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Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SEJ'_f!E~
SENTES OS SRS. SENADORES:

Haddad- Itamar Franco- Murilo Badaró --Alrredo

·eampos=·senedrto- Ferielrã ~Gastão "Muner-:.::.::. JOsê--

Frag;elli --Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- AfJorge Kalume- Altevir Leal- Márici Maia--Eunifonso Camargo - Enéas Faria - Ivan Bonato - Le-ce Michiles - Fábio Lucena - Gaivão Modesto noir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon- Ocfa~
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros --Alexandre Costa_:
via Cardoso.
Alberto Silva- Helvídio Nunes-João Lobo-::- Ca@s_
Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho - Hum.::_
berto Lucena- Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante
O SR. PRESIOENTE (José Fragelli)- A lista de pre- Lourival Baptista - Passos Pôrto- Jutahy Magasença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
lhães - Luiz Viana --João Calmon - José Ignãcio
Ferreira- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil _ ____ Sob a proteç_ã_o de Deus iníciamonlOSsos trabalhos.

9 SR. PRESIDENTE_ (José_ Fragelli)- Comunico ao
PTenáriõq-ue, dUrante õ recesso, designei delegaçã~ composta por eSta Presidência e pelos Srs. Senadores Marcondes Gadelha, José Ignâcio Ferreira e Cid Sampaio.
Para, a· CoriVlte dos Governos da Tchecoslovãquia e da
Romênia, visitar esses países, no período de l3 a 27 de
revereiro.
O SR. PRESIDENtE (José Fragellí)- A Presidência
comunica ao Plenário que Sua Excelência o Sr. Senador
C!audionor Roriz, que se encontrava afastado do exercício do mandato e exercendO a runção de Secretário da
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Saúde dt' Estado de Rondônia, comunicou à Mesa, em
19 de dezembro do ano findo, que se desligava daquela
função. Requereu ainda, o nobre Senador, nos termos
d_o art. 36 da Constituição, licença para se afastar deis
trabalhos da Casa, por um período de 120 dias, para tratar de interesses particulares.
o'bedecido o disposto no Art. 47, § 29 do regimento int.erno, a Presidência desp~chou o requerimento ad referendum do Plenário.

Conc~Cfídiiliciei-i"Çã~ i p<irtir d~qllela data, oSenadot
Alcides P:aio, Suplente, continua no exercício do manda·
to .até o dia 17 d~ ~}?ril do ano em. curso.

n S_R. PRE;SIDE~TE (José Fragelli) --A- Presidência
comunica ao Plenârio que, durante o recesso, tomaram
posse perante a Comissão Diretora, os Suplentes convo~
cados da representação do Estado do Rio de janeiro, Se~

na-dor Jamil Haddad e da representação do Estado de
Santa Catarina, Seil.ador Ivam Orestes Bonato. Suas
E~elências deverão encaminhar à Mesa, para cumprimento das· dispoSições regimentais, comunicação de filiação partidária e nome Parlamentar.
São os seguintes os diplomas encaminhados à
Mesa
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE

SANTA CATARINA

O TRIBUNAL REGIOXAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, no uso das atrJbuições que lhe confere o Art. 215
do C6cllgo Eleit~ral (Lei n9 4.737, de IS de julho de 1965), expede o presente DIPLO~lA DE PRl\fEIRO SUPLENTE DE SE~ADOR
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL pela Legenda do PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL (PDS),para o mandato a iniciar-se
no dia 19 de fevereiro de 1983, ao cidadão IVAN ORESTES BONATO, que obte~·e 816.386 (oitocentos e dezesseis rilil trezentos e
oitenta e seis) votos, de um total de 1.831.811 (wn milhão oitocentos e trinta e um mil oitocentos e onze) votos apurados, nas Eleições
de 1 S de novembro de 1982.

/~,..·······

. ;,•,.,} . t.-,~_-,-._1-,-q-:;;;;;:4-:..--;------.f_-=-l"'"'•... ._

O Sr. Presidente (José Fragelli) Sobre a mesa, comuR
nicações que vão ser lidas pelO Sr. l'~~Secretârio.
w

São lidas as seguintes

COMUNICAÇOES'
Senhor PresidenteL_
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à
·vista do disposto no art. 7<t do RegimentO interno, que,
assumindo nesta data a representação do Estado do Rio
1de Janeiro adotarei o nome parlamentar abaixo consigR
:nado e integrarei a bancada do Partido Socialista Brasileiro e sua re_spectiva liderança.
At~nciosas saudações. - Jamil Haddad.

_ta Catarina em substituição ao Senhor Seiiador Jorge
Konder B.ornhausen adotarei o nome· parlamentar abaiR
xo consignado e infegrarei a bancada do PFL.
Atenciosas saudações. - Ivan Donato.
· · Brasília, 9 de janeiro de 1986.
Presidente José Fra_g~lli
Senado Federal Brasília DF
ComunicO V .Ex• que a partir desta data VG para efeito
regimentais
VG desligo - me da Bancada do Partido da Frente libe-

ral- PFL VG

Brasília, 14 de fevereiro- de 1986.
Senhor Presidente,
Cessando as razõ~ de minha licença, comunico a Vossa Excelência que, nesta data, estou reassumindo minhas
honrosas atribuiçõeS nesta Casa.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência
meu elevado apreço e distinta consideração.- Pedro Simon.

-

No SenadO Federal PT Cordialmente
Se~adOr -Jutahy Magalhães

-~~~oo-~=

Em 3_ de março de 1986
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à
vista do disposto no art. 79 do R6gimenio filtúilo, que·,
assumido o exercício da representação do Estado _de San-

..

-.Brasilia, 14 de fevereirO de 1986.

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex~ que nesta data, desencompatilizado do cargo de Ministro de Estado dos Transportes, es~
tou reassUmindo meu mandato de Seilador da República, representante do Estado do Paraná.
Atenciosamente, --Affonso Alves de Camargo Netto.

Brasilia, 13 de fevereiro de 1986.
Senhor· Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex•, em obediência
ao disposto no Art. 43, Alínea B, do Regimento Interno,
que a partir de 14 de fevereiro do corrente ano, me afasto
---do exercício_da mandato de Senador pelo Estado de Santa Catarina, a fim de, nos termos do Artigo 36 da Constituição, assumir a fuilção de Ministro de Estado da Edu~
cação.
Cordiais Saudações. - Jorge Konder Bornhausen.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) c_ações lidas vão à publicação.

As comuni-

004 Terça-feira 4

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
}'l-Secretário.

I! lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• I, de 1986
Pelo [alecimento do Deputado Darcílio Ayres -reque-:_
remos, na forma regimental e de acordo com as tradições
da Casa, as seguintes homenagens:
a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado
do Rio=de Janeiro;
-c) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, em 3 de março de 1986. -Nelson
Carneiro- Jorge Kalume- Janiil Haddad- Humberto
Lucena - Martins Filho - Carlos Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Este requerimento depende de votação, cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o-desejarem.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
É com o mais vivo sentimento, que ocupo a tribuna.
neste instante~ ao_ abrir dos nossos trabalhos, para consignar em rioine da Bancada do Rio de Janeiro, nesta Casa, integrada pelos nobres Senadores Amaral Peixoto e
Jamil Haddad, o pesar que deve ser de toda a vida pública deste País pelo falecimento, durante o recesso parlamentar, do Deputado Darcílio Ayres. Quantos o cQnhe-_
ceram podem afirmar da amenidade de trato, da larga
acolhida com que recebia a quantos dele se aproximavam, os correligionários, os indiferenles e até os adversários. Foi especialmente em Nova lguaçu, nesse populoso e-dinâmico Município, que Darcílio Ayres recebeu
os vários mandatos que o povo fluminense lhe outorgou.
E Darcílio Ayres, s·r. Presidente, os exerceu com tanta
bondade, com tanto espírito público que foi com a maior
mãgoa que o povo do Estado do Rio o levou ao túmulo
há poucos dias.
Neste mundo poHtico tão contúrbado pelas mudanças
naturais impostas aos homens públicos, vale notar que
Darcílio Ayres pertenceu apenas a um partido. Durante
0 tempo em que existiu a ARENA, ele integrou os qua-:_
dros da _ARENA e quando a ARENA se converteu no
PDS, ele continuou no PDS. Esse é um exemplo de fidelidade, ·que desejaria acentuar e que se em certos casos
não se encontra explicação, no de Darcílio Ayres se deve
ressaltar porque ele foi sempre leal a seus correligionários, ao povo que o elegia, num município dividido
por várias tensões políticas e agitado por diversas correntes partidárias.
DardHo Ayres, Sr. Presidente_, foi:
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St. Presldente,-ein nome da Bãncada do ]~.iõ de Janeiro, unida nesse sentimento e nesse pesar, quero deixar registradas aqui as condolências à família, a seus amigos, a
seus companheiros de luta, a quantos o seguiram e a
quantos o conheceram e porque o conheceram, o admiraram, e porque o admiraram, o amaram.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

seu Vice-Presidente, prova inconteste de que Darcílio
Ayres muito se preocupou com a nossa juventude estudantil.
Erll nome do PDS, consigno, nesta oportunidade
pranteando a sua memória, o nosso pesar pelo seu desa·
parecimento, que poderei dizer até prematuro, diante da
grandiosa obra que realizou e estava realizando.
Eram estas as pal~vras de saudade, Sr. Presidente, que
desejava pronunciar, para que constasse dos Anais desta
Casa.
-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a __
palavra ao nob_re Lidet_do PM_DB, Senador Humberto
Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para
encaminhar a v_otação.)- Sr. Presidente, Srs._Senadores:
Parlamentar há trinta e dois anos, oito como Deputado Estadual, doze como Deputado Federal e oito como
Senador da República e Líder do PMDB, nesta Casa,
pelo menos por mais alguns dias, não poderia omitir-me
no instante em que o Senador Nelson Carneiro, em
nome da Bancada do PMDB do Rio de Janeiro nesta
Casa, apresenta _à M_esa_um _!_~9_E_~ri_mento de _profundo
pesar pelo faleC!ffiento do inesquecível Deputado
Darcílio Ayres.
___
_ _
Não o Conhecia senão de longe, porque nunca mantive
com ele maior intimidade, mas observador permanente
da vjda parlam~ntar brasileirR:, a-té por que sou daqueles
quC se de_siicaJPiD-t~g_ralmente ao seu mandato e pouco
saem de Brasília, a não ser para deveres da Liderança,
em outros Estados ou para assistência aos meus companheiros na Paraíba. SemPre vislumbrei naquele parlamentar nãO-Só a âlsciiÇão de suas atitUdes, mas também
~-sua grande simpatia pessoal que o levava a uma cordialidade que envolvia a todos nós quando penetrávamos
no recinto da Câmara dos Deputados e, em particular,
na·s sessões. dO- Co-ngreSso Nacional.
Darcnio Ayres sempre estava, ali, à frente, com a sua
cabeç_a j~ embra_~quecida pela idade, mas sempre risonho, abraçando a todos e distribuindo fraternidade.
1:. nesta visão que recordo Darcílio Ayres. Ele, como
eu, fol apenas parlamentar, porque Deputado Estadual
em quatro Legislaturas e Deputado Federal também em
quatro legíslaturas.
Neste instante, _trago, portanto, não só a minha total
- s~lidariedade pessoal às homenagens que agora lhes são
tnbutadas pelo Senado Federal, mas de toda a Bancada
do PMDB.
Que Deus o tenha na sua misericórdia e que leve o
conforto à sua família.
E aqu~le que o ven.ha substituir na Câmara dos Deputados, sa1ba, ~r. ~~!dente, Srs. Senadores, pelo menos,
n:anter essa Vlrtu_de rara na vida pública de hoje, a que
ha pouco se refenu o Senador Nelson Carneiro, ao final
da sua ~ração fú_nebre: a. fidelidade.
Era o que tinha a dizer.
O ~r. ~~-r_ge I{~Iume- Sr. Presidente, peço a palavra
para encammhar a votação.

"Deputado Estadual (1963- 1975); Vice-Líder
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) --Concedo a
da ARENA; 1~>-Secretário-dã Mesa; Membro e Pre- -- palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
sidente da Comissão de Educação·- e Çult_ura;
Membro da ComisSão de Orçamep.to; Presidente do
- o SR. JORGE KALLIME (PDS- AC. Para encamiInstituto de Previdência e Aposentadoria, por 2
nhar a votação. Sem revisão do orador)- Sr. Presidenmandatos _ Assembléia Legislativa do Estado do
te, Srs. Senadores:
Rio de Janeii'o; Membro do Diretório Regional da
TalVez fosse desnecessária a minha presença nesta triARENA; Representante da Assembléia Legislativa
buna, diante das palavras expressivas dos Senadores
nos CQngressos de Natal, Porto Alegre, Manaus, - --Nelson Carneiro e Humberto Lucena, os quais soubeVitória e Aracãju. Suplente das Comissões de Fiscaram fotografar aquele parlamentar que, durante 22 anos,
soube cumprir Com o seu dever, sempre voltado ao bemlização_ Financelrã e Tomada de Contas U9 7 ~)~ de
Constituição e Justiça (1979- 19 83 ) e de Transporestar do seu semelhante e ao Estado que representava.
Essa figura a que me refiro chamou-se Darcflio Ayres,
tes (1981-1983); Vice·Presidente(1980) e Membro
que acaba de falecer aos 62 anos incompletos.
(1975, 1979 e 1981 - 1983} da Coriüssão de Edu·
cação e Cultura --Câmara dos Deputados. E repre~
Bastaria mencionar um dos seus trabalhos ao longo da
sua Vida, para significar a conduta desse homem público
sentou a Assembléia Legislativa de nosso Estado no
Congresso de-Turismo realizado em Buenos Aires."
que veio ao murldo para servir- a cri<lção da universiSr. Presidente, D'arcflio Ayres se_rá ainda l~mbr_ªdo pedade do Município de Neiva Iguaçú, no Estado do Rio,
los seus alunos, pelos que até ontem estudaram, pelos
que as gerações que por ali passarem haverão de recargue hoje formam seu espírito na Universidade que ele
dar com saudade, com louvores e como reconhecimento
fundou e manteve até a morte. Esses serão os continua. à f~_gura ímpar do seu fundador - Darcílio Ayres.
Na Câmara dos Deputados, o ilustre parlamentar
dores de_sua obra, esses serão os que recordarão permaatuou cerca de onze anos, e, como não poderia deixar de
nentemente seu nome e reY~renciarão agradecidos sua
memória.
ser,_ pertenceu à Comissão de Educação e Cultura, como

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli, do PFL.
O SR. CARLOS CHIARELLI (PLF- RS. Para encaminhar a votação, pronuncia o s_eguinte discurso. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. senadores:
Em nome da nossa Bancada e cumprindo tarefa menos regimental e mais afetiva, solidarizo-me as manifes·
tações dos ilustres Senadores que me antecederam na tribuna- Nelson Carneiro, Humberto Lucena e Jorge Kalume -, para dizer da sensação de vazio que o desaparecimento do estimado Deputado Darcllio Ayres nos ocasiona.
Fui seu colega na Câmara dos Deputados. Com ele
privei durante 4 anos e por muitas vezes juntos estivemos, lado a lado, em ações comuns. Não apenas conhecia o seu sentimento de parlamentar atuante como a sua
forma adequada de convivência humana. Homem leal
fraterno e solidário.
É por isto, Sr. Presidente, quando aqui nos reunimos
para solicitar _o devido respeito, apreço e registro pelo o
que ele foi em vida e lamentar pela sua morte, venho secundar palavras dos nossos estimados companheiros e
dizer que a nossa Bancada s_e solidariza se integra, se manifesta plenamente_ solidária -com este~ gesto de
lembrança, de memória e de recOrdação de" tão ilustre
parlamentar, que tanto serviu ao seu Estado e tanto servia ao seu País, no desempenho das causas a que tão bem
se dedicou em defesa.
Esta é a manifestação do nosso Partido, e esta é a ma·
nifcstação do ex-colega que teve tão profundos laços afe.
tivos com Darcílio Ayres, cuja falta hoje pranteamos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Frage!H) - Coloco em
votação o requerimento que pede a inserção em Ata de
voto de profundo pesar pdo falecimento do Deputado
Darcílio Ayres, a apresentação de condolências à sua
familia, e, finalmente, o levantamento da sessão.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
"A Mesa associa-se às homenagens que vêm de ser prestadas pelos ilustres Srs. Senadores à memória do nosso
pranteado Colega de Congresso Nacional, o Deputado
Darcílio Ayres.
Foram destacadas as qualidades raras do Deputado
Darcílio Ayres, q1,1~. desde 1963, veio ocupando, nos Legislativos Estadual e Federal, representações do seu Estado do Rio de Janeiro, pelas quais se manifestavam a S.
Ex~ a confiança e a estima do povo dessa Unidade da Federação.
Ao Deputado Darcilio Ayres tive oportunidade também de conhecê-lo~ não de muito perto. Recordo-me que
era sempre dos mais assíduos em todas as sessões do
Congresso Nacional e que_ ali, junto à Mesa, acompanhava sempre os trabalhos da Casa.
A figura simpática, acolhida por todos, do Deputado
Darcilio Ayn;s, as suas atitudes discretas, porém sempre
firmes, nas suas manifestações _e decisões, deixam, sem
dúvida, uma grande lacuna na Câmara dos Deputados e
no Congresso da República.
A sua falta será, portanto, sentida não só por deputados como por senadores.
Obedecendo à deliberação desta Casa serão enviadas
as condolências à família do pranteado Deputado
Darcílio Ayres. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Antes de levantar a· sessão, também em cumprimento à decisão do
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Plenãrio, a Presidt!ncia designa para a sessão de amanhã

solucào que criava a Comi~são Parlamentar de Inquérito

Desde fins de agosto atê meados de setembro, a Co-

a seguinte

destinada a investigar os fatos que colocaram em risco o

missão ouviu depoimentos de autoridades do Executivo,
da área encarregada do controle das empresas estatais.

controle acLonário, pela União, da Companhia Vale do
ORDEM DODIA
Rio Doce.
Na justificação do requerimento, alinhávamos alguns
fatos como os que se seguem:
Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 425, de
1 - Em 16 de maio de 1984, o Ministro Ernane Gai1985, do Senador Alberto Silva, solicitando seja anexa·
vêas -alrTgiu o AViso n~'· 307 ao Ministro Delfim Netto,
do, aos Projetes de Lei da Câmara n~'s 49, de 1977, 111,
aicrtanqo para o fato de que "a União corre sério risco
de 1981 e 124, de 1983, que tramitam em conjunto, o
de ver comprometida sua posição dominante no capital
Projeto de Lei da Câmara n'>' 38, de 1984, que altera disVale do R:io Doce, em razão das sucessivas emissões
da
positivo da Lei n<~4.726, de 13 de julho de 1965, que "disde debêntures conversíveis em ações" ...
põe sobre os serviços do registro do comércio e ativida2- No dia 25- de maio de 1984, o Presidente em
des afins, e dá outras providências".
exercício da Companhkl Vale do Rio Doce, Euclides Tri2
ches, mandou o Telex n~" 556 ao Ministro Emane Galvêas, solicitando medidas "que permitam à União adqui·
Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 461, de
rir e converter as debêntures em nossa tesouraria até 311985, de autoria do Senador Lomanto Júnior, solicitan05 (Uni-pra·zo de seis- Oias, frisamOs nós) iCilliVilerite5 a
•do, nos termos do art. 7.6.. do_ Regimento Interno, a consCr$ 31,4 bilhões. Consideramos tal operação de fundatituição de uma ComisSão Especial Mista, composta de 3
mental importância para a preservação do controle acioSenadores e 3 Deputados, para, no prazo de 120 dias, ornário ~a Companhia Vale do Rio Doce pela União cAdganizar os a tos de comemoração do centenário de nasciministração
lndireta".
mento de dois eminentes baianos, Dr. Otávio MangabdDizia ainda a justiftcação:
ra e Dr. Erni!Sto Simões Filho, tendo
"Em 1979, no início do mandato do Presidente João
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, da Comissão
Figueiredo, 80,4% das ações da Companhia Vale do Rio
- de Educacão e Cultura.
Doce pertenciam ao Tesouro, 4,5% às autarquias e 15,1%
se encontrã:vam em põder do público. Em fins de maio
de 1984, a posição do Tesouro havia baixado de 80,4%
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'>' 85, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car- ____ _p_ªra 50,8_% e, _!lQ __m._ês_c_o~rente- _ma~_ÇÇl de 1985 - a
neíro-, que acrescenta dispositivo à Legislação Orgânica
União deverá desembolsar CrS 58,1 bilhões para não
da Previdência Social, ampliando a definição de depenper.der o controle acionáiio da empresa"_,
dente para efeito de assistênCia médica, tendo
Pois bem, Sr. Presidente. E~bora o requerimento da
PARECERES, sob n~'s 9, 10 e 11, de 1984, das ComisComissão Parlamentar de Inquérito contass_e com o
sões:
_
-apOio de 36 Srs. Senadores, número suficiente para que a
-de Constituição e Justiça, pela co-n~tituciOnalidade e
Comissão fosse constituída automaticamente, o projeto
juridicidade;
jamais fQi aprovado no Plenário da Casa. Como a Justi- de Legislacào Social, favorãvd; e
ficação do requerimento bem evidenciava, os fatos que
-de Finanças, favorável, com voto vencido do Senairiam ser investigados constavam de documentos ofiR
dor Passos Pôrto.
ciaís; no entanto, os dirigentes da Vale do Rio Doce conseguiram convencer illgumas correntes políticas de que a
4
investigação seria lesiva à reputação da empresa e, por
Votação, em primeiro turno, do E.rojeto de Lei do Seesse motivo, a Comissão não deveria ser formada.
nado n'>' 89, de 1983, de autoria do Senador Nelson C ar- ___ _
-- -crcri'lóSle-r S1do-esra a-prfriü:ira·vez-;nan1sr6ria dOLe_neiro, que dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré e
gis!alivo, em que o objeto da investigação conseguiu _sus-_
dá outras providências, tendo
taro processo inquisitório alegando semelhante deSpauPARECERES, sob n'>'s 90 a 92, de 1985, das Comistério. Se fôssemos dar ouvidos a tais argumentos, nunca
sões:
mais o Congresso faria uma Comissão de Inquérito, por-de Constituicão e Justh;a, pela constitucionalidade eque esses órgãos pre.••;supõem a suspeita de irregularidajuridicidade, com voto vencido dos Senadores Helvldío
des no setor a ser investigado.
Nunes e Passos Põrto·
Na verdade, Sr. Presidente, não era a reputação da
-de Agricultura e d~ Sc-n:i~o Público Civil, favoráveis.
Vale que os dirigentes da empresa procuravam preservar, mas a reputação deles mesmos. Desde o começo, os
5
dirigentes da Vale tudo fizeram para que o Legislativo
Discussão, em segundo tUrno·, do Projeto de Lei da
i'i.fi6 penetrasse nos tneartdros do tenebroso negócio da
Câmara n~" 204, de 1985 (n'>' 6.615/85, na Casa de oriemíssãõ de debêntures. Tão tenebroso que os indícios já
gem), que cria Juntas de Concii_i_a_ç_ão_ e Julgamento nas
colhidos a esta altura das investigações sugerem estarregiões da Justiça do T rabalbo_,_d_e_fi_ne_ âtca_s_ dç_juriscl,ição ___ _
l'nõS~diante de um negócio extremamente lesivo aos intee dá outras providências, tendo
_
resses da União.
PARECERES ORAIS, proferidos em Plenário, das
A despeito do requerimento subscrito por 36 Senhores
Comissões:
_
Senadores,
a Comissão que se encarregaria especifica-de Constituiç-ão e Justiça- 1'1 Pronunciamentomente de apurar a emissão de debêntures conversfveis
favorável ao projeto; 2'>' Pronunciamento- pela inconstinão pode ser formada. Em seu lugar surgiu, à guisa de
tucionalidade e ínjuridicidade das_ emendas _i~. presentadas
consolo, uma comissão genérica para verificar a gestão
na forma do dispm;to no art. 141, II, B, do Regimento
de todas as empresas estatais. Embora essa fórmula conInterno;
tornasse os objetivos iniciais do requerimento, aCãbaillos
-de Lcgislacão Social- J9 Pronunciamento- favoconcordando com ela, porque oos permitiria, de qualrável ao projeto; 29 Pronunciamento - contrário às
que~ maneira, ª"veriguar a questão das debêntures quanemendas;
do fôssemos investigar a gestão da Vale.
-de Finanças- l'>' Pronunciamento- favorável ao
projeto; 29 Pronunc-iamento - contrário às emendas.
Assim (oi constituída a Comissão, sob a_E'residência
do Senador Cesar Cais - um profundo conhecedor da
O SR. PRESIDENTE (José fragellí)- Está encerra·
matéria, de vez que ocupou, no Governo anterior, o Mida a sessão.
-nrsfêriõ das Minas e Energia, ao qual estão subordinadas
( Lemnta-se a sessão às 15 horas.}
algumas das maiores empresas estatais, entre efas a Vale
do Rio Doce. A mim tocou o cargo de Relaror.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR$E- P~lo- voto da maiOria, a Comissão decidiu examinar,
VERO GOMES NA SESSÃO DE ]-12-85 E QUE,
- ertr primeiro lugar, a situação da PETROBRÁS~ Se releENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
varmos a ausêncía de número legal para a instalação dos
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
trabalhos na grande maioria das reuniões, pode-s-e dizer
que a Comissão funcionou a contento nessa fase. Desde
O SR. SEVERO GOMES (PMDB -SP. Pronuncia o
sua ip.stalação, em maio, até o mês de agosto, a Comisseguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
são dedicou-se à verificação do que acontecia na empreNo início desta Sessão Legislativa, mais precisamente
sa que detêm o monopólio estatal do petróleo
no·dia 8 de março de 1985, apresentamos Projeto de Re-

No dia 24 de setembro iniciou-se afinal a investigação
sobre a Vale do Rio Doce, com o comparecimento do
Dr. Breno Augusto dos Santos, Diretor da Rio Doce
Gtologia, subsidiária da Vale.
No dia (<:>de outubro, tivemos a presença do Presidente da Rio Doce Geologia, Dr. Francisco Franco de Assis
Fonseca._ Como se percebe, a Comissão ouviu dols
geólogos, que falaram apenas sobre perspectivas minerais do Brasil e assuntos correlatas. Não se tinha entrado, até aí, na administração da Vale do Rio Doce e muito menos no exame da emissão de debêntures.
No dia 17 de outubro surgiu o primeiro depoimento
que lançava luzes sobre a Diretoria da Vale do Rio Doce. Nessa data foi ouvido o Dr. Osvaldo Cordeiro de Fartas, díretor da empresa no período de 1979 a 1985. Teremos oportunidades de dar conhecimento à casa de seu
depoimento, que estamos anexando à nossa exposição.
Por enquanto, limito-me a observar que suas revelações
colocaram em pânico a direção da Vale. Tanto isto é verdade que, no dia 23 de outubro, tendo ouvido uma única
e solitária testemunha sobre fatos relacionados com a
gestão da Vale, a Comissão reuniu-se extraordinariamente no Gabinete do Senador Cesar Cais e decidiu pôr
flm às investigações sobre aquela empresa.
Naturarmente, nin-guém colocou o problema nesses
termos. Mas a Comissão decidiu suspender seus traba~
lhos por cerca de um mês- até 19 de novembro- e dePois realiZar, por ''Sugestão dos Senadores Roberto
Campos e Fábio Lucena, um esforço concentrado para
tentar concluir depoimentos sobre a Companhia Vale do
Rio Doce, até o fim do período Legislativo". Esta última
frase é reprodução textual da ata da reunião.
No exato momento em que surgiu o primeiro depoimento que com-provava a existência de grave lesão ao patrimônío público, a Comissão decidiu acabar a investigação sobre a Vale do Rio Doce. Desta vez, Sr. Presidente, não se alegou que a apuração prejudicaría a reputação da empres-a. Os registras dos debates da Comissão
estão ai para provar que a maioria decidiu, pura e simplesmente, impedir o prosseguimento das investigações,
sem fornecer nenhuma explicação racional para essa atitude.
Se não estivéssemos na Nova República, seria lícito
imaginar atê que influências externas estariam cerceando
os trabalhos da CP!, para evitar o esclarecimento de fatos de extrema gravidade. Na Nova República, os m.otivos devem ser outros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, embora a operação de
emissão de debêntures conversíveis seja de todos conhecida, vamos rememorar seus pontos fundamentais, porque os números, as datas e as concüções dessas transações são importantes para a compreensão dos objetivos que se ocultavam nas dobras de um negócio aparentemente comum.
Em primeiro lugar, vejamos como surgiu a idéia de
lançar debêntures. A referência inicial a essa operação
aparece em um contrato de financiamento do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), e até o Conselho de Administração da Vale do
Rio Doce ignorava completamente o negócio. Numa das
emissões o Conselho foi notificado pela Diretoria nos seguintes termos:
"No conjunto dos compromissos assumidos pela
Companhia e pelo Governo brasileiro com o Banco
Mundial para a obtenção do empréstimo de US$
304 milhões para o Projeto Ferro-Carajás, consta o
de captação no mercado interno de recursos. através
de debêntures conversíveis, subordinadas, em valor
equivalente a não menos que US$ 250 milhi'íes."
Essa decisão, tomada à revelia do conselho, é manifestamente ilegal. Diz a Lei n'>' 6.404, em seu art. 142, que
trata da competência dos Conselhos de Administração,
em seu Item VI:
"Manifestar-se previamente sobre atas ou contratos, quando o estatuto assim o exigir:''
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E o est.:lluto do Vale do Rio Doce., em seu art. 15, in-=
ctuía entre as atrlbuicões do Conselho d"e Administração:

"Deliberar." sobre quaisquer apartes de capital,
apreciando, para tanto, o·s- respectivos planos e
orçamentos."
Mas o Conselho não foi ouvido previamente, como
manda a lei, porque nele, por certo, surgiriam resistências e perguntas embaraçosas so~re o negócio em perspectiva.
Como estas, por exemplo: Por que os recursos captados no mercado interno teriarn que ser em debêntures
conversíveis e nào em debêntures inconversíveis? Por que
debêntures e não uma outra fórmula qualquer de aporte
de capital? Por que a exigência de um lançamento devalor não inferior a 250 milhões de dólares?
É importante not<J.r que, até aquele momento, ninguém suspeitava da articulação de um golpe acintoso por
trás da fachada de uma operação de crédito. Dada a
composição acionária da Vale do Rio Doce na época, o
lançamento de debêntures conversíveis não deveria influir na posição relativa dos grupos detentores de ações.
Como o íesouro tinha cerca de 80% das ações, bastaria
que a União exercesse o díreílo de subscrever igual porcentagem das debêntures, e tudo ficaria na mesma.
Mas não era essa a intenção dos dirigentes da empre~
sa. Em ofício dirigido ao Ministro Emane Galvêas, em 5
de outubro de 1981, versando sobre o primeiro lançamento de debêntures, no valor de 80 milhões de dólares,
o Sr. Eliexer Batista da Silva diz o seguinte:
"Na presente captação de recursos, via debêntures, não se tenciona a participação da União e, sim,
a contribuição do mercado de capitais como fonte
de recursos para o Projeto Ferro--Carajás, e, mesmo,
porque não estão previstos recursos orçamentários
para tanto.''
E prossegue:
"A título ilustrativo, esClarecemos que, usandose a fórmula cm estudo para a conversão das debêntures, a qual se baseia na cotação das ações em Bolsa, e, a cotação atual das ações, a conversão da totalidade das debêntures conversíveis em ações ordinárias proporcionaria, nas atuais circunstâncias, a
emissão de 630 milhões de ações ordinárias novas_, _
que determinariam partidpaÇão de acionistas privados em cerca de 17% do capital ordináifo {éOm voto
pleno).''
Está provado, portanto, que antes do lançamento das
primeiras debêntures o Tesouro já fora excluído da subscrição, que se destinava apenas a acionistas particulares,
como também está provado que o Sr. Elíezer Batista se
propunha a entregar 17% das ações ordinárias da Vale
por oitenta milhões de dólares. Ele disse iSSo em ofício
dirigido ao Ministro da Fazenda. Se a entrega de 17%
das ações ordinárias estava embutida no lançamento de
US$ 80 milhões, os 51% do controle aCionârio seriam
transferidos quando o lançamento alcançasse 240 milhões de dólares. Está aí o motiV'6 pe:l_o qual a emissão total deveria ser de 250 ffiilhúes-de dólares: a Vale do Río
Doce, com seu patrímônfo--ae seguramente vinte bilhões
de dólares, seria transferida para certos grupos mediante
o pagamento simbólico de 1% de seu valor.
Pode-se alegar que o golpe estava errado desde o início, porque a lei estabelece que o controle acionário da
Vale pertence à União. Ledo engano. Se malograssem os
esforços para mudar a lei, no mínimo os grupos belleficiârios receberiam seu dinheiro de volta multiplicado por
três. Também por força de lei, o reembolso dos adonistas que tivessern suas aÇões di!Sapropi'ladas seria feito
pelo valor patrimonial das ações, que era de trinta cruzeiros na época. EleS compfã-riám a nove, na Bolsa, e _entregariam ao Goverrio a trinta. Em sua pior hiPótese, o
golpe daria um lucro simplesmente fantástico, medido
na escala das centenas de milhões de dólares.
Vejamos, agora, como a Companhia Vale do Rio
Doce justifiCa essa operação. Em documento datado de
15 de abril de 1985, página [I, o Sr. Elfei:er Batista diz o
seguinte:
"A emissão de debêntures pela CVRD, junto ao mer~
cada interno, teve importância crucial para a formulação

da equação financeira do Projeto Carajás, cujas vantagens para a empresa são flagrantes, qu~r no momento
:1Lual, quer quantü aos seus reflexos na rentabilidade futura da Companhia. Os principais aspectos associados a
t<~ls emissões poderiam ser assim resumidos:
I - As colocações de debt!ntures, mormente as duas
primeiras emissões, efetivadas em r981 e 19&2, ocorreram em fases críticas para a CVRD, nas quais os investimentos da Empresa haviam-se acelerado, paralelamente
a um agravamento das condições do mercado financeiro
internacional para o Brasil. A plena aceitação, pelo setor
privado nacional, das duas primeiras séries, totalizando
US$ 163 milhões, foi definitiva para demonstrar a capacidade da CVRD em obter recursos de capital, apesar
das notórias dificuldades de seu principal acionista, o
Governo brasileiro. Convém salientar que as debêntures,
ao SCrcffi' eni.hidas e atê sua conversão, constituíam di vic: da da CVRD. Todavia, as condições de emissão previam
sua subordinação aos demais empréstimos da empresa,
caracterizando-as, então, no jargão técnicoftinanceiro,
Con:io "quase-caPital'"'.
-

Continuo a cítação:
"Não temos dúvldas em afirmar que, não fosse o
pleno sucesso das duas primeiras emissões, a CVRD
não teria finalizado todos os contratos com os emprestadores externos no período agosto/novembro
de 1982, quando o País atravessou sua pior Crise de
liquidez no balanço de pagamentos;"
-

2- A CVRD investiu, no período 1981/1983, cerca
de US$ 2,3 bilhões, conforme indicado na evolução de
seu fluxo de Caixa. Neste mesmo período, as vendas sofreram considerável redução, no auge da crise da síderur~
gia ocorrid;J. no 2~ semestre de 1982: A injeção de 181 mi~
lhões de debêntures subordinadas foram fundamentais
naquela fase crítica, substituindo perda da receita equivalente a cerca de lO milhões de toneladas de ferro. Por
_outro lado, não fosse a capitalização adicional assegurada pelas debêntures, a deterioração dos índices
econômicos-f'manceiros da CVRO na ocasião, tais como
dívida/património líquido e liquidez corrente,_ teria determinado a suspensão dos desembolsos dos emprésti-mos externos.
Dissequemos essas explicações.
Na equação financeira do Projeto Carajás-ferro, orçado em 4 bilhões, 927 milhões de dólares, a emissão de de- _
bêntures no mercado jnterno, no total de 250 mi_l_h_ões de
dólares, correspondia a apenas cinco por cento dos investimentos no projeto; ou seja, era uma fração quase
desprezível, que não poderia ter a "importância crucial"
alegada.
Por sinal, o próprio Sr. Eliezer Batista, nesse mesmo
documento citado, páginas 7 e 8, se encarrega de! demonstrar que os 250 inilhões de dólares eram desneces-sários. Vejamos o que se diz ali:
"Ape5ar das dificuldades enfrentadas pela CVRD,
no decorrer de 1982 e 1983, com a forte crise mundial do
setor siderúrgico, resultando em menores vendas e enfraquecimento nos preços de minêrio de ferro, a -empresa
encontrava~se:em sólida posição financeira, tendo conseguido grande redução no custo dos investimentos, decorrentes, principalmente, dos seguintes fatos:
-Simplificação do projeto e sua racionalização,
evitando-se a antecipação de investimentos adicionais,
postergados para etapas posteriores;
- Gerenciamento efetivo das fases de construção
civil e montagem e de compra de equipamentos, que redundaram em grandes economias;
-Política cambial mais realista adotada pelo Governo a partir de meados de 1982, beneficiando o custo
do projeto em dólares, graças ao seu fortíssimo componente em custo em moeda local e às reduzidas impor~
tações:?. Segue-se uma demonstração de contas pela qual
o investimento inicial de 4,9 bilhões de dólares baixou
para 4,1 bilhões de dólares, com uma redução de 800 milhões de dólares.
Como conciliar a idéia de que o lançamento de debêntures era de "importância crucial" -Com a realidade de
q).le a receita obtida representava apenas 5% dos investimentos, e que só ·a economia obtida no desenvotviffiento
do Projeto foi superior a quatro vezes o valor das debêntures emitidas?
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O que realmente adquire importância crucial, Sr. Pre·
sidente. é a verificação de que. para obter recursos correspondentes. a 5% de um Prujt:to, a Direção da Vale pro·
pós a alienação de 17% do controle acionário da empre·
sa. Se fosse 17% do capital do Projeto Carajãs-Ferro, já
seria um escândalo, porque se estt~ria dando 17% em tro·
ca de 5%. Mas eram 17% da empresa proprietária de Ca·
rajãs, e que tem um património constituído de minas,
ferrovi<lS, instalaçõeS portuárias, frota de naVegação,
cerca de_ meia centena de subsidiárias- enfim, um acer~
vo que nenhum dos dirigente:; que compareceram à Co~
missão de Inquérito- ousou avaliar. Naturalmente, eles
não quiseram avaliar o patrimônio da Vale_ para evitar
que se questionasse a entrega de boa parte desse patrimônio por 250 milhões de dólares.
Na realidade, não foram 250 milhões de dólares.
Quando a sQma das três emissões de debêntures alcançou 181 milhões de dólares, a operação teve que ser
encerrada, porque se levantou uma grita geral contra a
perda do controle acionário pela Upião, que estava iminente.
O Vice-Presidente Euclides Triches, no exercício da
Presid~ncia da Empresa, enviou telex ao Ministêrio da
Fazenda, em 25 de maio de 1984, solicitando providên~
cias urgentes para que a União subscrevesse 20 milhões
de dólares em ações da Vale, dentro do prazo de seis
dias, para que o controle acionário não fosse perdido.
Esse é o telex n<? 556, de 1984.
Pouco mais tarde, o Procurador-Geral da Fazenda,
Dr. Cid Heráclito de Queiroz. exigiu explicações daVaIe, através do Ofício n9 056, de 12 de julho de 1984. Essa
mensagem adverte que, "_consumada ou na iminência de
se consumar a perda de controle acionário, poderá a
União valer-se, não apenas de seus direitos de acionista,
mas também e principalmente de suas pr-errogativas de
Estado, para fazer retornar a situação ao statu quo ante.
Essas intervenções, que provocaram grande debate do
problema através dos meios de comunicação, tornaram
inviável a continuação do Plano de transferir o controle
da Vale a Grupos particulares, mediante o pagamento de
1% de seu valor.
Aliás, convém notar que, tendo a União subscrito às
pressas 20 milhões de dólares de papéis da Vale, para
não perder o controle, o total absorvido pelo mercado ficou em 160 milhões de dólares. Foi esse o preço real das
ações da Vale do Rio Doce, que hoje valem 700 milhões
de dólares, pela cotação da Bolsa. Mesmo sem conseguir
o grande objetivo,_qu~ era tomar a Empresa, os grupos
que participaram da operação debêntures tiveram um
prêmio de consolação de meio bilhão de dólares.
Por certo, acreditando que os Senadores não sabem
fazer contas, o ~.t. Eliezer Batista tenta demonstrar que a
-União fez um ótimo negócio com o lançamento das debêntures. Com efeito, diz ele, na página 16 do d()CUmen, to 430/85, encaminhado à Liderança do PMDB nesta
casa:
"As debêntures convertidas geraram, atê o momento, 4 bilhões, 491 milhões, 81 mil, 550 ações or~
dinárias_ e_ 2_ bilhões, 489 milhões, 584 mil. 890 ações
preferenciais, num total de 6 bilhões, 980 milhões,
666 mil, 440 ações."
E continua:
4
'Caso, hipoteticamente, o Tesouro tenha interesse eni ildquiri( ações no mercado de capitais, seria
possível por US$181 milhões, comprara totalidade
das ações ordinárias em poder do público (4 bilhões,
464 milhões, 551 mil, 492 ações) e mais 671 milhões,
888 mil, S81 ações preferenciais, elevando sua participação no capital social para 70,2%, percentual este
superior à sua participação à época do início dos
lançamentos das debêntures."

Vejam que as debêntures resultaram em 6,98 bilhões
de ações, de acordo com o documento da Vale. Com o
dinheiro recebido, a União poderia adquirir agora cerca
de 5,1 bilhões de ações, ou sija, ela perdeu 1,9 bilhão de
ações., sem contar os 20 milhões de dólares que o tesouro
teve que injelar às pressas para não alienar o controle.
Mas, para o Sr. Eliezer Batista, a União, perdendo quase
dois bilhões de açõ_es, melhora sua participação no capital da Vale.
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Os prejuízos estão comprovados no próprio documtmto da Empresa, como_ acabamos de demonstrar, Entretanto, há mais pormenores nebulosos nesse negócio,
Voltaremos ao documento, que diz em sua página 17:
"Ao final de 1981, antes _das prírTleirli:S conversões de debêntures ocorridas em 1982, a distribuição
de capital da CVRD sofreu considerável alteração
em virtude dos seguintes fatores:

a)- Alienação, pelo Tesouro Nacional, de
qu·antidade considerável de ações da CVRD
às Bolsas de V alares;

juri~o

b)- Integralização de capítal, por parte do Tesouro Nacional, em empre.">as públicas ou de ect?OS'J_·
mia mista, com ações da CVRD". Ao terminar a ci-

tação, cumpro o dever de informar que o grifo da
expressão -"antes das primeiras conversões de debêntures" é dos autores do documento.
De acordo com as informações disponíveis, o Tesouro alienou cerca de 400 milhões de ações daVale, correspondendo a 11% do capital, no mo-mento
em que os compradores de debêntures se preparavam para trocar seus papéis por ações. Essa injeção
maciça de açõcs da Vale na Bolsa provocou naturalmente a queda das cotações, de maneira que os portadores de debêntures puderam fazer a conversão
em condições sumamente privilegiadas. No ftnal de
outubro de 1981, as ações da Vale estavam cotadas
a Cr$ 11,05 na Bolsa do Rio; dois meses depois, em
dezembro, sua cotação baixara para CrS 7,50.
A sorte protegeu ainda mais os felizes investidores em debéntures da Vale. Depois que eles trocaram suas ai;ões, a Empresa mudou a sistemãtica de
confecção do balanço, de maneira que a cota reservada para a distribuição de dividendos foi multiplícada.
Pela sistemática a-nterior, que equilibrava a correção monetária noS termos dõ- art. 241,-0ã Leí_iiQ_
6.404, o balanço de 1983 da Vale apresentaria um
prejuízo de 542 billiões, 3T8-lrilUiões; lOS nlifCrUZel=
ros. Fazendo a correção total de ativo e passivo, a
Vale apresentou um lucro contábil de 196 bilhões,
649 milhões e 824 mil cruzeiros. E sobre ele distribuiu dividendos. Em 1984, pela sistemática anterior~
o prejuízo da Empresa teria sido de um trilhiio, du~
zentos e sessenta e sete bilhões, seiscentos e setenta e
três mil, quinhentos e cinqUenta cruzeiros. Grãças
ao novo método, surgiu um lucro contábil de um
trilhão, seiscentos e noventa e dois bilhões, cinqUen~
ta e três milhões e novecentos e noventa mil cruzeiros.
A mudanc;a dos critérios de confecção certamente é permitidJ:l por lei. Entretanto, não posso deixar
de ressaltar a coincidência de que a Vale, tendo distribuído dividendos de 5 milhões de dólares, em
1979, e 6 milhões de dólares, em 1980, tenha elevado
essa cota para 34 milhões de dólares em 1981,44 milhões de dólares em 1982, 31 milhões de dólares em
1983, e 44 milhões de dólares em 1984. Afinal, nesse
período, a Empresa estava buscando recursos com
tal urgência, que consentia em alienar boa parte de
seu capital por um punhado de dólares.
Sr. Presidente, os fatos a que nos referimos até agora
são sumamente graves; porque apontam no rumo de
uma operação concatenada com a finalidade de transfe~
rir patrimônio público, no valor de bilhões de dólares,
para as mãos de particulares, mediante pagamento simbólico. Mas a emissão de debéntures não é o único episódio a merecer investigação na Vale do Rio Doce.
Ainda ontem, a Comissão ouviu o dep_oiineniO do S_i._
António Ermírio- de Morais, empresário Cuja imp-oftância no cenârio econômico ninguém desconhece. A <inálise feita por essa testem_unh~ sobre os n~gócios de ~lumí
nio da Vale do Rio Doei, desde a associação com Capitais estrangeiros até o tipo de contrato, que nos_ dá a
maioria das ações, mas nega o conirole das empresas,
desperta sérias dúvídas sobre deíesa do iilteresse nacio"nal. Entre outras informaÇões, Antônio .€ririfriõ reVeloU
que a energia elétrica necessária ao funcionamento des-_
sas usinas está sendo entregue por menos de 25% O. o custo de geração, representando um subsídio de centenas de
miihões de dólares anuais dado pela ELETRONORT-E à
Vale do Rio Doce e ao Tesouro japonês, que ê proprietário de parte das ações da ALBRÁS. Acredito que oJa-

a

pão deveria condecorar quem lhe conseguiu semelhante
donativo.
Mais aiilda, ·sr. Presidente. Neste_ano, depois que a
CPI estava constituída, a Vale do Rio Doce alteroll seus
Estatutos de maneira a esvaziar o Conselho de Administração, contra dispo!;ições expressas em lei.
O Projeto contendo as alterações foi submetido ao
Consultor-Geral da República, que apontou as ilegalidades contidas no art. 14, que tratava das competências do
Conselho de Administração. Seu parecer, publicado no
Diário Oficial de 8 de maio deste ano, terminava desta
maneira:
"Com a devida vênia, opino em contrário à pretendida
reforma estatutária, no atinente ao conselho de administração.
O presente caso provoca especulações sobre o papel
que deva ser atribuído ao Órgão nas sociedades de eco-nomia mista de que a União participe acionariamente.
A questão merece a atenção e o estudo_ dos setores
competentes da Administração pública".
Esse parecer foi aprovada pelo Presidente José Sarney
e, nos termos da lei, sua observância tornou-se obrigatória.
Apesar disto, a Vale do Rio Doce fez a alteração estatutária e mudou as atribuições do Conselho de Administração, contra disposição expressa ao parecer do
Consultor-Geral da República.
Para contornar o obstáculo legal, a proposta teve sua
redação ligeiramente alterada, e a modificação não subiu
outra vez ao exame da Consultaria. Desta maneira, o
Conselho de administração perdeu as funções de
manifestar-se previamente sobre atas e contratos e de autorizar a alienação de bens do ativo permanente, bem
como a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações de terceiro.
Essas funções, entretanto, lhe são deferidas pelo art.
-142 da Lei n<~ 6.404, que estabelece as competências mínímas dos Conselhos de Administração nas sociedades
- anónimas. Logo, a mudança dos Estatutos da Vale do
Rio Doce ê duplamente ilegal uma vez porque contrariou o parecer do Consultor-Geral da República; outra,
porque contrariou disposição expressa- em Lei.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
A despeito de todas essas dúvidas sobre o lançaniento
de debêntures, sobre a política mineral desenvolvida pela
Vale do Rio Doce, sobre suas associações com capitais
estrangeiros, sobre seus contratas_de longo prazo, sobre
a mudança ilegal de seus Estatutos, a Comissão Parlamentar de Inquérito que inveStiga a gestão das sociedades de economia mista nas quais a União detém maioria
acionãria resolveu encerrar seus trabalhos, na parte referente à Companhia Vale do Rio Doce.

O Sr. José Lins- Permite V.
O SR. SEVERO GOMES -

Ex~

um aparte?

Ouço V. Ex• com muito

prazer.

O Sr. José Lins- Só uma pergunta para não tomar o
tempo de V. Ex• Esse já é o parecer do Relator?
O SR. SEVERO GOMES- Eu lhe vou re.sponder em
um momento, nobre Senador.
O Sr. Cid Sampaio- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDE~tE (José Fragelli}- O tempo do
orador já se esgotou e estamos com a pauta sobrecarregad_a. Pediria_não se tomasse mais o tempo do orador.

dades e que resolveu colocar uma pedra em cima desses
. assunt~s?
.
Sr. Presidente, a Comissão Parlamentar de lnquénto
sobre as estatais foi constituída por deliberação_do PleDário desta Casa. Ao Plenário eu entrego agora o cargo
de R~lator, juntamente com uma cópia dos documentos
que alimentaram as dúvidas que acabo _de_ apresentar.
Continuarei na ComisSão, como um integrante sem as
responsabilidades do cargo que ocupava, ao lado dos
ilustres Senadores Virgílio Távora e Carlos Lyra, que
tanto colaboraram para que a Comissão prosseguisse
seUs trabalhos.
Eu faço votos para que o novo Relator a ser escolhido
consiga encontrar respostas para todas as indagações
sobre os negócios da Vale. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SEVERO GOMES EM SEU DISCURSO:
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1981.

P/EXT-598/81
Excelentíssimo Senhor
Doutor Emane Galv,éas
Dignís_simo Ministro de Estado da Fazenda
Brasília- DF
Senhor Ministro,
Encontra-se em exame junto ao MME para posterior
encaminhamento à SEPLAN pleito da CVRD, devidamente justificado atrav~ do OfiCio P/EXT-545/81, de
18-9-81, com cópia em anexo, no sentido de obter as necessárias aprovações no âmbito do Ministério das Minas
e Energia, da Secretaria de Planejamento e do Senhor
Presidente da República para a emissão e colocação de
debêntures conversíveis .em ações, no mercado interno,
no montante de Cr$9 bilhões, obj~tivando a captação de
recursos para a implantação do Projeto Carajás-Ferro.
EnquHnto se processa a formalização das necessárias
aprovações, estão em desenvolvimento, nesta Companhia, estudos detalhados de natureza jurídica, bem como
conta tos com órgãos controladores do mercado de _capitais.
Um aspecto que demanda maior atenção é a definição
das espécies ou classes de ações em que se converterão as
debêntures. Embora, inicialmente, se tenha cogitado da
conversão exclusivamente em ações preferenciais da única classe existente, os estudos e cantatas referidos mostraram ser desaconselhável este caminho.
Eis que o artigo 137, combinado com o artigo 13.6 da.
Lei das Sociedades por Ações, ao especificar os eventos
que en_sejam ao acj_onist<\ dissldente o direito- de retirada
da sociedade, estipula (no item I do art. 136), como um
destes eventos, a ·"criação de ações preferenciais, ou au~ ·
mento de classe existente sem guardar proporção com as
demais, salv_9 se já previstos ou autorizados pelo estatuto". (grifo nossO).
A interpretação do dispositivo legal acima é controvertida, entendendo alg_uns, que o "desbalanceamento"
enfocado objetivaria alcançar a hipótese de uma classe
de preferenciais em relação a outra classe da mesma es~
pêcie de ações e, não, a hipótese de uma (única) classe de
ações preferenciais em confron.t!J_ com a_esp_écie_de__ações
ordinárias (que é o caso da CVRD). Outros entendem
que o dispositivo se aplica indistintamente às ações ordinárias ou preferenciais. Ambas as correntes são encabeçadas por eminentes juristas.

O SR. SEVERO GOMES--Ouço V. Ex• com muito

P!~er, -~-~bj~-~-n~-<!:~r Çi4_ ~a~pai~~-0 Sr. Cid Sampaio- Eu só quero feHCitar V. Ex• pela

análise que fez e pelo patríotismo com que fez. A exiguidade do tempo não me permite aduzir novos argumCritOs.
-

-o-sR: S~\'ERo GÓMES--- M~iiO Ob~í-gado, nobre

S~!!_ad~Cid SamJ!alo~ _
_
Respondo, no meu própno texto, ao ilustre Senador
JoséLills__ _
_ _
_ __ _
Na coridição de Rdator da Comissão, não posso aceitar o ertce.rr_~e_nto dos trabalhos. Não posso, porque
Õão ú:iiho coridkõeS de elabo!ar um Relatório sem esclarecer todas ..essas questões. Que diria esse Relatório? QUe
a Comissão levantou indícios de uma série de irregulari-

A_ComissãO de_Va.Iores_ M<iliiliiriOS- CVM, através
do Parecer SJU-065, de 11~9-78, manifestou seu entendimento, em hipótese semelhante à da CVRD, de que
emitindo-se ações preferenciais da única classe existente,
sem emitir ações ordinãrias proporcionalmente, assistiria aos aciooistas preferenciais dissidentes o direito de retirada. Tal_entend.im~nto viu-se reforçado por jurisprudência con_$u_.b_~ta_n_çi.,ada_~m d_ççisãp do 'X'ribunal de Jus:
tiça do Rio Grande do Sul.
Entendemos que nas atuais circunstâncias, ã CVRD
não pode expor-se à dissenção de acionistas e conseqüente_ reti_rada, não_ apenas pelo nocivo efeito ótiCo de desagregação social, como, principalmente, pelo efeito financeiro do fato. Por força da lei, a Companhia teria que
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reembolsar os acionistas dissidentes pelo valor de patrtmônio Hquido das ações (art. 137 e 45 da Lei das Socie-dades por Ações). O a tua! valor de património líqUido
das ações da CVRD é de cerca de Cr$ 30,00 por ação, enquanto que a cotação em bolsas de valores gi;a em torno
de Cr$ 10,00. Evidentemente, a expressiva diferença entre o valor patrimonial e o de mercado das ações tenderia
a levar grande parte dos acionistas minoritários à dissidência, ainda que, apenas para realizar ganhos financeiros imediatos. Observe-se___ que aproximadamente 22%
das ações das companhias estão em poder de minoritários.
Considerando o peso do pronunciamento da CVM-riaformação de opinião pública, a existência de expressiva
corrente com pensamento semelhante ao adotado pela
CVRD e a jurisprudência existente- isfo tudo aliado ao
fato de que a CVM não podcexpor~se à dissidência pelas
razões mencionadas - a administração da Companhia
optou por propor aos acionistas que as debêntures, ora
em discussão, sejam convers1veis em açôes ordinárias e
preferenciais, na mesma proporção das hoje -existentes.
O órgão jurídico da Companhia e consultores externos
tendo examinado a lei e ato correlatas de criação da
CVRD, a Lei das Sociedades por Ações e outras leis per~
tinentes, nada encontraram no campo legal que determi~
ne que a totalidade das nossas ações ordinárias devam
ser possuídas pela União, nem que obste que acionistas
privados detenham ações ordinárias de sociedades mls~
tas, desde que um mínimO -de 51% de tais ações perma~
neçam com a União. E de mencionar-se que, no caso do
Banco do Brasil e dã PETRUBRÃS, por exemplo, certo
número das respectivas ações ordiilár1ãs, já estão em
mãos de acioniSlas privados, negociadas livremente em
bolsas de valores
Conseqüentemente, emitidas as debêntures conversi~
'eis nas duas espécies de ações, ordinárias e preferen~
:iais, e-, sendõ a União, atualmente, a detentora da totali~
Jade das ações ordinárias da Companhia, caberá à
União o direito de preferência na subscrição das debên:ures conversíveis cm açõe"S ot-airiãríaS.
Caso a União não exerça o referido direito de preferência, as debêntures conversíveis em ações ordinárias
passarão a compor as sobras do lançamento, e, conseqüentemente, serão colocadas e subscritas por terceiros,
em leilão ou pelo "underwriter". Assim sendo, a União
passará· a compartilhar com acionistas- privados a pro~
priedade de ações com voto pleno.
Na presente captação de recursos, via debêntures, não
se tenciona _a participação da União e, sim, a coniri~ buição do mercado de- Capitais como fonte de recursos
para o Projeto Carajás~Ferro, e, até mesmo, porque não
estão Previstos recursos orçamentários para tanto.
A título ilustrativo, esclarecemos qu~. usando~se a fórmula em estudo para a conversão das debêntures, a qual
se baseía na cotação das ações em bolsa, e, a cotação
atual das ações, a conversão da totalidade das debêntu~
res conversíveis em ações ordinárias porporcionais, nas
atuais circunstâncias, a emissão de 630 milhões de ações
ordinãrias novas, que determinariam participação de
acionistas privados em cerca de 17% do capital ordinário
(com voto pleno).
Como a conversibilidade na forma descrita redundaria
na participação, pela primeira vez na vida da Companhia, de acionistas privados no capital com voto pleno,
e, ainda, ações ordináriaS passariam ã concorrer no mer~
cada de capttats, trazemos o assunto ao prévto conhect~
menta e apreciação de VoSsa Excelência.
Aproveitamos ·a ensejo para reitera-r a·Vo~sa Excelên~
cia os nossos protestos de estima e consideração.- :Éfu!.
zer Batista da Silva, Presidente.
AVISO n' J07

Em 16-5-84

A Sua

Excelêncía o SenhCnDoutOr António Delfim NêüO
Dignís"simo Ministro de Estã.do Chefe da Secietaria de
Planejamento da Presidência da República.
Senhor Ministro·
Pelo Aviso n'l 160, de 14 de março próximo passado,
tive oportunidade de ressaltar a V. Ex• que a União corre
sério risco de ver comprometida sua posição dominante
no capital da Companhia Vale do Rio D_oce, em razão
das sucessivas emissões de debêntures conversíveis em

ações efctuadas por aquela empresa, que a União, entáo
representada pelo Ministério das Minas e Energia,__ pois
anteriormente à edição do Decreto n"' 89.309, de 18 de janeiro de 1984, entendeu de não adquirir, alienando, em
procedimentos licitatórios, seus direitos de subscrição.
2. A fim de evitar iminente perda do controle acionário, a Procuradoria~Geral da Fazenda Nacional, deste_
Ministério, apresentou diversas sugestões, uma das quais
- a aquisição de sobras de ações emitidas em função do
aumento de capital deliberado em Assembléia-Geral Extraordinária de 16 de abril próximo passado e não subscritas- reveste-se de Particular urgência, pois dev_erá ser
implementada até o dia 30 do corrente mês, quando ex~
pira o prazo fixado na Lei das Sociedades por AçÕC$.
3. Para tanto, será necessário suplementar a dotação
orçamentária própria do Ministério das Minas _e Ener~
gia, supervisor da área, ou alocar recursos sob outra modalidade, no valor de CrS 18 bilhões que é o cálculo estimado da participação da União no rateio a ser procedido, nos termos do art. 171, § 7Q alínea "b", da lei citada,
para ci.ijã liberação tenho_ a honra de solicitar a V. Ex• especial empenho.
4. Seria, outross1m, convemente que a SEST não au~
torizasse novas emissões de debêntures pela CVRD, a
fim de não agravar o atual quadro desfavorável em sua
composição acionári:"~
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ meus
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Ernane Galvêas~ Ministro da Fazenda.
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
Urgente -

Confidencial

Diretoria
Telex _a _transmitir
Rio, 25 de maio de 1984.
Ao
Exm"' Sr.
_
Dr. Emane Galvêas.
MinistrO de Estil.do da Flizeilda
Brasília- DF
ProL Arnaldo BarbaJhn - M ME
CC: Dr_ Mmlson Ferreira da Nobrega- (Secretário
Geral - Ministério da Fazenda - Brasília)
DESZ (CVRO - RIO)
T elcx_ n"' 556

1. Como é do conhecimento de V. Ex• a CVRD
encontra-se atualmente em período de aumento de capital por subscrição de novas ações, cujo prazo encerra~se
em 31 de maio próximo, conforme aprovado em age de
16~4-84. De acordo com gestões efetuadas junto ao Ministério da Fazenda, estão assegurados os recursos para
a união subscrever sua parcela no aludido aumento.
2. Conforme aviso n"' 307, de 16~5-84, dirigido ao Sr.
Ministro Chefe ds SEPLAN, resguardando-se de eventual perda de controle acionário pela união, V. Ex• solicita supleme"i:ttação de dotação orçamentária própria do
MME ou alocação de recursos sob outra modalidade no
valor de Cr$ 18 bilhões, a flm de que a união venha a
participar adicionalmente em eventuais sobras que viessem a acorrer no aludido aumento.
NO entanto, quando a CVRD estimou o valor aproximado de sobras, baseamo~nos nas cotações vigentes
em bolsa para ações ordinárias da companhia (na época
por volta di:: Cr$ 20,00) face ao valor decidido de subscrição de CrS 25,00 por ação. Todavia, em função da
evolução dos preços das ações da CV RD nas bolsas de
valores nas ultimas três semanas, estamos prevendo integralização quase plena das ações colocadas a subscrição,
pelos atuais acioniStaS,já Que as ações ordfnárias do portador da CVRD estão sendo negociadas na faixa de Cr$
-33,00, e as p-referenciais em CrS 43,00 em consequência,
patamares basas eventuais sobras deverão oco~rer
tante iõTerióres aos inicialmente previstos.
- 3. Pélas rriesmas razões indicadas no item 2, a conver~
são de debêntures da CVRD em poder do público
tornou-se bastante atrativa, pois taiS debêntures se convertidas atê O prazo final de subscrição -31 de maio poderão utilizar como fato r de conversão, o valor fixado
para subscrição de ações Mvas, ou seja, de Cr$ 25,00 por
ação.

em·
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Existe atualmente em mercado o equivalente a Cr$ 55
bilhões em debêntures conversíveis da CVRD em poder
do público. Na data de hoje, o quadro-resumo do capital
social da CVRD, após recentes conversões de debêntu~
res, _é o seguinte:
Aeionista
Tesouro Nacional
Administração Indireta

Público
Total

n9 de A(ões
10.226.703.614
869.847.328
9.0!0.937.584
20.I07.488.526

%Capital
50,8602
4,3260
44,8138

100,0000

Tendo em vista que o valor de conversão permanecerá
flxo até 31 de maio, enquanto o valor da debênture_é corrigido pro-rãta dia de acordo com as ORTN, antecipamos um maior volume de conversões nos últimos dias do
mês em curso.
Admitindo-se a hipótese de conversão total das debêntures em poder do público, poderemos ant«ipar que a
participação do mesmo no capital total da CVRD situar~
se-ia em torno de 50%, o que caracterizaria um controle
a.cionãrio precário por parte da união e administração
indireta, pois como enfatizamos no item 2, não é .lícito
esperar~se grande volume de sobras na subscrição de
acões noYas em andamento, que poderiam ser adquiridas
pela União.
4. Objetivando preservar a participação da União, a
CVRD em recente repactuaçào da 1'" e 3• emissões de
suas debêntures, estabeleceu taxas inferiores aos níVeis
praticados pelo mercado, o que resultou em um resgate
no m:oiltante de Cr$ 31,4 bilhões, o que corresponde a
parte das debêntures emitidas e que encontram-se atual~
mente em tes_ouraria. A exemplo das demais debêntures,
tais papéis são conversíveis em ações ao preço unitário
de Cr$ 25,00, caso a conversão ocorra até 31 de maio.
Posteriormen_t6_àquela data, conforme previsto na escri~
tura de emissão das mesmas, a conversão far-se-ia to~
mando como base a média ponderada da coüção mêdia
das ações_da CVRD nos óltimos 30 pregões da BOisa de
Valores do Rio de Janeiro, o que resultará em um preço
bem acima das atuais condições (fato r de conversão pela
fórmula s_eria na data de hoje da ordem de Cr$ 33,00).
A alternativa de compra de debêntures pela União
para conversão imediata foi uma das formas propostas
em nossa P/EXT~486/84, de 7~5~84, dirigida ao Sr.
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, de forma apre~
servar o controle acionário.
5. Desta forma, sugerimos a V. Ex•. que sejam equacionadas medidas que permitam a União adquirir e con~
verter ãs debêntures em nossa tesouraria até 31-5~84,
equivalentes a CrS 31,4 bilhões. Consideramos tal operação de fundamental importân-::ia para a preservação
do controle acionário da CVRD pela União e administração indireta. Na hipótese limite da conversão total
das debêntures atualmente em poder público, teríamos a
seguinte distribuição do capital total da CVRD, toman~
do como base 31~5~84, nas seguintes alternativas:
a) Compra e conversão pela União de Cr$ 18 bilhões
que corresponde a parte das debêntures atualmente em
tesouraria~

_Acionista

% Participa~ão

do Capital
Tesouro Nacional
47,5721
Administração lndireta
3,7802
Público
48,6477
Total
100,0000
b) Compra e conversão pela União_ de Cr$ 31,4 bilhões corre.o;,pondente ao total das debêntures _em tesouraria:
Acionista
% Participação
do Capital
Tesouro Nacional
48,7377
Adminístração Indireta
3,6961
Público
47,5662

Total
100,0000
6. Considerando o exposto acima, ressaltamos a necessidade de providências urgentes de V. Ex•, visando assegurar o controle acionário da União, tendo em mente
o proposto em nosso Expediente P /EXT -486/84, e considerando a recente evolução do valor das cotações em
Bolsa_ das Açõ~a. CVRD, sugerimos:

DI~R,IO DO CONGRESSO,NACIOr-l~L(Seção II)

Março de 1986

a) Compra e conversão pela União das debêntures em
tesouraria no montante de Cr$ 31,4 bilhões, nas condições mais favoráveis vigentes ai.é--31~-5~84;
--

tos, o que colocava em risco a própria viabilidade
econômica-fmancêira do projeto.
·-- ~Ã IT\UildTafiTieiiteco-nneCída ciiSi dO ·petróleo íriiPusera
b) elaboração de acordo de acionistas envolvendo a
modificações profundas quer no comércio internacional,
União e Orgãos da administração indireta, objetiva.ndo,
qu~r ~o_ TiacíOJ:t!l-1, provocan~_o devastadoras conseqüênCíãs -sõbrea economia brasileira.
- se for o caso, transferênõíã: dCiiçõ_es da CVRD
POder dos mesmos para a União;
O Gõverno brasileiro defrontava-se com uma série de
c) compra pela União de eventuais sobras do aumengrandes projetas em pleno andamento, em sua maioria
desprovidos de capacidade de geração própria de recurto de c;J.pital ora em andamento que, conforme exposto
sos, que_ demandavam anualmente ~nonnes apartes de
acima, não deverá ser em valores substanciais.
capital, diretamente do Tes_o_uro Nacional, _e elevada
Atenciosamente, Euclides 'fifches, Vice-Presidente no
quantidade de empréstimos de bancos oficiais e de instiexercício da Presidência- CIAJ Vale do Rio Doce.
tuiçQes financeiras_ i~ternac~on~is,__ goyernam~J!tals o~
--·- - - - ----- ----

em

Pi-!Vadas~--

Ofício jPGFN (l'G (N• 056

Em 12 de iu1ho de 1984
Ilm9 Sr.
Doutor Eliezcr Batista da SilVa
MD. Presidente da Companhia Vale do Rio Doce
Senhor Presidente:

Com um cenário adverso em vârias frentes, a administração da CVRD definíU a·s segUinteS- diretrizes básicas
de sua conduta, que lhe permitiriam irriplantar um proje-- fo
-tãrenvergaàU.rã
uni -mínírõ.o-de riscos para a
sua reputação e estabilidade financeira:

-ae

·co-m
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Mundial, no valor global de USS 305 milhões, dos quais
86% __ for:o~m_:1_!ocados a encomendas efetuadas junto _ao
mercado interD.o.
~Os contratos de empréstimo e financiatriento dO Projeto começaram a ser negociados no segundo semestre de
1980 e foram concluídos no segundo semestre de 1982,
período de tempo bastante critico para o mercado fmanceiro internacional.--durante o qual, inclusive, se deu a
declarada cri~e de liquidez do México, em julho de 1982,
de nefastas conseqüências para o balanço de pagamentos
do BrasiL Apesar .das dificuldades, a CVRD conseguiu
concretizar todas as negociações, o que comprovou a
gr'ãride credibilidade da Empresa no mercado internacio-

nal.
Quando da conclusão da equação financeira do empreendimento em 1982, o Quadro de Fontes e Usos do
Projeto Carajâs previa a seguinte distribuição até a conclusão final do Projeto em 1988:

_____________ 1. Comercializacão prévia de parcela substancial da pro--dução

Esta Procuradoria Geral, em parecer de cujo fi-ifeírõ
teor foi dado conhecimento a V. Ex•., através do meu
Ofício n~' 227, de 29 .de fevereíró dO cOrrente ano,jã Concluíra que "serão ilegai& e portanto nulos os atas queresultarem na perda do controle acionário pela União, da
Companhia Vale do Rio Doce, por afrontarem a legislação disciplinadora das sociedades de economia mista e
a lei constitutiva da empre~a" e que ..consumada ou na
iminância de se consumar a perd3 d6 controle acionârio,
poderá a União valer-se, não apenas de seus direitOs de
acionista, mas também e principalmente de suas prerrogativas de Estado, para fazer retornar a situação ao statu
quo ante".
2. Por essa razão e tendo em vista que diversos órgãos de imprensa do País noticiaram, _com_ destaque, qtle
a União teria perdido, ainda que momentaneamente, o
controle acionário dessa empresa, cabe-me solicitar o especial obséquio dos esclarecimentos de V. Ex' a respeito"
do assunto.
3. Encareço, em especial, informações quanto a uma
nova emissãO" de debéniurei que, se cons"umãda, tornaráa agravar a precária situaçãQ da União no tocante à
composição do capital dessa empresa.
Aproveito a oportunidade para renovar a V, Ex• meus
protestos de elevada estima e distinta consideração. Cid Heráclito de Queiroz, Procurador-Geral da Fazenda
Nacional.

Rio de Janeii-o,-lfde abril de-1985.--

P/EXT-430/85
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Coutinho de Lucena
Senado Federal
Brasília - Distrito Federal
Senhor Senador:
Tenho o prazer de dirigír-me a V. Ex' para exp6i-,-ae
forma abrangente, todos os fatos relacionados com o
programa de captação de recurso~ encetado pela CVRD
para a implantação do Projeto Car<ljás, enfatizando especialmente os aspectos referentes à emissão de debêntures conversíveis em ações _e_ seu reflexo na redução da
participação acionárla do Goveiiw FOOenil, se·m; contU~
do, determinar a perda do controle por parte do Tesouro
Nacional.
O programa originou-se da decisão tomada pela
CVRD, em 1979, de ímplantar o P_r-ofef6 -Caiajãs, iOega~--
velmente o malar desafio dã história da Empresa e hoje,
reconhecidamente, um dos maiores empreendimentos do
País, Com essa"delibt:ração surgiu, também, a preocupação em equacionar um plano financeiro que possibilitasse, à CVRD, a obtenção dos recursos necessários à
execução do Projeto, sem aciuretar Çxcessiva preSSão
econômico-financeira sobre o desempenho normal da
Companhia.
·

O primeiro obstáculo vencido pela CVRO foi a ootençã"O de 1m.-porúrites Contratos de_ longo prazo, para a
comercialização -de cerca de 70% da produção inicial de
Carajás, estimada em 35 milhões de toneladas anuais. Os
· contratás, prevendo forTJecimàttos a preços dC: mercado
internacional, foram assinados com as· mais importantes
empresas siderúrgicas da Europa Ocidental e do Extremo O"iiente, totãHzando vendas de cerca de 25 milhões
de toneladas por ano.
Os contratos celebrados no prímeiro semestre de 1981,
em fase desfavorável para a siderurgia mundial, constituiram o primeiro grande passo para a implantação do
proj_eto.

i.-- -:Ei3bOiaçiÕ de equaÇãO-financeira para um prOjeto da
~l~~1_1~ã~_ de _Çar!iás_

_______ . __ -·-----.
Na montagem da equação fínailceira do Projeto, a
CVDR adotou os seguintes objetivos_de ordem estratégiCª'--.Tia elabor;1.ç_ào _d_o pl?-_no:
- a) -ffiaxiffiizaçãO -do uso- de recufSõs-pT6PfiOs geraaos
pela- Empfesa, -minimizando assim os riscos financeiros
do Projeto;
b) utilização", na medida do possível, de recurs_os_ ohti- dos no mercado interno, o que reduziria õ-~rescimento
da dívlda externa da -empresa;
.c) negociação de empréstimos junto a credores externos em condiÇões aS ·mais ·vantajoSas possíVeis para a

CVRD.

. .

-

-

-Geieilciamento do projetO dentro da estrutura ·da
CVRD

3~-

A implantação do Projeto Carajãs foi gerenciada pela
própria CVRD, utilizando a experiência adquirida pela
empresa na operação de sistemas similares localizados
nO" Vale do Rio Doce. Tal fato foi relevante para aredução de custos, a diminuição dos prazos de construção
~ a. ~xecução adequada do projeto.
A participação da engenharia nacional e dos fornecedores locais foi quase- íntegraL A importãncii total _de
equipamentos para o projeto correspondeu a, apenas,
3,3% do vo~lor da investimento fixo globaL
Releva notar, especialmente, que a captação de recursos extt:rnos foi feita, utilizando como fato gerador os
contratos de venda de longo prazo anteriormente assinados, o que possibilitaria à CVDR obter,junto a fontes de
Cr&TifolilteriiaCíoriãís, goVerna-meritais-·ou
diadaS nos paí~ futurãmente córisLimidoreS--do rriinério
de Carajás, eiüj)réstlmoS coni ·as seguintes cã.ractefíSticas:
taxa de juros e a nfveis disponíveis somente para tomad~res de gr~!lde credibilidade no .mercado internacional;

provaaas·-se.::-

• condícões de prazo global de até 15 anos, incluindo
5 anos de carênci~, garantmdo uin adequado fluxO financeiro pa.ra a CVRD;

o Projeto Ferro-Carajás,- d6 írirPortânC1a~esti-àtegica__ ,..,..~-.aesvmc_Uiaçao,na ObtenÇ-ãOClõS ·maitõs,-·a-e_-quar-~-
para a economia nacional e !='ara o f~:~turo da CVRD, im- · · quer óbr~g!l.ç~o para comp_r~ de equipamentos C?U outroy __
plicaria m·acíços -fnvt!stíhlentoS; 6asicatneilte em "fnTra~-õ~ns Jurito-:aos parseS-prõveãOre$ di recur~~ESsifalo?
estrutura ferroviária, porluáriá e urbaníStica, em regiãO - - -de gran-de- úrij:)QftãnCiã:,-p-erffiitíU totãl fleXiólliàade narelativamente pouco conhecida da A:mazônia Oriental e
aq_ui_sição _de ~ens de capital, _com _grandes benefícios
para ã Iriâústrla nacional, cujo exemplo mais Siinificatias avaliações então disponí-veis -continham eleVados
graus de incerteza_quanto ao valor final dos investimenvo foi a operação .de crédito realizada com o Banco

A-FONTES
1. Capital
1.1 - Recursos Propnos
1~2- Subscrição_ de Capital
1.3 -Debêntures Convertidas
em Ações ("')
1.4 - Recursos gerados pelo
Projeto em 1986/1988
2. Empréstimos

Financiamentos Internos
2;1- BNDES - Empréstimos
ern Moeda
2.2-FINAME
Financiamento de bens no Pafs
2.3- Debêntures
serem
resgatadas ("')
--2-;4-- BNH - Finailcíamento
de Núcleos Residenciais
2.5- Outros (BASA, Leasing
etc.)

:r.·--, E"mprêStirriOs

Financiamentos Externos
3.1- Banco Mundial
3.2.....:. EX.íinba.nk Japão
Moeda
3.3 -Nippon Carajás
3.4 ~Sindicato de Bancos
Japorieses
3.5 --Emissão de Bônus no
Japão
3.6- Comunidade Européia
para o Carvão e Aço (CECA)
3.7- Kreditanstalt
fur
Wiederaufbau - KFW
3.8- Bancos Comerciais em
Co-financiamento com o Banco
Mundial
3.9 __:_Financiamentos
Eximbank - USA e Japão e
operações CQJllerciais anteriores
a 1982

USS milhões
2.221

1.355
185
125
556
1.219

650
250
125
80
114
1.487

305
50
250
150
25
400
130
100

77
4. Total de Fontes
4.927
B-USOS
1. Irlvest~me·nto -FixC;
3.749
2.. JuroS durante a construção
560
213
3. Capital de Giro Inicial
4, Contingência Financeira
405
S. Total de Usos
4.927
("') Na época pr~via-se a conversão em ações de, no
máximo, 50% das debêntures.
'Depreei1~~se dos números adma ind1cados a importânci~

ou_torgada pela CVRD às fon~es internas de _capi·tar,-que representavam-10% dO tõtaf dõs recul-SOs. A
complexidade do esquema financeiro externo pode ser
ã:V<ilíaOa~ _áe~Uri1JaQO:- pe[a-VirlC~a(le de emp~estaQores,
de- diferentes PalsC::S, -tOID.aniio deCisões enl bloCo e, do
outro, pela capacidade deJ:!lonstrada pela CVRD de obter soma tãO importante de recursos no mercado interno,
quando ~ra notória a dificuldade do Governo e das insti-
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tuições de créditos oficiais em atender à solicitação maciça de recursos necessários a grandes projetas em outros

sctores da economia.
Neste particular, releva notar a importância da colocação de debêntures pela CVRD no mercado interno,
demonstrando a viabilidade de o setor privado vir a participar de importantes projetas de interesse naCional,
com boas perspectivas de rentabilidade, implementados
por empresas do nível de credibilidade da CVRD, em
substituição aos escassos-e infiacionârios recun•os governamentais.
bestarte, a estratégia desenvolvida pela Companhia
na implantação do Projeto alcançou pleno êxito, Apesar
das dificuldades enfrentadas pela CVRD, no decorrer de
1982 e 1983, com a forte crise mundial do setor siderúrgí·
co, resultando em menores vendas e enfraquecimento
nos preços de minério de ferro, a Empresa encontrava.se
em sólida posição financeira, tendo conseguido grande
redução no custo dos investimentos, decorrente princi·
palmente dos seguintes fatOs:
_
• simplificação do Projeto e sua racionalização,
evitando·se' a antecipação de investimentos adicionais,
postergados para etapas posteriores;
• gerencfãmento eíetlvo das Fases de construção cívil
e montagetl} e de compra de equipamentos, que redunda·
ram em grandes economias;
• política cambial fiais realista adotada pelo Gover·
no a partir de meados de 1982, beneficiando o custo do
Projeto em dólares, graças ao seu fortísSimo ccimponente
de custo em moeda local e às reduzidas importações.
O ,panorama do Projeto Cã.rajás, em 1985, pode ser
sintetizado através do seguinte Quadro de Fontes e UsQS
projetado para até 1988:

uma utilização menor das operações de crédito externo
disponíveis, limitando asssim o grau de endividamento
da_ Empresa ao estritamente necessário.
Cumpre ressaltar que os recursos oriundos das operações externas do tipo "Project Financing" são liberados em conformidade com a execução do Projeto e após
comprovação da alocação de contrapartida: geração _de
recursos próprios, aparte de capital ou liberação de recursos originários de empréstimos ou financiamentos internos.
Por outro lado, convém salientar que, apesar de sua
grande importância, o Projeto Carajás não foi o _único
empreendimento da CVRD nos últimos anos. Importan~
tes investimentos foram realizados no seu Sistema Sul,
em prospeeçã-o geológiça e mineração e em projetas tão
diversificados como o Projeto Capanema (mineração de
ferro em MG) e.os complexos de alumínio Albrás/Alu·
norte em Barcarena- Pará e_ VALESUL no Rio de Janeíro.
Os valores aplicados nestes projetas, no período de
1980/1984, somaram o equivalente a USI 1,27 bilhão.
Desta forma, os apartes de capital obtidos junto aos
acionistas e através da emissão de debêntures, para o
Projeto Carajás, permitiram também a alocação de recursos da CVRD para outros projetos tan1bém prioritários.

ferência na aquisição de tais debêntures estivesse assegurada aos acionistas, por força da Lei n9 6404/76, o Te-souro Nacional houve por bem alienar os seus direitos
através de leil(l"eS efetuados pela Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro, com ampla divulgação pela imprensa.
Ao optar pela alienação de seus direitos à subscrição
das debêntures, a União tinha ciência de que sua participação no capital da CVRD poderia reduzir-se, caso
ocorressem conversões _em capital de valores consideráveis;
4. as principais características das três emissões de
debêntures efetuadas pela CVRD são descritas abaixo e
as instituições financeiras participantes acham·se rela-cionadas no Anexo 2:

O p3norama financeiro global da Empresa, nos últimos anos, pode ser avaliado peta evolução do fluxo de
caixa da CVRD no período 1979/1984 constante do
Anexo l.

3~ Emissão
Valor: Cd 8 bilhÕt!!>
Data de Lançamento: 30-4-1983
Prazo de Resgate: lO anos
Taxa de Juros: 15%
5. a fórmula para conversão das debêntures em ações é
a seguinte:

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Outros (BASA, Leasing, etc.,)
3. Empréstimos e financiamentos externos
- Banco Mundial
- Eximbank - Moeda
- Nippon Carajás
-:-Sindicato de Bancos Japoneses
- Emissão de Bônus no JapãO---3.6 - Comunidade Européia para o Carvão e o

305
50
250
149
18
Aço

(CECA)

400

_A_emis.são de debêntures pela CVRD,junto ao m~~a
do interno, teve importância crucial para a formulação
da equação financeira do Projeto Carajás, cujas vanta·
gens para a Empresa são flagrantes, quer no momento
--a:tual, que"r quanto aos seus reflexos na rentabilidade fu.
tura da Companfi~i. "os pr.incipais aspec_tos ·associados a
tais emissões, poderiam ser assim resuinidos:
l. as _coloc~ções de debêntures, mormente as duas
primeiras emiss-õ-es-_efetivadas em 1981 e 1982, ocorreram
em fases críticas para a CVRD, nas quais os investll:nen-- tos da Empresa haviam-se acelerado, paralelamente a
um agravamento das condições do mercado -financeiro
internacional para o Brasil. A plena aceitação, pelo setor
priVado nacional, das duas primeiras séries, totalizando
USI _163 !?il~~~--foi defiriitiva para demonstrar a capacidade da CVRD em obter recursos de capital, apesar
das notórias dificuldades de seu principal acionista, o
__Gayerno Brasileiro. Convém salientar que as debêntures, ao serem emitidas e até sua conversão, constituíam
divida da CVRD. Todavia, as condições de emissão pre·
viam sua subordinação aos demais empréstimos da Empresa, caracterizando·as entãÕ, no jargão têcnicojfinanceiro, como "quase - Capital".

3.7 - Kreditanstalt für Wiederaufbali -.,- KF'W
126
3.8 ~-Bancos ComerciaiS em Cc-financiamento com o
Banco Mundial
100
3.9 - Financiameritos- Eximbank- USA e Japão; Cféditos para compras Européias e operações comerciais
anteriores a 1982
94
4. T9_t_aj de fontes
4.138
B- USOS
1 - Investimento Fixo
--2.&85
2 - Juros durante a construção
535
3 - Capital de Gíro lrlicial
M
4 - Contingência Fínaricerra634
S. Total Pe Usos
-4.138
("') A subscrição de capital foi em grande parte resultado
da reinversão de dividendos pagos, que totalizaram, no
período de 1980/1985, aproximadamente USI 250 milhões.
Como pode ser constatado, comparando-se os dois
Quadros, a diminuição no C"usto do investime"õ.tO-flXo do
Projeto, em cerca de USS I bilhão, assegurará à CVRD
invejável posição financeira e seguranÇa quan_to à renta·
bilidade futura do empreendimento. Em razão disso, não
foi necessáda a cofoc3.Çã0 -ae recursos por parte do
BNH, ocorrendo, ainda, a diminuição -ôos recursos inícialmente previstos j)ari:l a-pOrte j)elo BASA. A graride
margem de contingência fi_rlinceira da CVRD, ila. situação atual, deverá pemiilir-lhe, ao final do Projeto~

Nã_o temos dúvidas em afirmar que, não fosse o pleno
sucesso das duas primeiras emissões, a CVRD não teria
finalizado todos os contratos com os emprestadores externos no período agosto/novembro de 1982, quando o
País atravessQu_~!J_a pior c_rise de liQuidez no balanço de
pagamento;
2. _ a CVRD_ in~estiu, no período- C98 l/1983, _ce~ca de
USI~ 2,3 bilh()es ~onfo_r_me indicado ria evolução de se1,1
fluxo de c3.ixa. Neste mesmo período, as vendas sofreram considerável redução, no auge da crise da siderurgia
oco-rrida no 29 semestre de 1982. A injeção deUS$ ... 181
mílhões de debêntures subordinadas foram fundamentaís- naquela fase crítica, substituindo perda de receita
equivalente a ç_erC(!_ d_e 10 milhões de toneladas_de minério de ferro. Por outro lado, não fosse a capitalização
adicional assegurada pelas debêntures, a deterioração
dos índiCes econôn1icos - financeiros da CVRD na ocasi1ÍQ, tais como -r:irYida / Patrimô~io Líquido e Üquidez
Corrente,_ tería: -determ~nado a suspensão dos desembolsos dos J:mpréstimos externos~
3. todas as emissões foram devidamente autorizadas
através de dC(:retos-do_ Ex..celentíssimo Sr. Presidente da
RepúbfíCà e manifestação da Comissão de Valores Mo·
-biliárlos e das A-sSembléias de Acionistas. Embora apre-

uss milhões

FONTES
I. Capital

A-

1.725

Recursos Próprios
.• ; . . 6501.2- Subscrição de Capital (*) . . • . . . . . . 350
1.3- Debêntures Convertidas em Ações . . . . . . . 17:S
1.4- Recursos gerados pelo Projeto em 1986/88
550
1.1 -
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2. Empréstimos e Financiamentos Internos
2.1- BNDES - Empréstimo em moeda 700
2.2- FINAME - Financiamento de bens no País
•c•~•••••••••••••••••••••-~••••••••"'•"• 191
2.3- Debêntures a serem resgatadas . . . .
6
2.4 -

24

Março de 1986

a) P Emissão
Valor: Cr$ 9 bilhões
Data de Lançamento: 1·11-1981
Prazo de-Resgate: 6 anos
Taxa de Juros: 12%
b) 2f Emissão
Valor: Cr$ 15 bilhões
Dãta de Lançamento: 1-8-1982
Prazo de Resgate: lO anos
Taxa de Juros: 12,5%
c)

D
Q~---

A

X

0,90

Q = .ê a quantidade de ações ordinárias e preferenci-ais
resultantes da conversão de uma debênture, na proporção em que está dividido o capital social da emisSora
nesta data;
D = é o valor nominal unitário de uma debênture,
acrescido de correção monetária calculada desde a data
base até o primeiro dia do mês em que ocorrer a conversão e, exponencialmente, por dias decorridos até o dia da
-conversão, de acordo com a variação dos lndices das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional verificada
e~tre o mês da conversão e o mês imediatamente postenor;
__ _
A- ê a média ponderada da cotação média diária das
ações preferenciais da Companhia nos últimos trinta
pregões da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, contados
da data da conversão;
~quando o valor expresso por "A" for inferior ao resultado da divisão do valor do capital social da CVRD
_pelo número de ações na data da conversão, prevalecerá
este último como susbstituto do encontrado para "A";
-caso a Companhia, no período da conversão das
debêntures, venha a realizar aumento de capital mediante subscrit;ão em .dinheiro, o denominador (A X 0,9) da
fórmula p_oçlerá, ~xclusivamente nq perfodo do ex.ercfcio
do direito de preferência dos acionistas em tal aumento,
ser substituído pelo" preço de emissão das ações fixadas à
época, a critério do debenturista.
A adoção da "cotação das açàes em Bolsa" como parâmetro básico para a conversão das debêntures em
ações é decorrente da convicção da (VRD de que o uso
deste parâmetro é o que melhor atendl.. ,jos objetivos do*
J'? do artigo 170 da Lei 6.404(76, o qual busCa coibir a
"diluição injustjficada da p<~rticipação dos antigos acionistas". A Comissão de Valores Mobiliários, buscando
interpretai' o referido dispositivo legal, expediu o Parecer
de Orientução n" I. de 27 de setembro de 1978, no qual
afirma que "num merCado de valores presidido por amplo e eficaz sistema de informações companhia/público
investidor e no qual determinada aç-ào possua .alto índice
ele negociabilidade, o parâmetro cotação da ação realmente assumirá uma prevalência praticamente total".
Notoriamente, as ações da Companhia atendem <ls qua·
lidaóes referidas no trecho destacado do Parecer _da
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CVM, acima referido. Caso usado outro parâmetro; a
conYcr~ibilid<~de estaria ameaçada pelo não relacionamenlo r.:om o vaiM de mercado das ações, único com o
qual os <H:it\n,-:t_(l.; minoritários lidam ao realizarem transaçUcs. ;\ .1pl1caçào do t'ator "0,9", como multiplicador
da .:vlaç~o mi:m:1 ponderada, representa redução deJO%
(dez por .:entü) sobre as cotações, diferencial esse recomt:ni..lúvd para tornur-se o preço da ação resultante_ da

conversão inferior às cotaç_àes_em_bols_a~ Q__que, em termos prátiC•)S. ~e l'a/ necessário para viabilizar o interesse
na conversão. O uso da média ponderada dos últimos 30
pregões objdiva evirar distorções decorrentes de even~
tuai~ oscJ!ações de grande monta em curtos períodos,
por enfraquecimento do mercado_ ou_ mesm_o por mani~
pu!açào por parte dos investidores. Para evitar que, na
hipótese de as cotações das açõcs da.._compnhia atingirem
um preço vil, a conversão _da emissão de debêntures pro~
porcione a tomada de uma porção exagerada do total de
açõcs da comptmhia, est:.~beleceu-se o p<:~tamar mínimo
igual ao valor do cnpital, dividido pelo número de ações.
As debêntures convertidas geraram, até o momento,
4.491.081.550 aÇÕe$ ordinárias e 2.489.584.890 ações preferenciais, nüm tofal de 6.980.666.440 ações.

Caso, hirotcticamcnte. o Tesouro tenha interesse em
adquirir ações no mercado decapitai~. seria possível por
mi!hõe~. comprar a totalidade das ações ordinárins em poder do público (4.464.551.492) e mais
671.888.881 ações preferenciais, ekv~ndo sua panicipação no capital social para 70.2%, percentual este superior ã-sua-parlicipaçào à época do início dos !açamentos
d~ dt:béntures, conforme a seguir documentos:

--JJSS 181

Piibllco
rorAL:

-Tesouro
- Adm. Indireta
-PUblico

838,0
4.464.551.492 x CrS !54,65
(cotação médiu do dia I !-4-85
das ações ordinárias)
690,4
671.888.881 x Cr$ 2!9,96
(cotação média do dia l!A-85
das ações preferenciaíS)
147,6
B) Posição Acionária

~-

~
- 50,8

12-610-412,804

-!lõ9-520-5:rç

13-479- 933; 323

4_464-551,492

1-411-486-596___ 1-124-346,492.

... 11-588 _891. 981

17 _074-964-296

. 9:-.465.353-607'-

- 26-540-317-903

lDO,O

70,2

Mn- Indireta

1.471-486.596 .

5,5

-~.

B. 2 - PosiçãO -lti.potética _
17.074-964 -296

'l"esollro

Mn. !ndireta
Piiblloo
TOrAL:

17.074-964-296

400

18-616-273-6%.

.. l-471-486_596

1-471-486_5%

5,5

ôC~52-<l57-6ll

6-4Q.451-611

~--

9 •.465;353-607

26-540.317;903

~·1:5.41.409;

100,0

Conforme indicado no ref~.rido Anexo ~~-a <U~tri: --~-----Efe_tiv_amen_te, a distribuição de capital, em 31-J2.:sr;
buição de capital da CVRD, em 31-12-79, tinha a seguinapresentava a seguinte composição em termos percente composição em termos percentuais:
tuais:
Ações preferenciais

-Tesouro
- Adm. Indireta
-Público

Ações preAções
lJrdinárias Ferenciais
Total
.[00,0
45,!
80,4
12,6
4,5
42,3
IS,!

-Tesouro
- Adm. Indireta
-Público

Ações
Ordinárias
[00,00

Total

12,6
24,6
62,8

68,&
8,8
22,4

A distribuição do capital da CVRD, em ll-4-85, apre.iientou a seguinte composição em termos percentuais:
Ao final de 198 I, antes das primeiras conversões de
debêntures ocorridas em 1982, a distribuição de capital
da C:VRD sofret• considerável alteração em virtude dos
segumtes fBtor~s;
a) alienação, pelo Tesouro Nacional. de quantidade
considerável de ações da CVRD junto às Bolsas de Valores;
b) integralizacão de_capitat, por parte do Tesouro Nacional, em Empresas Públicas ou de Economia Mista,
com ações da CVRD.

Ações ordinárias
Ações preferenciais
Total

CrS Bilhão
A) UsS 181 milhões X Cr$ 4.600
(valor do dotar em 11-4-85)

AQ3Es CRDTI<IiRIAS A,"ÔES PRE:rnRiliCIAIS
Tesauro. -- -

:'\laciona.l. em ll-4-1985. é de 73.9%, fato que demonstra,
à saciedudc, 4uc o controle da União ainda se acha grandemente preservado.
Conforme ~c verifica, a partir de 31-!2-81, a diminuiçUo da rarticiração dLl União no Carital da CVRD,
em funçUo dat. conver~ões de debênture~. foi de 18%.
Caso o pequeno saldo remanascente de debêntures, equivaknte a cerca de Cr$ 28 bilhões, seja convertido em
ações, a hirot~tica distribuição do capital social seria:

-Tesouro
- Adm. lndircta
-Público

Ações Ações preOrdinárias ferenciais
73,9
9,2
!5,5
26,!
75,3

Total
50,8
5,5
43,7

A parcclll de Ações Ordinárias- únicas ações com pleno direito de voto e que atendem aos requisitos do Art.
116. combinudo ;,;oom o Art. 238, da Lei n9 6.404(76, que
define o Acionista Controlador - em poder do Tesouro

73,4
26,6

9,!
15,4
75,5

50,5
5,5
44,0

Atentü ii crescente diminuição da participação da
União em seu capital sociul, a CVRD, em 19-J-1984e62-1984, endereçou ofícios, respectivamente, aos Srs. Ministros d<Js Minas c Energia e da Fazenda, alertando às
autoridades governamentais para a citada crescente diminuição (Anexos 3 e 4).
O assunto foi igualmente objeto de várias reuniões
com representantes de órgãos governamentais, durante
as quais a Companhia procurou apresentar sugestões
para que o ·adonista majoriUirio aumentasse sua participaÇão 'nO Caj5íiUrTocíal ·~a CV~D.
Entrt: as su&estõcs: Propôs-se -a alternativa de compra,
pelo Tesouro, de debêntures em circulação e sua posterior conversão, o que foi sugerido em telex de
_l)Taiofl984,,elaJ;>orp..qo pela Á_~ea Financeira da Empresa,
-en-dereçado ao EXcelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda. Cabe s<~.lientar que, em função desta sugestão, o
Tesouro comproU, naquele mesmo mês, o montante de
Cr$ 31 bilhõet. de debêntures, convertendo-as em ações.
Tais debêntures haviam sido retiradas do mercado em
_a,lir_i]~g~i9~[s:}g~Dif_i; gM -_r_epactuaçào periódica do custo
financeiro da 1~e 3~ emissões. Na ocasião, a CVRD ofeleceu remuner:1ção financeira nitidamente infei'Iór às
condições v_igentes de_ mercado, resultando em resgate
.antecipado de tít-ulos ciue foram posteriormente adquiri" dos pelo Tesouro Nacional.
Além das medidas :.1dma descritas, a CVRD sugeriu às
autoridades governamentais a celebração de um Acordo
de Acionistas entre a União e Órgãos da Administração
lndireta, no qual seria estabelecidu unicidade de voto em
Assembléias GeraiS~-- bem como proibição de venda de
_ações da ÇVRDJ ou de ~ventuai_s direitos de subscrição,
por órgãos da Administração lndireta, sem consultd prévia à União. O Acordo (Anexo 5) foi assinado em outubro de 1984 e tem como participantes o BNDES, o
Banco do Brasil, <1 Caixa Económica Federal, o Banco
Central do Brasil e o lAPAS, que, juntos, perfazem
5,54o/r,' do capital total da Companhia.
Como V. Ex~ poderá depreender do referido documento, a preocupação búsica da Empresa sempre foi a de
equacionar um plano financeiro que lhe possibilitasse a
obtenção dos recursos imprescindíveis à execução desse
grande empreendimento em que se constitui o Projeto
Carajás.
·
Não obstante a minha certeza de que o presente relato
é assaz abragt:nte e que sua divulgação perante seus pa~
res dessa _egrégia Casa lhes permitirá um perfeito conhecimento do assunto, gostaria de renovar-lhe meu propósito de, quando da conveniência dos Senhores Senadores, prestar-lhe~. pessoalmente, ou através do pessoal da
CVRD, todo e qualquer esclarecimento que se torne necessúrio à mefhOr -compreensão da matéria.
Aproveito o ensejo para renovar» lhe meus protestos de
grande estima e consideração~- Eliezer Batista da Silva,
Presidente
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Relação das Instituições Financeiras
Participantes das três emissões de
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65,3
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4,5

68,8
8,8

. 5,7
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18,5

=>.~

27.5

10,5

5.5
~3 .7
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Unióa-nco Corretora de Valores Mobiliários S/A.
Banco de Investimento Lar Brasileiro S/ A.
Convenção S/A Corretora de Valores e Câmbio
Haspa Corretora de Câmbio e Valores S/A.
Banco lochepe de Investimento S/A.

r
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C.- CONVERSitO tlEBtJHURES EM CAPIT_~t·
0.- PARTICIPAÇAD - TESOURO
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-Banco de Investimento Sul-Brasileiro S/A.
Banco Noroeste de Investimento Sf A.
STOCK SfA. Corretora de Câmbio e Títulos e Valores
Mobiliários

1• EmiSsão

Valor. Cr$ 9 bilhões
Data de Lançamento: l ~ 11 ~81
Prazo de Resgate : 6 anos
Taxa de Juros
: 12%
UNIBANCO ....... Banco de Investimento do Brasil S/A.
Banco Crefisul de Investimento S/A,
Banco Nacional de Investimentos S/A.
Banco Bozzano, Simonsen de Investimento Sj A.
Banco Montreal Investimento SfA . ....... MONTREALBANK
Magliano S/A- Corretora de Câmbio e Valores Mobi~
liãrioS- ---- --- -Geral do Comêrcio Sf A CorretOra de- Câmbio e Valores
Mobiliários
BANORTE- Banco de Investimento S/A.
Banco de Investimento Garantia S/A.

London Multiplic Banco de Investimento
Banco Bozano Simonsen de Investfmento S/ A.
Banco Económico
COMIND- Banco de Investimento S/A.
Banco de Investimento América do Sul SjA.
Incisa S/ A Distribuidora de Valores Mobiliãrios
Banco de Investimento Garantia S/A.
Banespa S/A Corretora de Câmbio e: Títulos
Banco Noroeste de Investimento S/A.
Adolpho Oliveira e Assoe. Corr. de Vai. e Câmbio S/ A.
Fiat Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobi~
liârios
Prosper SI A Corretora de Valores e Câmbio
Excelsa Corretora de Títulos e Valores Mobiliârios
Lecca Distribuidora de. Títulos e Valores Mobiliãrios
SfA. Tamoyo Investimento S/A Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários
Banco Finasa de Investimentos S/ A .
ARBI S/A Soe. Corretora de Câmb. Títulos, e Valores
Mobiliãrios
Banco Maisonnave de Investimentos S/ A.
Banco ltaú de Investimento S/A.
Geral do Comércio S/ A. Corr. de Câmbio e Valores
Mobiliários
Liberal Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
S/ A .

289

~)

~

• Externos
11.- EMISSDES OE OESENTURE.S

682

j

"~

109
361

~

• Internos
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2• Emissão

Valor: Cr$ 15 bilhões
Data de LanÇ:úllento: 1-8-82
Prazo de Resgate : 1O anos
Taxa de Juros
: 12,5%
ANEXO 2
UNIBANCO- Banc9 de Investimento do Brasil SfA.
Banco Crefisui de Investimento S/A.
Banco Bradesco de Investimento S/A.
OPEN S/A- Corretora de Cân:tbio e Valores Mobi- Uários
Banco Bamerindus de Investimento SJ A.
OMEGA S/ A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Thecca Distribuidora de Tít. e Valores Mobiliârios
Banco de Investimento Credibanco S/A.
Prime SjA Corretora de Câmbio e Valores
Banco de Investimento Sul Brasileiro S/A.
SODRIL S/A Corretora de Títulos e Valores
Banco da Bahia Investimentos S/A.
F. Barretto Corretora de Câmbio e Títulos
Vetar Corretoni. de Valores e Câmbio Ltda.
Multi-Banco Internacional de Investimentos S/A.
3• Emissão
Valor:
CrS 8 bilhões
30-4-83
Data de Lançamento:
Prazo de Resgate:
10 anos
Taxa de Juros:
15%

Banco Bamerindus de Investimento S/ A.
Bradesco - Banco de Investimento Sj A.
Banco Crefisul de Investimento S/A.
Banco Econômicq de Investimento S/A.
OMEGA S/ A. Corretora de Valores Mobiliârios e Câm~
bío
OPEN Sf A. Corretora de C'âmbio e Valores Mobiliários
Banco Real de Investimentos S/A.
UNIBANCO - Banco_ de Investimento do Brasil SI_ A.
Banco Nacional de Desenvolvimen-to Econômico e So~
cial- BNDES
COMIND Banco de Investimento S/A.
Invesplan Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.
Pavarini Distribuidora de Títulos e Vai. Mobiliâ.rios
Ltda.
Arbi S/ A. Sociedade Corretora de Câmbio Tít. e Vai.
Mobiliãrios
Banco Montreal de Investimento SfA.
BANESPA SfA. Corretora.de Câmbio e Títulos
BANORTE ~ Banco de Investimento S/ A.
Banco Bozzano, Simonsen de Investimento Sf A.
Banco Denasa de Investimento S/ A.
BANCORP - Distribuidora de Tit. e Valores Mobi~
liários Ltda~
Banco Bandeirantes de Investimento S/A.
Corretora BCN S/A. Valores Mobiliários
Banco Na.cional de_ Investimento S/ A.
Banco Boavista de Investimentos S/ A.
Stock S/A. Corretora de Câmbio Tít. e Vai. Mobiliârios
Çonvenção S/ A. Corretora de Valores e Câmbio
Lecca Distribuidora de Tít. e Vai. Mobiliários SjA.
Banco Noroeste de Investimento SJA.
BESCAN- Besc SfA. Corretora de Títulos e Câmbio,
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Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1984
P(EXT-54/84
Excelentíssimo SenhOr
Doutor César Cals de __Oliveira Filho
Digníssim-o MinistrO das Minas e Energia
Brasília - Distrito Federal
Senhor Ministro,
Como é: do conhec_imento de V. Ex•, na equação financeira do Projeto Ferro CaraJás, foi considerada a-captação de recursos pela Companhia Vale do Rio Doce no
mercado interno em montante eqUiValente a US$ 250 milhões, via emissão de debêntures conversíveis em ações.
sendo que, até: a presente data, foram efetuadas três
emissões correspondendo ao equivalente a US$ 180 milhões.
- -2. Ao optar pelo lançamento de debêntures conversfveis, em consonância com as diretrizes governamentais,
a Companhia teve sempre presentes dUas premissas bãsicas:
a) êxito na colocação dos papêis;
b) efetiva conversão das debêntures em ações, com
conseqüente redução_ de seu endividamento.

3. Considera:Íldo_ os termos do_§_l9_ do artigo l?_Q da
Lei n~ 6.404, de 15-12-76, a Companhia adotou a cotação.
das ações em Bolsa como parâmetro básico para a conversão das debêntures em ações, por entender que tal parâmetro, além de evitar a diluição injustificada Qa participação dos antigos acionístaS, é o que inelhOr atenderia
à premissa de efetiva conversão das debêntures.
4. Podemos afir~ar que os ojbetivos foram alcança.::
dos, pois o montante _emitido foi absorvido pelo mercado e, até a presente data, foram convertidos em ações
cerca de 48,5%, das debêntures la.oaçadas. Tal fato, aJja~
do à política governamental de desvalorização do cruzeiro em relação ao dólar, foi responsável pela redução da
dívida da Companhia junto aos debenturistas em cerca
de USS 117 milhões.
Sr O grande volume de conversões de debêntures em
ações ocorreu no mês de dezembro de 1983, quando
verificou-se uma grande alta na cotação das ações da
Companhia nas Bolsas de Valores, o que tornou extremamente atraente para os debenturistas a conversão de
seus títulos em ações. Tanto assim que, do total de
789.418 debêntures convertidas até: 13 de janeiro de 1984,
549.813 debêntures foram convertidas apenas no mês de
dezembro de 1983, com o_ conseqaente aumento no capital da Companhia de CrS 39.281.069.816,30.

Capital total
T ~sourQ_N ac;io_n_al
BNDES
Caixa_ECQ!l.. Federal
lAPAS
Banco do Brasil
Subtotal
Público
Tofal

10.226.703.614
482.903.367
312.874.860
85.0&3.282
215.7i7.561
11.323:282.684
7.957.872.750
i9.281.155.434

53,04
2,51
1,62

0,44
1,12
5&,73
41,27
100,00-

8. Como pode ser observado, o Tesouro Nacional
mantinha, na referida data, 79,58% do capital ordinãrio,
m:is, considerada a totalidade do capital social, este percentual se reduz para 53,04. Tal participação é: aumentada para 58,73, se forem computadas, também, as ações
-das entidades da Administração lndireta. Deve ser observado, no entanto, que esta situação tende a se modificar à medida em que os debenturistas continuem converR
_tendo suas _debêntures __ em ações. Neste caso, tomando
como base as condições de conversão em 13 de janeiro de
1984, é lícito prever que a evolução do capital social,
considerando a conversão total das debêntures, seria a
seguinte:

kÇOes Ofdíilâi-ías
Tesouro Nacíonal
Público
Total

Quantidade
- - Ações

(%)

9.871.768:256
4.507.090.587
14.378.858.843

68,65
31,35
100,'00

354.935.358
482.903.367
312.874.860
85.083.282

4,45
6,06
3,92
1,07

2i5.7i7.561
6.519.564.830
7.971.079.258

2,71
81,79
100,00

Capital Total
Tesouro Nacional
BNDES
Caixa Econ. Federal
lAPAS
Banco do Brasil
Subtotal

i0.226.703.6!4
482.303.367
312.874.860
85.083.282
215.7i7.561
11.323.282.684

45,76
2,16
1,40
0,38
0,97
50,66

Público
Total

11.026.655.41T
22.349.938.101

49,34
100,00

Ações Preferênciais
TeSouro Nacioõal
_ BNDES
Caixa Ecoo. Federal
lAPAS
Banco do Brasil
Público
Total

6. Em conseqüência das citadas conversões, da alie9. Neste caso~ a previsão de participação do Tesouro
nação que o Tesouro Nacional vem efetuando de suas
Nacional no capital ordinário será de 68,65%, enquanto
ações preferenciais da Companhia e da renúncia da
que no capital total serã de 45,76%, elevando-se para
União à subscrição das debêntures (nas três emissões __ a _ -~P.§QC[q._Jllia_Q,QQ__s~ a4_içiona_a_ participaçã9_ da_A_dmini~
União promoveu leilão de seus direitos de subscrição),
ri"Ução-Tndireta.
temos observado que a participação do Tesouro no capilO. A diminuiÇão crescente da participação do Tetal social da Companhia vem se reduzindo substancialsouro Nacional no capital da Companhia é: motivo de
mente.
_ ~ _____._ll!§lifl_Ç_<!Q11_p~Q_Çtlp_ªçãQ_q_e_ seus açlJJ.]!nistradores,_que
co_n_sidç:ram _a questão e~tremamente relevante, sobretu7. O capital social da Companhia em 13 de janeiro
do pelos aspectos abordados na Nota de sua Superintende 1984, apresentava a seguinte- posição:
dência Jurídica, que se anexa ao presente.
11. Tal preocupação decorre, principalmente, da peQuantidade
%
Ações Ordinárias
culiaridade _d_as_ _ações preferenciais da Companhia, as
79,58
9.87i.768.256
Tesouro Nacional
quaís, em realidade, têm os mesmos direitos das ações
2.532.943.669
20.42
Público
-ordinãrias, com exceção, apena-s, do voto pata a eleição
iOO,OO
i2.404.7il.925
Total
dos membros do Conselho de Administração.
Quantidade
Ações Preferenciais
%
12. Em vista do exposto, permitimo-nos sugerir a V.
354.935.358
5,16
Tesouro Nacional
Ex~ que se sirva de determinar a a.doç_ào das seguintes
482.903.367
BNDES
7,02
medidas_, junto aos órgãos governamentais competentes:
Caixa E-con. Federal
312.874.8ó0
4,55
_ _a) __ exame da questão relativa à natureza e percentuais
85.083.282
lAPAS
da participação da União no capital social da Compa1,24
nhia Vale do Rio Doce, levando-se em conta as carac3,!4
Banco do Brasil
teríslicas de suas ações preferenciais;
215.717.561
78,89
Público
- b)--provídêOCiãs-juntO àS entidades da Administração
5.424.929.081
I ndir"eta- DO --sii:i1Haõ-cfe- que- se- abstenham de alienar suas
100,00
6.876.443.509
Total
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ações da Companhia, até que, concluído o exame referido ~np itçm pr~d~ntel seja estap~!ecida uma disciplina
para o assun~o.
13. Além da Nota citada no item lO do presente, estamos _anexando _cópia do Estatuto da Companhia, ao
mesrno tempo em que colocamos os técnicos desta Empresa à disposição de V. Ex• para os estudos e providências que forem julgados necessãrios.
ApToVeitarricis 6 enSejO para transmitir a V. Ex• os
nossos protestos de estima e consideração.- Batista da
Silva, Presidente.
ESTATAIS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI1RITO, DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÃO
DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
NAS QUAIS A UNIÃO DETENHA MAIORIA
ACIONÃRIA.
Depoente: Osvaldo Barcelos Cordeiro de Farias
Reunião realizada em 17-l0-1985, às 9 horas.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Estando presentes o Presidente e o Relator da Comissão Parlamentar
de Inquérito que investiga a gestão das Estatais, declaro
aberta esta sessão, para ouvirmos o depoimento do Engenheiro Osvaldo Barcelos Cordeiro de Farias, que sC:
formou pela antiga Escola Nacional de Engenharia, hoje
Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1954, tendo
cursO de pós-graduação; foi diretor de emprêsas privadas, entre as quais eu cito o Grupo João Santos; diretor
da Fábrica Nacional de Motores, com experiência no
mercado de capitais, e vice-Presidente da Companhia
Vale do Rio Doce, de 1979 até 1985.
Convido o Dr. Osvaldo Cordeiro de Farias para prestar o juramento.
O SR. OSVALDO BARCELOS CORDEIRO DE
FARIAS - "Juro, como dever de consciência, dizer
toda a verdade, nada omitindo do que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados a cargo
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que inveStiga
a gestão das Sociedades de Economia Mista nas quais a
União detém a maioiiil acionãria".
O sR. i>RESIDE~·i"TE (César Cais)- Com a palavra
o Engenheiro Osvaldo Cordeiro de Farias.

O SR. OSVALDO BARCELOS CORDEIRO DE
FARIAS- Meu caro Senador César Cais, muitQ digno
Presidente desta Comissão; meu caro Senador Severo
Gõmes, Relator:
Nasci c me criei em uma casa onde desde cedo aprendi
que a melhor forma de governo é: a democracia e, em
con................ , . , .•....
dor que quando às vezes muito moço, próprio do temperamento da idade, me insurgia quanto a qualquer deliberação do Congresso porque, no meu entender achava
que esta não seria a melhor forma de proceder, sempre
ouvi de que, mesmo que o Congresso Nacional em deterR
minadas ocasiões não estivesse de acordo com o papel
histórico que a ela cabia representar, mesmo assim o
Congresso Nacional nessas condições era mil vezes melhor do que a inexistência de um Congresso.
Nessas condições, Sr. Senador, é com a maior satisfaÇão que me ehcbnüo aqUi. E éipero poder colaborar,
por mínimo que seja, para que essa Comissão atinja os
seus objetivos.
Recebi um convite para comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito que trata da gestão das sociedades
de economia em que a União detém a maioria de capital.
Como nada mais me foi acrescentado, eu imagino que
queiram me ouvir sobre a Companhia Vale do Rio Doce,
porque, realmente, foi a única experiência que eu tive em
um problema de empresa de economia mista. Se-ísSo êverdade, eu gostaria que o Sr. dissesse que a minha impressão está correta,
O
esta
mos
Rio

SR. PRE,S!DENTE (César Cais)- Na realidade,
ComísSão inVestiga 'a. gestão das esta-tais-, nós estãtomando depoimentos sobre a Companhia Vple do
Doce. Já vieram uma série de geólogos ligados à
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bira e melhoraria as instalações dO Porto de Vitória.ys2) O ciclo da ~-erra Norte- repetindo entre Carajãs e
sas medidas visavam a exportasção de, no mínim'õ, 1,5
Ponta da Madeil-a o eixo Itabira-Tubarào.
milhão de tfano de minério para a Inglaterra e os Esta3) Ciclo da diversificação- notadamente alumínio e
dos Unidos;
- biomassa.
2) O ns-verno -íri-ilês, -após ·esta encà.rrlpaÇàO~ transferiNo 1ii ciclo pula-se de 1.5 milhão de t.oneladasjano
ria ao Governo brasileiro o grupo de jazidas de minério
para 40 anos ap6s, cerca de 70 milhões, incluindo pellets.
de ferro, pertencentes a Itabira Iron Ore Co., e situado
Dada a força do compl_exo minério de alto te_orjopeno Estado de Minas Gerais;
--i'ã.ção integrada mina-ferrovia-porto, desde o início a
- CVRD se manteve sadia do ponto de vista empresarial.
- -3) O GOverno -Ãmertcano, ãúavés dO Eximbank~ coll-O SR.. OSVALDO BARCELOS COR.DEIR.O DE
Em meados dos anos 70, toma-se a decisão de dar
cederia um empréstlino de USS 14 milhões para pagaFARIAS - Pois rião, Senador.
ment_O dos equipamentos, máquinas e serviços técnicos
prioridi:tde a um programa de diversificação, com ênfase
Se o Sr. me permitisse, então, eu gostaria de.Coineçafãde origem americana para a implantação do Projeto.
no set.or de alumínio (documento interno .. CYRD- um
conversa com algumas pequenas anotações que fiz sobre
Não menos importante para a vida da Empresa foi a
enfoque oportuno"), ondejá se configurava para o final
a evolução da Companhia Vale-do Rio Doce, no meu en-posterior aceitução, pelo Governo Federal, da necessidados anos 80 uma tendência a gerações de receitas fora -de
tender._ ·
----. de .operacional de se ter um sistema autônomo minasua linha tradicional de minério _de ferro.
Eu gostaria também que ficasse muito claro que tudo
ferrovia-porto. Assim, desvjnculou-se a CVRD do _sisteSe ~alisarmos os resultados iinaº'c~iro~ ,cl_a ~m_presa,
o _que passarei a expor não -contém Crítícàs à ·atuâÇào
·ma :esnual ferroviáriO" e portuário brasileiro.
verificar-se-ã que desde seus priffi_6rcfíoS, e de Uffia rormaA, a· ou_C. São indagações e perplexidades, al2;uina5--de: -------Idêntico procedimento viria a ser ãdotado em 1981
quase constante, ela foi rentável e apresentou bons resulp·ãra·o Projeto Carajás, não sem grandes dificulaades-en1
tadoS financeiroS.
las, inclusive, feitas a mim mesmO, e que as- quero traris·
mitir como um subSidio _à- ariálise qUe Cfiberá a V. ExtS
face da posição contrária do Ministêrio dos Transportes.
Durante a década de 70, a empresa experimenta um
~
Outros três fatos marcantes ·aevem ser registrados:
pi-l.meiiO.cicfõ Oe-geraÇão excedente de caixa. Resulta daí
proceder. Nao se tratam de pessoas, repito, mas de filo~
J) A empresa, ao atingir o nível de exportação de 20
a conceituação e o início da implantação de uma série de_
sofias,. que devam ou não orientar ci futu·ro ·aa -Coinpà·--·
milhões de toneladas, em 1964, passa a ter expressão
projetas ligados aos setores de alumínio e celulose.
nhia.
t
mundial entre os produtores de minério de ferro.
A partir dos anos 80, um 2"' ciclo excedentário de cai·
Eu gostaria, de início, d~ fazer uma pequena expiaA política econômica após 1964 ê favorável a que a
xa, coincidindo _com a maturação dos investimentos no
nação de como a CVRD chegou, no meu entender, a ser
Hanna Mining explore reservas de minério de ferro no
Vale do Rio Doce, a quase conclusão do Projeto Caraa potência que é nos dí<i.S~e-hoje. Esta àtiâlise é:'riece5=--- _q_uaâriT~tero lef[ífero - --:Ita_O_írHQ-eAguas------ciãras:----~Jás, a cõllclusão da Cenibra e em curso avançado os
-Destaque-se que essas minas foram adquiridas através
granôes projetas iniciadt)S no setor de alumínio.
sária para que se pOsSa Cómpreender como as recentes--Este segundo ciclo de caix~ ex.ceden~á~ia, coincide com
modificações em-sua estrutura acionãrTa poderão re-per::-·· ----da compra de ações da St. John Dei Rey Mining Co., na
cu_tir na sua linha de a tua ão e em sua ró ria cultura e
Bolsa de Londn:s.
.
.
·- .
o esgotai"?e?t.o de novas opço~s estrategtcas. n?_que sereç
P P
O assunto, fot amplamente discutido na ocastao, mfere a mmeno de ferro e detxará. sem duvtda, ampla
margem pa_ra o que se poderia denominar de Jt geração
valores.
c!usive na imprensa, porque acreditava-se na inexistência
Dentro deste contexto, um dado que necessita ser Iede mercado externo simultâneo para a CVRD e a Hande investimentos da empresa.
na.
Repito agora o que disse no 'ínicio de minha expiavado em consideração, em qualquer cenário futuro que
se projete, é que a Companhia Vale do Rio Doce já exerEm conseqUência, este projeto foi reformulado e sua
nação: se adotada uma linha não voltada para os investice influência quase dominante sobre o perfil da política
~t~~~~:ão retardada beneficiando, conseqUentemente_,
m.entós de interesse nacional permanentes, esses investibrasileira de desenvolvimento mineral. Ela é, simultamentos poderão ser de cárater disperso e causuístico.
2) us gestões _conduzidas pelo Ministério das Minas e
Energia, em 1969, r_esultaram na ~ssão à CVRP de 50%
Esta é uma das questões que preocupam no debate em
neamente, formadora e cumpridora dessa politica. E é
mais formadora I do que cumpridora, pois por sua eScados direitos _sobre os depósitos de ferro de Caraj~s. _p_ertorno da privatização.
tenccntes à Cla. Meridional de Mineração, subsidiária
Estrutura acionária
la e diversidade de atuações, já condiciona as po1Híci:i.s
brãsikir;J du U..S...s.t.eel. que os descobriu e propectou.
futuras de quem ela será diSciplinada cumpridora.
A_p~rt.ir de 1983, os efeitos da política de diversifiPor essas razões, os seus návos inv"estinii:ntos.âeverãoMais tarde_, novamçnte, o MME está presente nas oecaç~o _começarrt_ ~ ap~re~er. OS pr~jetos- de ce_lulose e
marcar o seu quadro futuro. Se adotada a filosofia de se
_gociaç-õ_e~ gl!~_pe_r_mltif_t_tm_à C-YRP f1q.r çom a tQJ<llid_abaUxitu, por exerllp!O, já apresentam resultados líquidos
evitar investimentos de maturação mais longa e de íntede dos direitos sõbre os depósitos de Carajás, em conde mais de U$ lQO milhões.
resse nacional permanente, os novos -inveStímeiilos póae:dições altamente favoráveis. Ressalte-se que se trata da
Seja por antevisào dos resultados financeiros, seja
m<Jior jaZida de minério de ferro do mundo, de qualidade
para ampli<tr parcelas de controle acionário, por parte de
rão vir a ser de caráter disperso e casaistico, tendendo a
excepcional, correspondendo a uma verdadeira anomagr:mdes grupos, as.·Bolsas de Valores do Rio de Janeüo e
convertê-la num quase conglomerado minerallia g~Qló_glça.
SãCi P<iulo registram volumes de trãllsações com itçõeS da
financeiro.
O garyho
concessüo de Carajás representou t<Jmbêm
Cia. nunca -imaginãaos: A valorização chega a atingir
A anttlise a que me referi no início será dividida -em
direitos sobre uma província mineral, com reservas em
!000%.
--três partes: condicionantes políticos -áa Comparlhia Vale
grande eSCafã- dC-co-br-e1 além de mang:mês, bauxita, oUA partir de 1982, a estrutura acion.ária da companhia
do Rio Doce; a Evolução da Companhia e a Estrutura
ro, entre outros, cm menor es_tala.
modifica-se intelra.mente., em função de lançamentos de
acionária da Empresa.
3) Em 1972 o MME negada com o Grupo ALCAN os
debêntures conversíveis _em açàes.
Cabem aqui algumas ind<tgações.
~~~=;~o~ ~~::~~~s :eet~~~~op~~~~~~~~s~mpresa no que se
Verifiquemos -o que ocoireu com os 2 tipos de ações:
Ordinárias- Em 1982 (30 de janeiro)- o Governo
1) A esca[<l de atuação da empresa a coloca forçosadetinha I00% delas.
mente em situação de disputa aberta no mercado externo
Nasce daí o Consórcio MRN (Mineração Rio do Norte) com a CVRD e a CBA- Grupo Votorantim- deEm 1985 - o públícl.l passu u O <I 30%.
com outras mineradoras do País. A possível perda de sua
tendo o co?trole acionário, sendo a CYRD/ ALCAN os
Prefcr<.:nciais - En_1 1982 - o Governo detinha
neutralidade não arriscaria a se criar uma longa cadeia
l'~po_nsáY.!!IS_ peh.l sua condução técnica.
de interesses conflilantes2
35.40%.
2) A própria associação entre empresas multinacionais
O Governo, ao dar à CVRD o acesso à bauxita de
Em I985 - 20%.
Porto Trombet'!,s~ e ao cons.truir Projetas hidrelétricos
e a CVRD, nessária e vantajosa para ambas as partes,
Emboru s9P 9 ponto de' is tu quantitativo, o Tesouro e
que garant::Jm o suprimento de energia, propicia à Vale
possível por ser a CVRD uma empresa do Governo,
Autarquias ainda que sejam mujorit[1rios, forçoso é recoisenü.1 de vinculações permanentes com outros interesses
, ac9rdos com grupo;; japoneses que redundam na implannhecer que o aspecto quulitativo foi completamente alteradl).
privados, não poderia ser prejudicada em futuro, uma
ta_çã~ do complexo ALBRAS/ALUNORTE, no Pará.
vez que têm elas suas próprias e inevitáveis iigações com
Alem dos_f!itos citados, cabe agora ressaltar que nas
Pt:la Lei da~ Sociedades Anónima:;, a quantidades de
grupos nacionais?
suas opernçoes de venda de minério de ferro a CVRO
açõe~ ordinárias em poder do público, jú dá o direito a
A partir:ipaçào ampla e não discriminativa do setor
a tua, inúmeras vezes~ f;':m paralelo e apoiada pelos Minisrepre~entação no Conselho de Administração.
tér_i<_?s das Minas e Energia e das Relações Exteriores
Res~altu-se, por outro lado, que pelos Estatutos d<l
privado, do público em geral, é altam~nte salutar. Ma$ a
Essa vinculação tem sido permanente no comércio co~
CVRD. as suas açõcs preferenciais também são ações
emissão de debêntures não é feita buscando sócios que
os países do leste europeu.
políticas..
par:_ticipem do processo decisório de uma empresa.
Ressalte-se, ainda, os benefícios que a CVRD recebem
CoJTlo ficurit entUo con_figurada a necessáriél posiçãoE outra matéria que, a meu ver, necessltacsludos moais
demorados por parte dos P0deres Executivo c Legislatide neutralidade da empresa, em relaçiio ao vasto leque
em opcr~cões envolvendo a PETROBRÃS e a SlDER.BR.AS.
vo.
de interesse do setor privado com quem ela tem contacto?
O que cab: sCr dito aqui, conclusivamente, é que não
I - Condicionantes Políticos da Companhia Vale do
Rio Doce
Gostaria agora, $enudor, de dar uma pequena e rápiapenas atravcs do ato remoto de 1942, nos desdobraPelos Acordos de Washington firmados em 1942 entre
da idéia do problema do Conselho de Administração e
mentos d;st~ ato- Carajás e Trombetas por exemplo_
os Governos do Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, dedepois r~spondc:r as inda_gaçõ~ de V. Ex.~s.
, e rta ess_~n~ra de grande parte de suas operações comercorrentes das necessidades e imperativos estratégicos da
O sistema unitário na administração das S.A. vigorou
ciais, a ÇVRD _é_ permanentemente condicionada por
suas origens políticas.
segunda guerra mundial, :.t CVRD foi beneficiária dos
no Brusil até 5-12-76, data em que entrou cm vigor a Lei
Evolução da Empresa
seguintes compromissos assumidos pelos três países:
"" 6.404.
l) O Governo brasileiro encamparia imediàtamente a
Por ela introduziu~se o sistema dualista, adotado iniPoderíam~~ divi.di-la em 3 ciclos principais:
Estmda de Ferro Vitória-Minas e providenciaria o seu
cialmente na legíslaçüo alemã e posteriormente em quase
1) O tradtcwnal do Rio Doc_e, apoiaçio n_as imensas riquezas ferríferas de b.-linas Gerais.
prolongamento até as iazidas de minério de ferro em lt.iltodos os países importantes cconômícamente, obrigando
DOCEGEO, e agora, como e_x-yice-Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, queremos que V. S• faça um
depoimento sobre a gestão da Vale do Rio Doce e, em
particular, sobre a área finaneira; inclusive a emissão d6.
debentures: e problemas de subscrição de capital por empresas privadas ou estatais, durante a fase em que V, S•
foi více-Presidente da Vale do Rio Doce.~ -
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a sua utilização nas S.A. de capitlll aberto e, creio, em to~
das as empresas de economia m(sta.
---

dep_tes, Diretor~s ou __ de pessoas ligadas à, DOCEG_EO,
em nenhum deles foi possível esclarecer a esta Comissão
sobre Q problema de património mineral do Vale da Rio
Doce. Insistentemente a Comissão tem procurado saber
quais os critérios que são estabelecidos pela Vale do Rio
Doce para que as suas jazidas minerais possam ser escrituradas como seu património, como seu at[vo, porque
isso está muito ligado com a venda de ações.

A legislação brasileira sobre o assunto foi muito Cl\lcada na alemã. Lá, realmente, um Conselho de Administração governa a empresa, situando-se a diretoria no plano de execução de decisões_s_uperiores ou de negócios e
rotina informados pela orientação geral.
O conselho deveria, de acordo com a lei, ser o órgão
de planificaç5o e admin_istração, cabendo-lhe ainda a fis-

calização da gestão da empresa.
Darcy Bcssone, ex-Consultor-Geral da República,
analizando o papel dos conselhos, diz textualmente:
"'Não se pode conceber administração sem acesso ao

Houve quem dissesse das dificuldades de se avaliar
uma jazida, em função de ter ou não ter infra-estrutura

para a éXportação ou para a sua exploração. Mas, há ja-

caso concreto. E. também órgão de fiscalização, o que
pressupõe o mesmo acesso, pois não seria factível a atividade fiscalizadora que tivesse de se coagir apenas ao abstrato ou de genérico".
Infelizmente, no nosso País os conselhos não funcionam como deveriam, na grande maioria dos cas_os,
reúnem-se esporadicamente e quando o fater:n resumem-_
se a ouvir relatos das Diretorias Executivas.
Em conseqüência, não surpreende serem os conselheiros, muitas vezes, os últimos a saber em que os negócios
atravessam difLculdades.
Veja-se o- recente caso do Bntsllinvest.
-~ --~ -~~--~
Na previsão do legislador, repito, as .razões do_ fortalecimento dos Conselhos de _Adrninlstr_ªção eram as de
submeter os destinos da companhia ao corpo de acionistas, tentcmdo Hmitar o o1,1trotra poder discricionário" das
Diretorias Executivas_; não mais um simples órgão consultivo, mas atuando como linha de trªnsm_issã_Q __ dos _
acíonistas e interferindo na gestão da Empresa, sem, evidentemente, tirar a Diretoria __Execu_tiva dol9 plano.
O Conselho de Administração da CVRD
Os conselhos são tão mais fortes quanto as empresas
desejam que eles os sejam.

A adaptação dos estatutos da CVRD, à Lei das S.A.,
no capítulo referente aos conselhos, criou um orgão extremamente poderoso.
Quase o máximo que a lei imaginava, jâ que não cons- tava entre suas atribuições o que precrevla o§ VII, i?U seja, "deliberar, quando autorizado pelo Estatuto sobre a
emissão de ações ou de bónus de sUbscrição".
Estabeleceram, também, que todos os seus membros
deveriam se dedicar em tempo integral a CIA. Creio ser
o caso único entre todas as empresas de economia mista,

A idéia seria a de que o Conselho de Adminisúação
funcionasse como a diretorla de uma "hofOing" d-o sistema.
Este o quadro teórico que encontrei quando, em abril
de 1979, assumi as funções de seu membro.
A realidade porêm, era de que as obrigações e autoridades se confundiam e se conflitavam, e um complicador
ainda se juntava a este .quadro. A Vale, por tradição, é
mais do que uma CIA presidencialista; ela é praticamente autocrática,
Daí a realidade que tivemos de nos defrontar nos anos
que lá permanecemos. Definido como orgão extremamente forte dentro da administração, a resistência à
atuação do CA foi uma constante ao longo de todos esses anos.
Os principais adrriíriíSúadrires lealmente, á:píio~--nun--:
ca esconderam que não aceitavam os poderes do Conselho como os definidos no Estatuto, e qualquer atitude
deste Conselho mais profunda, era tomada como interferência na ãrea executiva.
Esla luta só teve ftm, quando fomos destituícloS- áos
Conselho, as suas funções complementares esvaziadas e
sumiu a Diretoria. por outro lado, competência para
atas que em qualquer sociedade anónima são atribuições
claras de um Conselho de Administração.
O problema do papel dos Conselhos de Administração
merece a atenção e o estudo dos setores competentes da
Administração Pública,
O SR. PRESIDENTE (César Cais)_.,..,.. Antes de passar
a palavra ao Deputado presente e ao Senador Relator,
faço uma ind~ção ~o Dr. Osvaldo Cordeiro de Farias:
na realidade, todos os depoimentos anteriores de Presi-

zidas na Vale que, hoje, já têm mina-ferrovia-porto,
como é o caso que aí foi citado por V, S' e, a minha indagnção ê se essnsjazidas estilo incluídas, ou esse patrimônio mineral da Vale, principalmente <tqueles que já estão
ou em operaçãc:>, ou eqt vias de est~rem e_m operação, se
já estão escrituradas nO ativo da Vale do Rio Doce e
qu!-\i_s os_ crjt~rio_s adotudos?

-O SR. OSVALDO BARCELOS CORDEIRO DE
FARIAS -Meu caro Senador, realmente esta é uma
pergunta Complexa de ser respondida, principalmente
por quem não tem acesso mais direto aos problemas e
-práticas contábeis da empresa. Mas, eu gostaria de dar a
m:tnha opinião sobre a matêria, dividi-la em três partes.
Pelo balancete de agosto, se eu não me engano, o valor
patrimonial da ação da Vale do Rio Doce estava na ordem de Cr$ 654,00. Então, o valor patrimonial da Companhia Vale do Rio Doce seria, teoricamente, multiplicar 654 pelo número de ações que, se não me engano estão em torno de 26 mílhões de ações, hoje, daria uma
coisa qualquer como 17, 18 trilhões; em dólares um
problema como de USS Bilhões: Sería um primeiro enfoque. Neste enfoque, no entanto, é preciso ponderar, primeiro, a reavaliação dos ativos da Companhia. De maneiras gerais essas reavaliações são feitas por ORTN e,
todos nós sabemos que há um gap muito grande, se nós
pegarmos, por exemplo, a projeçào de 1977 para- hoje, a
avaliação de ORTN para IGP é quase_ de um para dois.
Se não me engano, em 1982, a Companhia fez em alguns
!~çn~ !,l_lll;_ueªy_aliação na base de IGP mas, o básico, se
não me engano, e confesso que não sou expert no assunto, foi no conceito clássico de corrigir por ORTN. Agora, aí entra uma coisa que responde talvez um pouco da
sua indagação. A minha impressão, inclusive, é que a
principal fonte de receita da Vale do Rio Doce é uma
mina chamada de Conceição. Eu tenho a impressão de
que no balanço da empresa essa mina está completamente exa1,1rida e o valor zero. b a principal fonte de receita

d_a CvRD.
Então, esses são os dois conceitos básicos do problema
de fazer patrimônio. Agora, a minha indagação é de outra ordem: o Sr. Senador, meu caro, comunicou-me que
assistiu aqui a relatos de membros da DOCEGEO. Por
eles, o Sr. deve ter tido uma idéia da potencialidade mineral da Companhia Vale do Rio Doce. Quer dizer, então o que é o valor patrimonial de uma mineradora que
tenha as jazidas que a Vale do Rio Doce tem e, além do
mais-, tem mercados garantidos e tem um País atrás,
__como __ o_B.rasil~--trabalhando para a viabilidade dessas
vendas? Realmente, nós entramos num campo de discussi'io sobre o valor patrimonial da ação da Vale do Rio
Doce muito curioso.
Agora, é aquilo que eu apontei, se eu não estou enga-nado- repHo -Conceição é a maior mina da Vale, a
-- que-dá maior receita e o valor patrimonial ê zero.
Não sei se atendi.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) --Atendeu à sua
opinião, mas não respondeu positivamente se estão ou
não no seu património essas jazid~ls de Carajás, etec., e
qual o critério que foi adotado para avaliar esse patrimônio miner"al. Porque eu entendo que esse património mineral- é entendimento da Comissão, quer dizer, de alguns membros da Comissão- tem de estar vinculado ao
a,tívo e. em conseqUência ao valor venal das ações.
Com a palavra o Senador Severo Gomes.
O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Dr. Osvaldo
Cordeiro de Furias, eu estava a ouvir a sua exposição e
nào podia deixar de me lembrar da figura do Marechal
Cordeiro de Farias, meu saudoso amigo, com quem convivi aos tempos do Governo do Marechal Castello Branco, e depois em todas as ocasiões que a vida permitiu. O
espírito público do Marechal, o serviço que prestou ao
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Brasil, de uma certa maneira é continuado pelo seu trabufhO c-oi!Stãn"ie, qite"r -dizer, é um nome que o Brasil conhece e respeita,

O SR. OSVALDO BARCELOS CORDEIRO DE
FARIAS- MuitO obrigado.
O SR. RELATOR (Severo Gomes) - O Sr. salienta
_no s.eu depoimento o problema do papel dominante da
Vale do Rio Doce na política mineral brasileira; isso aí
dá a dimensão da sua importância para a questão maior
do País que transcende ao problema da empresa e, portanto, da origem política das decisões e necessariamente.
Primeiru questi:io, o Sr. faz referência ao debate em
torno da priv<ttizaçiio. Nós tomamos conhecimento através da imprensa. de documentos que chegaram ao Legislutivo. da discussão em torno do lançamento de debêntures da V<tle do Rio doce, a sua conversão em ações e
transparece no seu depoimento na mudança da estrutura
acionária da empresa, isto ai provoca uma série de questões. A primeira, existiu um<t decisão, uma vontade delevar a Companhi<l Vale do Rio Doce à privatização?
Q Sr. Osvaldo Barcelos Cordeiro de Farias - Meu
caro Senador, o problema do lançamento de debêntures
precisa ser analisado um pouco mais atrás, quer dizer,
anteriormente. realmente ao lançamento de debêntures. _
Se o Sr. examinar com atenção o relatório final do BancO
Mundial, onde é aprovado o financiamento ao Projeto
Carajás por parte do Banco Mundial, o Sr. vai ver lá que
ê uma imposição do Banco MundiaJ o lançamento de debêntures e a _conversão, também, de ações ordinárias
para o público.
Segundo, o Sr. vai ver que também, em todos os documentos que vieram ao Conselho a esse respeíto, sempre é
claramente dito, pego aqui um exemplo, um parecer que
veio ao Conselho de Administração, na ocasião do
lançamento da terceira emissão de debêntures. A frase
inicial do documento da Diretoria da Vale do Rio Doce
diz o seguinte:

"No conjunto de compromissos assumidos pela
Companhia e pelo Governo brasileiro com o Banco
Mundial para obtenção do empréstimo deUS$ 304
milhões para o Projeto Ferro Carajãs; cOnsta o de
captação no mercado interno de recursos através de
debêntures coQversíveis subordinadas em valor
equivale~!e a não menos que USS 250 milhões."
Com isto eu quero dizer o seguinte, antes desse problema vir a debate na administração da Vale do Rio Doce,
no Conselho, já era uma decisão do Governo brasileiro.
Isso já chegou a nós como decisão do Governo brasileiro. Quer dizer, essa indagação sua, eu acho, que deve ser
também analisada na intenção do Governo, nos primórdios da negociação com o Banco Mundial. Eu não acre-dito, realmente, não quero acreditar que houvesse o desejo claro de privatização da Vale do Rio Doce, mas que,
realmente, não se atentou e ai até eu faço mea culpa, por~
que embora não coubesse ao Conselho, pelo estatuto,
autorização para emissão de ações, especialmente isso
não constava do Estatuto da CVRD como atribuição do
Conselho.
Eu acho que o Conselho deveria ter sido uma atitude
de mais indagação, na ocasião, embora, como esteja aqui
claro, já era uma decisão tomada pelo Governo, e o Governo é o maior acionista, quem aprova o lançamento e a
emissão de debêntures é a Assembléia Geral de Adonistas, não é a Diretoria, nem o Conselho da Vale, é a Assembléia Geral de Acionistas, e o Governo como maior
acionista já tinha se COmprometido com o Banco Mundial para isso. Então, evidentemente, esse lançamento de
aebéiitiJreS ..
O SR.-PRESIDENTE (Cêsar Cais) originado de quem?

Esse papel é

O SR. OSVALDO BARCELOS CORDEIRO DE
FARIAS -

É da Diretoria da Vaie:

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Está subordinada ao Conselho?

O SR. OSVALDO BARCELOS CORDEIRO DE
FARIAS- Subordinada ao Conselho.
Então já era uma decisão tomada pelo Governo. Eu
acredito que aí começam as indagações, porque se houvesse esse lançamento de debêntures e o Governo tivesse
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comparecido na percentagem que ele. tinfia difeito, não
haveria modificação no perfil acionãrio dà Companhia,
sairia tudo como dantes.
·
O que me pergunta, aí vem uma série- de indagações
que se fazem. Re<llmente abrir uma empresa, 'permitir
que mais pessoas tenham voto na empresa é uma medida
altamente salutar, isso ninguêm pode negar. Agora, nes~
se caso específico, infelizmente, o número de ações
concentrou-se em grupos grandes. ConseqUentemente,
numa empresa estatal que tem 100%, 80% das suas ações
em mãos do Governo ou de autarquias, conseqüentemente em mãos do Estado, o Estado e Nação se confundem, conseqüentemente o povo brasileiro ê o detentor de
80% da Vale. Face essa emissão de debêntures, a grande
maioria das ações se _concenfra em gi-UpõS; então me pa~
rece que acabou uma coisa que imaginou~se de um jeito,
terminou como uma espécie de privatização monopolis~
ta, não sei se o Sr. está me Ci11etláencl0, quer dizer,_ aquilo
que era geral acabou_ uma privatização monopohsta. Aí
acho que houve, talvez, erro de nós todos de não procu~
rarmos uma disseminação maior, ou uma outra técnica
de disseminação, após o lançamento da primeira erriissão
de debêntures, senão não haveria uma maneira dep!J_Iverizar mais essas ações. SãO- indagações que me faço e
também me coloco como responsável para que a segunda, terceira e quarta emissões_ nãõ tivessem sido discutidas de uma outra maneira. E realmente um problema
sério.
O problema é que esse fato já existe, e eu teil~o a i~
pressão de que nós temos que buscar ago~a soluciOnar IS~
so, no sentido de fortalecer um pouco mais a presença do
Governo no capital da Vale do Rio Doce.
Agora mesmo, quando o Senador César Cais me perguntou sobre o problema de valor patrimonial, e eu respondi que o valor patrimonial de uma ação da Vale pelo
balanço de agosto, se não me engano é de 600 e poucos
cruzeiros, de repente me ocorreu uma idéia que isso de~
veria ser levado à Vale, para que a Vale reexaminasse
esse assunto. Porque quando todo mundo se alertou do
perigo da privatização da empresa houve diversos pareceres do Procurador Geral da Fazenda e, quando todo
mundo se apercebeu e a imprensa começou a divulgar, se
apercebeu do problema e começou a se pensar em soluções para novamente o Governo ficar com uma parcela substancial do capital da Vale; uma das idéias, se não
estou enganado, inclusive idéia qUe partiu do Procu~a
dor Geral da Fazenda, seria a_ criação de uma nova classe
de ações preferenciais que desse algum atrf:i:tiv-~ finl!_nce_i~
ro maior que tirasse- o direito a voto dessas ações. O
grande obstáculo a isso tudo e aí é um problema mais de
advogado e eu não o sou, é o problema de recesso, quer
dizer, o acionista detentor de uma determinada ação,
quando um ato_ qualquer q~:~e ele se_conside~a lesado, ele
tem direito de recesso, de retirada, e esse direito de retirada é feito pelO valor patrimonial. Mas no momento em
que conversando aqui com V. Ex's eu dou o vaJor patri~
mania! de agosto, de 650 e poucos, me ocorreu que r~l~
mente, hoje, na BOlsa uma ação preferencial - se não
me engano- está a Cr$ 700, Cr$ 710, maior que o valor
patrimonial. Talvez fosse a hõra, a ocasião de reexarriinarmos esse assunto, para ver se não haveria a possibilidade neste momento de estudar um lançamento de ações
preferencüi.is, dando um problema finarlceiro maior,
porque não haveria o perigo de recesso, acho eu, porque
o valor patrimonial da açào está abaixo do valor de negociação do mercado.
São iiláa"gações que eU mesmo me faço.
O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Pelo q~e diz o
Sr., antes da própria decisão da Valejã havia umaod_ecisão de Governo?

O SR. OSVALDO BARCELOS CORDEIRO DE
FARIAS- Na minha explanação sobre o Conselho fui
muito claro em dizendo que o_ Conse!ho_ realmente- repito mais uma _vez, _não se lrat~_de_crítTca a_~! B ou c_não era um 6-rgão que tiveSse acesso a grandes infor~
mações na Companhia. f:: como se o Sr. importasse uma

tecnologia e a "caixa preta--,, viesse CI!)butida nessa co~~

pra; ao Conse)ho nunca foi permitida a abertura da "cai~
xa preta". Então, se eu estou lhe dizendo que já -~_avia
acordos é porque as cartas que foram encaminhadas ao
Conselho pela Diretoria dizem isso. Mas, realmente, nós
não participamos, não tomamos conhecimento dessa negociação, não tomamos con~ecimento dos compromis~
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$oS_do Governo. ApenaS disse, e o que disse fepito porque, não só li o Relatório final do Banco Mundial como
também todos os documentos que vinham ao Conselho
eram claros dizendo que "em decorrência dos compram issos assumidos pelo Governo - carta à necessária
emissão de novas ações.

Mas ã noiíêia que correu na época é de que nesse de~
baú~ interno da Vale, a uma certa altura, confrontandose o Presidente da Vale com opiniões contrárias, que ele
teria argüído que a privatização da Vale era uma determinação do Ministro Delfim Netto.
O Sr. poderia trazer algum esclarecimento a respeito?

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -:- De acoido
com o documento lido, a obrigação com o Banco Mundial era da emissão de não menos de o equivalente a US$
250 milhões. Acontece que a emissãO não ultrapassou a
US$ 181 milhões, portanto nessa altura jâ a Vale tinha
- vamos dizer- uma situação delicada com relação a
sua maioria. Pefguntaria, se o compromisso com o Banco Mundial, de não menos de US$ 250 milhões fosse
cumprido inteiramente, a Vale teria perdido, certamen~
te ...

FARIAS- Essa discussão foi até comigo, não foi exata~
mente nesses termos, não chegou a se falar na privatização. Eu indaguei, disse; Presid~nte esse_ problema de
lançamento de debêntures conversíveis em ações, o Governo não comparecendo, vai quebrar um pouco o perfil
acionário da Companhia. E eu indago ao Sr. se o Gover~
no está alertado sobre isso'? Ele disse: o Governo está
alertado sobre isso sim e estou autorizado a continuar
com isso.

O SR. OSVALDO BARCELOS CORDEIRO. DE
FARIAS- Seguramente!
O SR. RELATOR (Severo Gomes) --Segurãmente.
Isso quer dizer que, primeiro, deVeria haver por partêdo
Banco Mundial um desígnio da privatização da Vale e
uma concordância do_ Governo brasileiro com essa pri~
vatizaçào porque, caso contrãrio, poderiam fazer exigên~
-ci-a até de debêntures não conversíveis e tudo mais. En~
trio seria, vamos dizer, sensato que daí tirassem uma con-clusão de que por parte do Governo bra~ileiro e da e?tigéncia do Banco Mundial havia uma sintonia com re~
lação à vontade de que houvesse a perda de controle e a
privatização da emprêsa.

O SR. OSVALDO BARCELOS CORDEIRO DE

FARIAS - Analisando" friamente por números, r~_men
te, n·ós chegamos ao limite da emissão de debêntures; nós
não teríamos condições de lançar mais debêntures conversíveis em ações, correndo o risco de perder o controle
acionârio, isso é tranquilo. O problema da emissão de
debêntures, haveria novas emissões de debêntures mas
-ai, no correr do ano de 1983, haveria paral~Jamente a
emis-são de debêntures, um aumento de capital da Vale
com subscrição. Nesse momento pensou~se que o gove!~
no não subscreveria as ações e c_ederiao seu direito ª-o
NaCio-nai de-Deienvolvlm.ento Económico. Entã.o
o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico subs~
creveria as ações do Governo, aquelas que o Governo
não subscrevesse, e sUbscreveria como? Transformando
empréstimos que ela tinha na Companhia Vale do Rio
Do.ce em capital próprío. O que iria ocorrei aí é que o
Governo Federal, a União ficaria com algo em torno de
trinta e poucos por cento, o BNDES ficaria com~vínte
tantos· por cento e o público com o restante. Mas realmente nesta ocasião houve uma reação grande de alguns
Diretores da 'Vãle; dO Conselho, a ímPrensa entrou mui- to nessa discussão e, realmente, o problema não foi
avante. Aqueles entendimentos com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico pararam e sustou-se
também o lanÇamento de outra emissão de debêntures.

Banco

e

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - A primeira
emissão de debêntures, no final de 1981, coincidiu tam~
bém com a atitude do Tesouro vendendo ações da Vale
do Rio Doce. Isso estaria indicando um movimento de
dupla origem mas com o mesmo objetivo: emissão de de~
bêntures conversíveis que, evidentemente, se cumprida
até aos US$ 250 milhões significaria a perda de controle,
em paralelo à a venda de ações pertencentes ao Tesouro
-Nacional.
No desenvolvimento dos debates em torno desse
lançamento- de debêntures, surgiu uma notícia, ainda
hoje não-Confirmada, de que no debate interno da Vale
do Rio Doce, evidentemente~ que havia opiniões diver~
gentes, uns que ach_avam que não se devia proceder com
o lançamento de debêntures, que a empresa com isso
correria rísc9s_ co_rp___rçlação ao seu controle, sem falar no
fato de q~(!_essas deJ?êQtures_permitiam que grupos priv~dos se apossassem de uma parcela substancial do patr-iinônio de uma e!J!P_r~a_ que, coQtabilmente pode estar
nQs nívei~ indicados no_ seu depoimento, mas que na verdade tem uma dirrlensão desconhecida, quer dizer, o TeSOI!ro privatizava uina par:cela importante da Vale recevalor insignificante se comparado, vamos di~
benctõ
z~~· com o patri_mônio da Vale,_ sem falar nessa coisa ftin~
d-ainentá.l que é a importância da Vale na definição de
uma política mineral.

um

O SR. OSVALDO BARCELOS CORDEIRO DE

Quer dizer, não foi o problema de privatização. Pode
ocorrer que vai mudar completamente o perfil acionário
da Companhia. Aliás, Senador, também é outn' caso, já
que o Sr. tocou nesse problema do Ministro Delfim, quase todos os documentos que tratam de privatização, que
vão ao Conselho, sempre é claramente dito, de acordo
'com instruções, de acordo com aprovação prévia, já_ ob~
tida do Ministério do Planejamento e do Ministério da
Fazenda. Todos os documentos, quando iam ao Conselho, estava escrito que tinham aprovação do Ministério
da Fazenda e do Ministério do Planejamento, todos.
O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Hoje nós temos
renascido o debute em torno da política de minério de
ferro. A Vale do Rio Doce detém jazidas em Minas Ge"-rais que hoje sil.o relativamente reduzidas se_ comparadas
com as, vamos clizer, que são propriedades da NBR. E
tudo isso nos traz um desenho, que é termos dentro do
País, não só uma política de minério de ferro, de con~
quis ta de mercado e, portanto, uma política que não foi
a de" buscar uma valorização do minério de ferro, os
preços estão baixos há muito tempo, e até cadentes. Mas
dentro do próprio País nós temos dois grandes grupos:
Vale do Rio Doce e NBR. A NBR conta no seu _corpo
acionário com as s-iderúrgicas japonesas e as siderúrgicas
do Mercado Comum Europeu.
Então, tudo isso nos leva a entender as dificuldades de
se estabelecer uma política para o setor na medida em
que os próprios compradores de minério de ferro, do Japão e do Mercado Comum Europeu, comandam a exploração de uma empresa que detém uma massa enorme
de jazidas em Minas Gerais. E, de outro lado, a Campa~
nhia Vale do Rio Doce, no processo de construção ,da
Ferrovia de Carajás, pam a exportação, realizou~se aquilo que se chamou de pré-vendas. Essas pré-vendas obrigam a empresa a vender determinados volumes de minério de ferro pelo preço do ano. Ora, se temos a obriga~
toricdade de aumentar a oferta de minério de ferro, com
as pré-vendas, pelo preço do ano, esse aumento da oferta
já será por natura, a força de pressão dos preços. Em paralelo, a NBR, comandada pelos compradores de mi~
nério de ferro, então a perspectiva seria de um horizonte
de perenidade de preços do minério de ferro pelo custo
da extração, do transporte, não fiquem na margem, sem
que-esses valores tivessem qualquer importância na com~
posição do preço. Quer dizer, terfamos caido numa ar~
madilha, de urri"!ado, aceitando que os grandes clientes
fossem donos ou comandantes na decisão da exploração
da NBR e, de outro lado, a Vale do Rio Doce f<lzendo
pré~ vendas, que a obrigam a manter a ofert<l. Quer dizer
a inibe _em qualquer momento de adotar uma política
_ conservadora ou _de lutar por preços, reduzindo a oferta.
O que o Sr. poderia dizer desse quadro'?

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE
FARIAS_- Primeiro, vou~analisar o problema do mi~
nério de ferro. Repito que não sou um expert nesse
problema de venda. Mas vamos analisá-lo um pouco. Infelizmente, o minério de ferro não é uma coisa que seja
como o petróleo. Ele é muito comum, no mundo todo,
de maneira geral tem minério de ferro e em melhores
condições.
O Grande produtor de minério de ferro, concorrente
do Brasil, é_ a Aust_rál_ia. E, infelizmente a Austrália é
muito ligada à outra eonta, quer dizer1 as minas australianas -estão n1u-íto li8adas às siderúrgicas, e tudo isso.
Então, em relação ao minério australiano, nunca pudemOs contar com gtande apoio porque, realmente, eles .
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O SR. OSVALDO BARCELOS CORDEIRO DE
têm outro tipo de interesse. Entã_o, realmente, nunca foi
possível tentar organizar um cartel de vendedores de_ mi_~
FARIAS-_ Eu con9J~do com o S_r: _Eu al?ho que_ buscar
nério de ferro para subir o preço do minério de ferrO-. -- -- -ieCUrsoS-pUI-3ã vare do-Rio-Doce, no seritído de atra:vés
da Bolsa de Valores se aumentar a participação acio0 minérío de ferro, realmente, foí dos metais talvez o
nária na empresa, através da Bolsa de Valores, realmenque mais tenha e<~ido eln termos reais, numa análise de
1968 até hoje. Eu achü que o preço hoje do minério de
te, não traduz absolutamente o valor real da Companhia
ferro deve estar na base real de 20% a 30%, abaixo do que
Vale do Rio Doce. Eu lhe daria um exemplo: hoje há
era em 1968 e 1970. Infelizmente não dá par criar um
uma companhia na Bolsa de Valores, vamos dizer assim,
pool, um cartel para elevar o preço do minério de ferro.
é o carro chefe do movimento da Bolsa de Valores de _
A Vale, verdade seja dita, que há 2 ou 3 anos lutou muSão Paulo que é a ação da Paranapanema, se eu não me
dou para conseguir ser, vamos dizer assim, a administraengano_ª Paranapanema tem 600 e tantos bilhões de
dora de um pool, para forçar um pouco a venda de miações em bolsa. Se todas as ações da Paranapanema forem vendidas, os recursos que adveriam na venda dessas
nério de ferro, mas houve furo de todos os lados, e o
compraria todas as ações da COmpa-rihhi. Vale
ações,
problema ... Então o preço do minério de ferro, realmendo Rio Doce, pelo preço de mercado.
te, é um problema que acho que a Vale faz o que pode.
Nada mais poderia ser conseguido, em termos de preços,
Quero mostrar a distorção que seria vender- qu:::~lquer
do que a Vale consegue. Agora, eu tive uma indagação,
tipo de controle ac:ionário viU Bolsa de Valores. Realdessas indagações que a gente tem consigo mesmo, quanmente não é esse o caminho; se amanhã nós quisermos
do a Vale fez um brilhante equacionamento para levanfortale~er a empresa não serã, pelo menos com essa Boltar no estrangeiro recursos para a ·execução do Projeto
sa, com essas cotações que a Vale do Rio Doce_tem na
Carajás, realmente, ela conseguiu um pacote financeiro
Bolsa não traduzem absolutamente o_ valor real da emem excelentes condições. Foi um trabalho maravilhoso.
presa.
Mas eu me perguntava muito, me indagava, será que
O SR. RELATOR (Severo Gomes)- _O Sr. fez refetambém esse pessoal não tem interesse em criar uma jazirência à -':'aranapanema e ao volume de ações em mãos
da de minério de ferro de tal potencialidade, que vã jogar
cte público e um carro chefe até da Bolsa de São Paulo.
no mercado consumidor uma tal quantidade de minério
Eu per~llntar_ia,_~:~ma_parcela, vamos diz_~r. i~pOrtan~e
de ferro, em condições tão excepcionais, que essa oferli
des~e "êXito _àa Paran-ãpãne""!a está ligada ão ãr!-e~dani(m
abundante de minério de ferro vai ser" mais uril conipfiCato de jaZidas da Vale do Rio Doce,
dor para levantar o preço do minério de ferro. Quer diQuais foram os critérios? Houve algum tipo de licizer, financiar a produção de uma mina? Essas indagações eu tive.
tação? Como é que uma parcela do patrimônio público é
e, dentro das normas da Administração Públiarrendada
Realmente, no caso da Vale, o que vai acontecer é que
ca sempre se presume que haja licitação para a cOmpra,
Carajá_s não vai exportar a mais, Não vamos botar mais
para
a
venda
ou para arrendamento de bens públicos?
no mercado mundial, no mercado transoceânico de ferro

eu

de Carajás. Ele vai servir como uma sUbstituição ao ferio
do quadrilátero de Minas Gerais. E, conseqüentemente,
nos mesmos preços, o ·retorno do minério de ferro de Carajás vai ser muito melhor do Que o retorno do minério
de Minas Gerais, porque este, realmente já está numa
qualidade muito inferior; já há custos decorrentes de
concentração para levantar pela Vale, em Minas,~ muito
mais alto, do que o retorno que vamos obter com o minério de ferro de Carajãs, que praticamente, nada vai ter
de ser feito, é uma exploração, transporte e entrega, porque, ele in natura jã e um minério em altíssimaS condições de teor de minério de ferro.
Então, eu me tranqUilizei naquelas indagações- que eu
tinha, porque eu tive, realmente, esse tipo de indagação.
Eu acho que, em Carajá.s, a Vale não vai aumentar a
oferta de minêrio de ferro, ela vai substituir a oférta de
Minas Gerais. Então-, ess-e tipõ de peiigo que o Sr. está
apontando, parece· me _que não existe, ou pelos menos,
eu não o percebi claramente.
·
O SR~ RELA T_9~ (S_evero_ __ úcj~es)" -=-- Oo~s_i:_-fa_t_O_q_
sobre as dificufdades de negociação com o nosso maior
concorrente, que são os miner~dores australianos pelo
tipo de nexo de interesse que 1êm. Mas, o Sr. acha 'que a
maior dificuldade tâlvez estivesse dentro do próprio
País, na medida que temos uma empresa como· a NBR, e
qu.e_ te'!l no seu comando os próprios compradores; as síderurgtcas da Japão e do Mercado Comum· Europeu?

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

"o SR. RELATOR (Sey_ero Gomes) _:o Sr.Jez no iní~
cio de sua exposição uma comparação, vamos dizer, de
duas linhas mestras que poderiam orientar a política da
Vale d-o Rio Doce~ uma llgada aos interesses maiores de
uma política nacional de mineração e a outra que seria
rlo curso de investimentos casuísticos.
Gostarla-de óUVí-lo sobre esse capítulo de investimentos casuísticos e de que modo isso tem ocorrido dentro
d<:t Vale do Rio Doce-.
O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE
FARIAS- Eu estava conVersando que eu acho que a
Vale a partir de aqui a 2 ou 3 anos vai ter realmente um
excesso de caixa; com a maturação do Projeto CarajâS,
cqm ::~_·cofl;çlus_~Ç dos Prºjetos_Qe~Aiumínio,_()S P(Qjc;tos
_d_~J!j_ofllassa__Ç@çl!Jíçl_-9s~_<l_g_.;_r_içã0 de caixa da Vale do
Ri~ D~ce vai ser_ realmente uma coisa muito _significati~

va.

Quando eu iniciei a minha explanação sobre a Vale do
Rio Doce eu quis definir o fato de que Vale do Rio Doce
é .a potência dç _que é hoje, porque o povo brasileiro a fez
assim. No momento em que forem dadas diversas concessões. que não seriam dad:as a uma outra empresa que
___ ----ºª'º pertencesse ao Governo.
O SR. OSVALDO BARCELOS CORDE!itõ DE
RepítO, a permissãO dê uma Utilização de uma estrada
FARIAS- Realmente eu não posso em sã consçiêncía,
de ferro em porto fora do sistema estatal brasileiro: Caresponder ao Sr. Isso, porque não conheço perfeitamente
rajâs que foi descoberto pela United State Steel e depois·
a ligação entre o MBR e os- problemas Japoneses, realo Governo obrigou a Vale do Rio Doce a entrar; postemente e_u não conheço, de maneira que talvez o Sr. tenha
riormente a bauxita, em Porto Trombetas que era da
razão. ·Mas, eu desco_nheço.
ALCAN e o Governo obrigou; a permanente atuação do
~Governo ·em auxílio à venda de minêdo de ferro da Vale
O SR. RELATO R.(Sevêro Gónies}.:_·Hã. uma-clíscÚs~. - do_Rhboce, quer dizer, a Vale do Rio Doce é uma emSão, hoje, nó País- e eu creio que os acontecimentos qUe
presa que sempre foi_alavancada pelo GoVerno~ Então,
cercarám a Vale do Rio Doce nesses. últimos anos permieu acho, opinião minha, Que no momento em que a Vale
tam lançar luz sobre uma questão maior. O que se discudO Rio Doce começa a ter um excesso de caixa, um exte é: levar, vamos dizer, as ações das empresas estatais à
cesso de caixa acidentária, os ínvestimentos dera· devem
Bolsa, de tal modo que o Governo possa fazer um voluestar voltados_ para aqueles de interesse nacional permame substancial de recursos, de modo a fazer face ao seu
nente. Acho, inclusive, e posso até ser criticado do ponto
própriõ déficit.'
de vis_ta __empres_arial, porque talvez não sejam as melho·
res aplicações, mas acho que a Vale do Rio Doce devia
Ora, a impressão que nos resta ê de que o que aconteceu com a Vale, poderá mostrar amanhã que nós tereser _aciO_nista de projetas gq\_reiilamentais de mal._!.!.ração
mos uma alienação patrimonial muito vultosa e um inmais -dfficil, mais complexa no ramo da, siderurgia, por
gresso de recursos proporcionalme11te insignicantes e
exemplo.
sem capacidade, vamos- dizer, de se comparar com qualO medo que eu tenho é que esse excesso de caixa seja
- gerado apenas dO ponto de vista econômico. O que eu
quer ação no sentido de saneamento financeiro interno.
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quero dizer coro isso? Amanhã se vai fazer uma fábrica
de _tj~t~_s,_po_r ~!!_r_n_plo, e a V~leentra como acionista nisso, ótimo negócio porque ela tem o p~oblema do pig~
menta, do titânico, e tudo isso, então, ira entraria como
acionista. Amanhã se vai fazer uma fábrica, um outro
aproveitamento de bauxita, por exemplo, de Minas Gerais, não se atenda ao interesse maior da política nacional no problem<l de alumínio, se atenda ao interesse político. Esse tipo de pulverização de recursos da V<~le do
Rio Doce, que poderá vir a ocorrer, não ocorreram, mas
poderávir a ocorrer, tanto que eu digo que hoje <l Vale
vive um momento decisivo. E: que eu acho que não ê justo para uma empresa que se capitalizou alavancada peta
Nação -brasHe1ra. E aí vem, no meu entender, um ptoblema que eu sempre brigava muito dentro da Vale, eu acho
que a função ou a direção de uma empresa estatal é maximizar· os-seus _lucros, é fazer, de todos os meios e modos, que sejam maiores os lucros possíveis. Agora, a aplicação desses recursos eu acho que tem que estar sempre
na d<?pt?ndência da política nacionaL
O medo ciue eu tenho é o problema futuro, não é nada
no passado,_ que independe de quem esteja na Vale do
Rio Doce, é um problema que tem que ser pensado.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - O Sr. fez. referência a essas linhas, vamos dizer mais importantes, com
relação ao nosso futuro como necessárias à formulaçã:o
de uma política de investimentos_da Vale do Rio Doce,
dentre esses o Sr. citou o problema siderurgico brasileiro
a· expansãO,- moderriização da nossa siderúrgfa. No entanto, a Vale é que tem se interessado por siderúrgicas
fora do Brasil, na Alemanha, fala-se de uma associação __
com ª- Korf nos Estados Unidos.
Gostaria de ter informação da origem dessas decisões
de investir ~m sidertJrgicas fora do Brasil e se elas tem algum sentido Qentr_o çle u_ma formulação mais ligada a
uma política de longo prazo.
É preciSo lembrar que uma associaçãO como uma siderúrgica para ter um cliente de minério de ferro me parece
que_ tem poucO sentido dentro do volume de exportação
e que vai ser disputada com preço, com negociaçã-o e,
não, de o Brasil ou a Vale, amanhã, serem donos de
grandes siderúrgicas fora do País.
O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE
FARIAS- No caso da Alemanha, esse assunto veio ao
Conselho no princípio deste ano, mas nem chegou a ser
ana_!is~do. A própria direção que havia encaminhado ao
ConSelho depois o retirou e o assunto não voltou, pelo
menos no resto do t.empo em que permaneci lá.
O problema dos Estados Unidos, que o Si. falou, ai
realmente me parece uma operação interessante. Porque,
realmente, isso viabilizou muito o problema da CST; A
CST, através da Vale, compra a usina lá de Fontana, nos
Estados Uilidos, na Califórn-ia, Compra coísas da CST.
Então, aí nesse caso foi uma maneira de viabilizar um
pouco a CST. Então, me parece que a operação foi interessante para a Companhia.
O SR. RELATOR (Severo Gomos) - Vale do Rio I)Qce
participou de duas empresas _de reflorestamento, a
Empreendimento Florestas S/A e a Florestal Nipobrasileira, a Flornibra. A uma certa altura dessa asso_ciação, os sócios japoneses da Flornibra se queixaram de
que a empresa não estava dando lucros, é a queixa que
qualquer acionistit pode ter --a empresa não dá lucros
mas, nem por isso a outra parte deve indenizá-la pelo
fato de não ter dadu lucros. Mas, a informação que se
temê a de que a Vale resolveu pagar o prejuízo da parte
japonesa, portanto acumulando duplamente, entregando
uma parcela do_ património das florestas e ·que seria o
equivalente a cerca de 70 milhões de dólares, em 1983.
_Então, é difícil para nós a compreensão disso, em que
numa associação em que a empresa não dá lucro, que a
outra parte ainda acumule o duplo prejuízo, saneando o
de um pagando com o seu património.
O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO. DE
FARIAS- Meu caro Senador, quando o Ministro César Cais me perguntou sobre como poderia eu não entender, avaliar realmente o valor das minas da COinpanhia
d_a Vale d9 Rio D9ce, eu tentei dar uma explicação mas,
realmente, eu não sou experL Nesse ass-unto, se houve algt,~,m_a_ coisa lesiva eu sou o responsável. Eu conheço esse
ass!Jnt~ profund<!!p.ente e quando nós conversamos
sobre o Co_nselho de Administração eu disse que o Con-
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selho de Administração da Vale do Rio Doce, como ele
tinha sido teoricamente montado, deveria funcionar
como a Diretoria holdiDg do sistema. E, quando entrei
no Conselhu, o presidente da empresa convidou-me para
supervisionar esse problema referente à biomassa, quer
dizer, entrava celulose, entravam florestas e, todas as negociações que foram feitas a partir de 1979, todas foram
coordenadas por mim.
EntãO, vamos exatamente a esse problema. A Vale do
Rio Doce, nesse setor - vamos pegar todo o setor de
madeira e celUlose-, ela tinha urria antiga empresa chamada DOCEMAD que, se não me engano, a sua função
era a plantação de madeira para utiliz3.ção; -principalmente em dormentes ferroviários. Depois, com os
problemas de incentivos-- florestais, a DOCEMAD
transformou-se na Florestã RiO 0-0ce, po"ique cOm os recursos desse problema de reflorestamento ampliou-se
muito a área reflorestada pela Vale que, já aí, não mais
com a idéia de fabricação de dormentes mas, sim, já visando algum projeto no setor celulose - ainda se acha
em entendimento com japoneses, isso nos Idos de 1970,
1971, para montagem de uma fábrica de celulOse no-Brasil, a associação de japoneses e a Companhia Vale do
Rio Doce.- Críaram-se dois- projetas~ em função desses
entendimentos. Um, chamado CENIBRA - Celulose
Nipo-brasileira, que ·era uma joint-venture efitre a Companhia Vale do Rio Doce e unia joint-ventllre japonesa
porque o lado japonês não é uma empresa japoriesa, são
16 empresas produtoras de celulose e 4 agências goverriamentais. Então, essa joint-Yenture brasileira fez uma
joint-venture com a CVRD e criaram esses dois projetos.
O projeto da CENlBRA, como eu dísse, era uma- fábrica
de capacidade teórica de 255 mil toneladasfano de celulose e que deveria ser localizada mais ou menos onde
hoje é a Aracruz, no Espírito Santo, perto do rriar. Por
razões que não me cabe aqui-analisar, porque uns falam
que foram problemas poHticos, essa fábrica fOi deslocada do litoral do Espírito Santo para Minas Gerais, perto
de lpatinga, um lugar chamado Belo Oriente, incluSive
uma localização que não era das mais adequadas, principalmente porque a madeira que viria para essa fábrica
teria qUe vir de muito longe. ~·verdade que, ali, "existe
um grande pólo florestal dil ACESITA, e naquele tempo
estava-se abandonando o carvão vegetal, porque a ACESITA utiliza va madeira para carvão vegetal e,- conseqUentemente a ACESITA e todas aquelas empresas dali
deveriam vender à CEN I BRA a madeira. Essa era uma
perspectiva. Quando houve o choque do petróleo, o carvão vegetal passou a ter outrO valor e eles não quiseram
mais vender.
fntão, fJcou aquela fábrica distanciada das suas fontes
de matéria-prima, de madeira, porque vinha partes do
Espírito Santo, longe, e parte de Minas Gerais. E, criouse um outro projeto chamado Florestas Nipo-brasileiras,
a FLORNIBRA. E, esta foi uma empresa que imaginou~~
se completamente megalomaníaca. Porque era um projeto com a finalidade de fabricar 6 milhões de toneladas de
madeira por ano. Isso daria para fazer três fábricas
iguais à CENIBRA e ainda teria outra quantidade ig"uãl
de madeira, nãO utilizã:da pani celulose que seria exportada para o Japão em forma de ships. Era um projeto
completamente megalomaníaco, numa época eril que a
celulose _estava num boom enorme. Depois veio o recesso
do preço da celulose, o preço cai e ·o projeto ficou c-o:.
meçando a andar em banho-maria. FoíeX.ãülliiente na: época que eu estava chegando na Vale do Rio Doce, em
1979. A CENIBRA já estava iniciando- as suas operações, não estava bem, havia uma sêrie de problemas
têcnicos, mas-'o pfojeto FLORNIBRA estava completamente desorientado. sem finalidade. Inclusive erros brasileiros, erros japoneses, n-ãO-houve uma- Plantação unirorme, foram plantaÇões em regiõeS rriuíto afastadas
umas das outras, nós ficiffiõs com imi.a grande quãniiCfã:=
de de terras na região de Porto Seguro, ficamos conl uma
grande quantidade de terras na região de TeixC:ita--de
Freitas, tnais ao sul da Bahia e ficamos com uma; grande
quantidade de terras no norte do Espírito Santo. Ficaram três núcleos dispersos. Nem a Vale, nem os japoneses, nessa altura, Pensaram mais naquele projeto megalomaníaco. Não se pensava mais em projeto nenhum. Mas,
a verdade é que, embora a ârea de Porto Seguro não estivesse plantuda, a área de Teixeira d6r'fei1as e a área do
norte do Espírito Santo estavam plantadas, e as árvores
estavam crescendo e os Srs. ·sabem que para fins decelu-

DIÁRIO DO CONGRESSONÂCIONAL(Seção II)

Jose há uma idade limite ideal para corte, de 7 anos. A
partir daí a á'rvore conieça a perder as suas qualidades
por peso específico. Nem os japoneses tinham mais interesse e a Vale também não tinha interesse, e o projeto se
arrastando, se arrastando, se arrastando.
Foi aí que eu comecei, junto com técnicos da Vale, a
estudar o que fazer com a FLORNIBRA, para propormos aos japoneses. Nos pareceu que a melhor solução
seria Tealmente nós fazermos uma troca, porque a Vale
do Rio Doce, através da antiga DOCEMAD, tinha em
Minas Gerais, perto ou mais afastada da CENIBRA,
unia série de terras dela, parte das quais ela vendia madeira a CENIBRA e tinha esse projeto da FLORNIBRA
sem nenhuma finalidade. Os japoneses não se iilteressando mais p-or nada .da FLORNIBRA, então nós imaginamos fazer uma permuta de ativos, quer dizer, porque nós
estávamos numa situação muito engraçada, nós tinha·
mos uma fábrica de celulose que não tinha uma floresta,
e tínhamos floresta sem finalidade no Espfrito Santo. Digo-;- bom, vamos fazer uma troca, vamos trocar as terras
da FLORNIBRA pelas terras que a Vale tem perto da
CENIBRA e integramos, então, a CENIBRA, quer dizer, como a FLQRNIBRA vai ficar- com terras pertO da
CENlSRA, depois fUndimos a CENIBRA e a FLORNIBRA e a CENIBRA passa a ser proprietária -da sua
própria -madeira.
Absorvemos essa idéia, começamos a estudar muito,
analísarn:os exauStiVã:mente- o preçO dessas terras, criàin9s ç9missõês de 30, 40 técnícos, advogados, passamos
ã"tfõs ve;ndo e~_ç_ªrtório os p"reços de terra, preço de tudo
isso, para compatibilizar valores, porque não foram fáceis, levamos essa idéia aos japoneses. Essa luta para
convencer os japoneses levou cerca de dois anos. No fim~
eles_ concordaram e houve então essa permuta de terras,
as_ terras da FLORNIBRA passaram a ser da Vale do
Rio Doce_ e as terras que a Vale do Rio Doce tinha perto
da CENI~RA pas_s_aram a ser da FLORNIBRA lá, que
foi depois lncorpol-ada pela- CE~IBRA, quer dizer, a
CENIBRA passou a se integrar verfiCalmente.
Essa operação foi muito criticada em Minas Gerais,
acho que aí foi até um problema político, que acabou
envolven__do~se nisso tudo, mas eu acho que é uma das
coisas mars demoradamente es~udadas que já se fez na
Companhia Vale do Rio Doce. Realmente analisamos
aquilo de ponta a ponta e temos, absolutamente, tranqüilldade- que foi um excelente negócio para a CENIBRA. E a Vale é detentora de 51% da- CENIBRA,
conseqüe~tem~nte_ para a Va!e, porque resolveu seu
prObleffia fuilâãinental, que é o problema de seu abastecimento e permftfti" uma outra cóisa furidâinentai; que àí
eu acho qr,l_e:se encaixa;_t~lvez naquilo que eu diiii, de interesse per~nertfe ·naCiõh_ai.___a dUplicação da CENIBRA; porque, realmente, o Bra~H é um País que tem
tradição, tem qUe eXplorar essa tradição, as potencialidades que tem nesse setor de celulose. E esse tiPo de rearranjo permitirá que a CENIBRA se duplique e a Vale do
Rio Ooce ficou com terras, deta: soZinha, na Bahia, que
-pOderá, inclusive; estudar associação com outroS Pfodu:
tores nacicinaís··para--criar fábricas de celulose, ou poderá
d<.lr um outro destino qualquer às terras que ela tem na
Bahia. Eu, realmente, considero esse um excelente_ negó_
cio qUe a Vale do Rio_ Doe~ fez.
O SR. RELATOR (Severo Gomes}·::_ O Sr. tem conhecimento de um empréstlmo levantado pela Vale _do
Rio Doce, em 1981, junto ao Morgan Guarantee Ti'ust,
de 300 milhões de dólares e que fOi cognominado de
"morgão", que não se destinava a nenhum tipo de investimentO e que tet-ía ficado cOntabilizado apenas em subsidiariaS da Vale_ no exterior. Então ê uma questão Intrigante de um volume tão grande de recursos que não se
destinam a investimento, possivelmente num deterrninado_momento, até por instruções do Goyerno, para resol-_
ver problemas de balanço de pagamentos ou caixa momentâneo, mas de qualquer maneira se o Sr. tivesse alguma informação iria en.riquecer.
-
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O SR. OSVALDO BARCELOS.CORDEIRO DE
FARIAS- Especificamente sobre isso eu não tenho,
mas quase todas empresas estatais ea Vale fez empréstimo para atender interesse do Governo, ê verdade_. __
O ·sR:-R""ELATOR (S_evào Goriles)- Dr. Cordeiro
de FariaS; ·uma última Pergunta. O Sr. léz referênciã, no
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início da sua exposiçãO, de que, infelizmente, as debêntures não ficaram, pulverizadas. mas fechadas dentro de alguns grupos, o que coloca esta questão política de partic:ipação num-COnselho de Administração com os poderes que tem e a capacidade de obter informações e de
participar de decisões dentro desse conflito maior entre
uma políticu mineral, uma política de longo prazo, uma
empresa que, afinal, de contas, tem papel decisivo nisso
tudo.
Mas a minha pergunta é: não teria havido por parte da
direçào da Vale o desejo de que essas debêntures fossem
apropriadas por poucos grupos? E essa pergunta vem do
seguinte: é de que. quando_ da terceira emissão, em abril
de 1983, ainda faltava algum tempo para o términ-o do
lançamento, quando o diretor financeiro da Vale, Sarnir
Zaraik, expediu um telex ao diretor do Banco Central
Hermann Wey, pedirido um telex ao diretor do Banco
Central Hermann Wey, pedindo autorização para que o
pool de instituições lançadoras das debêntures ficasse
com as sobras. Quer dizer, ainda havia um tempo para o
término do lançamento e no entanto é o própriO diretor
financeiro da Vale que solicita do Banco Central autorizuçào para que esse pool de bancos subscreva essas debêntures conversíveis. QUer dizer, estaria aí, e é a minha
pergunta, um interesse da própria empresa na concentração dessas debêntures em poucos grupos?
O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE
FARIAS- eu vou lhe dar, porque inclusive foram discussões abertas que eu tive com pessoas que têm pontos
de vista diferentes dos meus, mas que eu respeito muito
dentro da Vale do Rio Doce.
Eu sou uma pessoa, franCaJ?lente privatista, eU acho
que ã administração privada ela é mais eficiente por uma
série de considerações que não cabem aqui, que a administração pública. Mas eu acho que algumas empresas,
reulmente, só cabem ao p.oder público e entre elas eu coloco tranquilamente a Vale do Rio Doce. Acho que a
Vale do Rio Doce ê uma empresa que só pode ser do po.;_
der público, totalmente, porque, como eu explanei antes,
eu acho que a Vale do Rio Doce a dona da minha, a
dona do mapa da minha e não me parece justo qualquer
grupo privado ier qualquer acesso dentro da Companhia
a informações mais privilegiadas. Não acho justo, nem
que fosse o grupo em que eu trabalho, eu acho que a
Vale do_ Rio Doce tem que ser completamente neutra em
r:~lação a qualquer grupo privado .. Agora, nesse caso esPeCífico do Dr. Sarnir, eu acredito que aí ele estava realmente vendo O problema financeiro da Vale, que dizer,
h_~ vi;:~ umas sobras, talvez,_ e o problema de caixa de ser
resolvido era um proble':Jla meramente econômico. Eu
acho que todos nós aí fomos responsáveis por não termos previsto coisas que poderiam ter acontecido. Mas a
minha impressão, e espero não estar enganado, é que
para o Dr. Sarnir foi- apenas um problema meramente financeiro.
O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Essas sobras
poderiam ser adquiridas terminado o prazo, quer dizer,
uma questão de 10 dias, mas por que se antecipar pari
permitir ao pool de bancos uma compra antes que se esgotasse_ um tempo tão curto?
O SR- OSVALDO BARCELOS CORDEIRO DE
FARIAS- Talvez, SenadOr, uma medida de prevenção,
quer dizer, se houvesse isso. Estamos assim na base da
conjectura, eu acredito, quero crer que isso tenha sido
apenas um problema meramente financeirO.
O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Muito obrigado.

O SR. OSVALDO BARCELOS CORDEIRO DE
FARIAS- Há um fato, eu acho que esse problema de
debêntures é realmente um problema que criou uma situação para a Vale que nós não imaginávamos que fosse
ser criado, mas o problema existe e acho que nós temos
que sanar esse problema de qualquer maneira. A idéia
que rlos surgiu, que eu- transmiti a-qui, do larlçamento de
ações preferenciais no momento que o valor patrimonial
delas está menor do que ações de Bolsa era a minha ide-'ia,-mas o que eu acho mais fundamental é uma análise da
parte do poder público sobre os papéis dos Conselhos de
Administração nas empresas estatais, sobre a forma de
direção. das empresas estatais. .
-
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Realmente, as empresas estatais, e aí n,ão estou

[ala,o~

do de Vale, eu sou um homem que tenho muita experiên-

cia em empresa estatal, em empresa pública. A dtr.eção
de uma empresa pública e de uma empresa privada em
que o dono detém qUase que a totalidade .das aÇões, tem
uma decisão muito mais-democrática do que uma empresa estatal que pertence à Nação. Essas coisas realmente é
quemeafligem.
--- _-- -- ___-:---- .----------:---. '""Pàra os Srs. terem uma idéia, e repito, não é crítica a
A. B ou C, eu vou narrar um simples espisódio que vai
caracterizar perfeitamente esse papel do poder discricionário das direções de empresas estatais: Ora;- ri"a Lei daS
Sf A, certo ou errado cabe ao Conselho a deçi~ão sl,.lpre-ma da empresa. No princípio deste ailo, meados deste
ano, e tenho a impressão que o nobre Senador César
Cais já havia deixado o Ministério, a Companhia Vale
do Rio Doce trouxe à consideração do Governo umª
modificação fundamental nos Estatutos da empresa, que
alterava fundamentalmente a administraÇão da empresa.
O Conselho não tomou absolutamente conheciment_Q_çJ_e
nada, o Conselho não sabia nad_a do que estava se_ pas~
sando. A Vale do Rio Doce oficiou ao Ministério de Mi~_
nas e Energia uma solicitação de modificação.dos.Esta~
tu tos, desvaziando completamente o Conselho de_ Admi~
nistração e aumentando tremendamente o poder da Di~
retoria. Repito, o órgãO- máximo da adininistr"àçãó, ã
·empresa não sabia de nada.
Esse papel do Ministério de Minas e Energia foí"eii.Caminhado à Presidênci_a da República, o Presidente da
República encaminou esse papel ao Consultor-Geral da
República, e este qeu um dos_ pareceres mais violentos
que eu já assisti na minha vidã. a esse respei(o. Eu peço
até permissão para ler esse pãreCer:
-

CONSULTORIA GERAL DA REPÚBLICA
PARECER
No. y-003, de 12 de abril de 1985. "Aprovo. Em
0.6(05(85." (Encaminhado_ ao Ministério das Minas e
- -- -Energia em 08(05/85).
CONSULTA: lJ...()-85. Da Presidência da República, através do Senhor Ministro-Chefe do Cabinete Civil.
ASSUNTO: Reforma do Estatuto da CVRD
EMENTA: A conveniência e a oportunidade do
aumento de número de Diretores da Companhia ou da
passagem para o Vice-Presidente de atribuições que
·agora são do Presidente constituem matéria de opção
ou política administrativa, estranha ao Direito.
Nas sociedades anónimas de capital autorizado ou
de capital aberto, em que é obrigatória a existência do
Conselho da Administração, este deve ser órgão superior, investido de poderes administrativos realmente
eXpressivos. Não deveria ser convertido em aparência
enganadora em véu dissimulatório de poderes mais
fortes da Diretoria, que ê órgão inferior.

2? _

N~ _aj~dida

justificativa, _lê-_se:

"Entre os diversos problemas da presente estrutura organizacional da CVRD ressaltadas nos estudos específicos levados a cabo nos últimos anos,
dois aSpectos merecem especial consideração no
-momento <.Jtual: _
--------«_a:) COriceritraÇio dé áecísóeiâe imPOrtância heterogêneã na pessoa do Õíretor-Presidente; e
b) a necessidade de melhor definir as atribuições
qu_e competem ao Conselho de Administração e a
estrutura adequada ao seu funcionamento."
Após dizer que há outras questões e definições de natureza administratíva para Se implementarem, enfatiza a
rjtiStificiltfvi:
''Entretanto, sem o equacionamento preliminar dos
dois aspectos destacados no item precedente, dificilmente se poderá dar curso à reorganização de que necessita a
empresa."
Esse equacionamento induziria o- desencadeamento
-de o-t.itrâS rili!dldaS. no ·mõffiento pOfítiCo ri:iaiS adi:quado.
Feiiã" arntro-dução, o -documento passa a focalizar a
-- Sobreca:rgifQi.te ·a coiicerifl'ação eXcessiva -de atividades
impõe ao Presidente, obrigando-o a envolver-se, "mais
do Que o desejável, com assuntos operacionais do dia-a~
dia da empresa". e, por isso mesmo, a não se poder fixar
em "aspectos que requerem uma visão__de longo prazo
das várias oportunidades e questões com que a compa_:_Qhja_st:: çl_e_frçnt<j.,_que, por definição, competem ao administrador principal da empresa".
Passa, em seguida, a justificativa a o_cupar-se da
criação de uma vice-presidência Executiva e do aumento
-de oito para dez diretores. A criação da vice-presidência
teria por objetivo principal a "desconcentração das decisões sobre as operações do dia-a-dia da empresa, hoje exCeSSiv<iffiente-depf:ndeiJ-te-s-do Pre-siCiei1te d<i. CVRD". A
criação de duas novas diretoriais "se justifiC?.ria plenamente, em virtude da diversificação crescente das atividadcs da companhia, contribuindo, assim, para reduzir a
concentração_de encargos que hoje onera a diretoria".

Quanto ao Conselho de Administração, a justificativa
diz que lhe "serão atribuídas as funções que normalmente devem competir a este órgão, segundo as melhores
práticas corporativas e segundo a própria lei das sociedades anônimas". __Caberia ao Conselho_ "estabelecer as
premissas básicas consistentes na filosofia, missões, objetivos e políticas básicas da empresa''. Ele teria "a nature-za de uma Comissão permanente da Assembléia Geral,
ou mini-assembléia'' e não deveria ficar imerso nos
problemas cotidianos da administração da companhia,
até mesmo para não perder a perspectiva global. Para
tanto, seria imperioso que se lhe reservassem "apenas as
atribuiçõ-es pfevistas na lei e as deliberações na política,
restringindo ao mínimo-- e nas matêifaS-ieallnente imPARECER No. Y-003
- - portantes .......--a competência para decidir sobre determinados negócios", nU!"JCa se deixando que o Conselho se
]'>' De ordem do Senhor Presidente da República, o
transforme .. em órgào revisor de grande número de deliSenhor Ministro-Chefe do Gabinete Civil solicita o meu
beraçõ_es_da Diretoria ein casos concretos". À Diretoiia,
parecer '"sobre o anexo projeto de alteração do Estatuto
sim, caberiam "'as decisões sobre problemas concretos".
da Companhia Vale do Rio Doce(CVRD), Capítulos IV
Conquanto referindo-se a ''estudos específiCos levados
e V, que tratam da admiriistração e do Conselflo-FiSCãr
a. cabo nos últimos anos"t a justificativa-nãO:os-rraz àda empresa".
ilharga. A omissão dificulta o exame da_metê:ria, uma vez
Acompanham a consulta, além da minuta do edital de
que a este faltarão os elementQs que _teriam levado_ a Diconvocação da AGE que apreciaria a proposta de reforret~i~ à~ generalidad~ que ~mJ?Õe_l!l a sua exp~sição".
ma estatutária~ .apenas a justificativa dela é o texi<irla al39) De OU,tra parte, a matéria situa-se mais no plano
teração desejada, motivo por que tive de solicitar o do
_da opção político~administrativa do que no do Direito.
Estatuto em vigor, objeto-da moditicação-. Pedi a-rePre~o tº~apt~ à descen_t~alização administrativa quedessentantes da CVRD que me procurarãln, - e -o Canse~
laçasse do Presidente para um Vice-Presidenteda CVRD
algumas ãfiibU.íções idministiativas, ou -à- Criação delho não sabia de nada - que fizessem a montagem,
mais duas Diretorias, nada teria a dizer o juiista, princicolunas confrontaõtes das diSposições vigentés i daS Pro~
palmente quando desconhecedor dos estudos específicos
jeCadas, sublinhando as supressões e as inovações. COirlO
a
que a Jus-rificativa se refere. Aí, o terreno ê da- coilvenão fõsse aténdido p-rontarUenúi- o pedidO, a--pi-óPrfa
_n_iên_cí_a _ou oportunidade, matéria opcional e política
Consultaria montou, como se vê em anexo a este pare.sobre a.qual teria de decidir o Governo. Se o"s" referidos
cer, à esquerda as disposições estatutãú.as <ituãiS·e·à--dlestudos específicqs vierem a ser encaminhados a esta
reita as que estão sendo propostas. Esse trabalho gráfico
__ c_on~uHori~,t,_poder~ el~ ofereçer subsídios, menos jurídide cotejo facilita a melhor apfeensãO do que ã biretoria
cos do que empresariais, à tomada de posição- do Goverda CVRD pretende alterar.
no ou da Administração.

em

_ _Em r_~lação EO_ Cooselho çl_~ A~ministração, entretanto, São jloSdVe-1~ -al&umas considerações mais ligadas ao
Direito. Elas serão feitas a seguir. - 4'>') O sistema unitário da admíilistração daS sociedades anônimas, estabelecido na legislação brasileira ante-(i_p_r a l~_de_ôez~m_brp de 1976, [ai substituído, na Lei n9
6.404, da referida gata, pelo sistema dualista criado pelas
- leis alemãs de 1937 e 1965 e seguido por leis holandesa,
austríaca, francesa, norueguesa e argentina. Esse regime
dual é praticado também nos Estados Unidos e na Inglaterra, atravês do board of directors e dos oflicle-rs (executivos) que o board nomeia.
·A nova lei brasileira tornou obrigatório o Conselho de
Administração·nas-s"ociedades anônimas de capital autorizado ou de_ capital aberto e facultativo nas demais so_cie~üdes po!' __açõ~~~
_
__ _ _
E importante 11alientar a origem alemã da Lei n'>' 6.404,
para sublinhar-se a extraordinária expressão que o Conselho de Administração tem na Alemanha, t8.nto no plano jurídico quanto no da prática empresarial. Ali, o
Conselho de Administração realmente governa a empresa, situando-se a Diretoria no plano da execução de decisões superiores ou de negócios e rotina informados pela
orientação geral ou especial que aquele cabe definir e que
efetivamente define.
Certamente foi por estar de olhos fixos no molde alemão que Fran Martins, referindo~se ao órgão brasileiro~
professou:

"É, assim, um órgão superior, com imensos poderes_," (Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, vol. li, Tolfió I, n'>' 619)
"A competência do Conselho é bastante ampla: ê
ele, na verdade, não apenas um órgão -de deliberação (art. 139, § l"') como igualmente de fiscalização, invadindo atê as atribuições do Conselho
- FíS.::al." (oh. e tomo cils., n'>' 637)
O mestre cearense assinala que o Conselho ê órgão de~
liberativo, enquanto que a Diretoria ê órgão executivo
é ·acompanhado -por Roberto de Magalhães:

-~- ( o(j~ e yºJ_:-fJ~:L~~- 6J5)L n~_"qii<::

••J:: inegável que nas grandes empresas- em que
ninguém pode deter todos os conhecimentos necessários às deliberações- o colegiado é a forma mais
~dequada. ··_(A Nova Lei das Sociedades por Ações
Comentada, vol. II, n"' 792)
"O Conselho possUi, basicamerite, a prerrogativa
de estabelecer os p(anos da administraçãO, funcionando a Diretoría como órgão executivo." (ob. e
vol. cits., n"' 806)
Sampaío LaCerda, saudoso professor da antiga Faculdade Nacional de Direito, não Se afastou dessas conspícuas lições:
"A(êm -de ó.rgão de planificação e administração,
é ainda o Conselho de Administração um órgão destinado a-fiscalizar a gestão dos Diretores." (Comentários à Lei das Sociedades Anô_nimas, p. 159)

A doutrina, coinO acaba de ser demonstrado, deixa-se
penetrar pelo espírito do modelo alemão.
O Conselho ê órgãO de administração. Não se pode
ConCebe-r aamTrirstYãÇãOSer aceSsO cohcreto. ~ também
órgão de fiScaliZação, o que pressupõe ó mesmo acesso,
pois não seria factível a atividade fiscatizatória que tivesse de se cingir apenas ao abstrato ou ao genérico;
Eis aí por que tenho dfficuldade de aderir às tCses cen-trais da justificativa, no toCante- ao Conselho de Admi-fliStra:Çãéi:·
-- - ·-- -·
;.a â.tribuição aOS cotlselheiros de outras funções
administrativas, além da participação--nas reuniões
do Conselho, é incompatível com a lei;"
"a maioria dos membros do Conselho seja inteí-----:-:ram=erite-estrarlfi.a -à aireçãO ·executiva da cõni.panhia, ·a -fim de que possa manter a Visão do conjunto
dos negóciOs para exercer a atividade legal de fiscalizar a gestão dos Diretores;"
"não fiqUem ímeis:Os nos-pioblemas cotidianos
da administraÇãO, para que não percam a perspectiva global;"
'-'res_er_vt;: ao _ç_onselho de Administração apenas
as atríbuiçOes previstas na lei e ãs deliberações na
polítiCa, restriilg"indo ao mínimo - e nas mat~as
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tes de capital, apreciando, para tanto, os respectivos
pl~nos e orçamentos.
III- Fix.ar a orientação a ser adotada pelos representantes da Companhia nas assembléias gerais e
órgãos da administração das sociedades de que participar acionai'íamelite, especialmente subsidiárias
integrais, controladas e cotigadas, bem como fundações:

realmente importantes - .a competência para deci- ·
dir sobre determinados negócios; se o Conselho de

Administração for transformado em órgão revisor
de grande número de deliberações da Diretoria em
casos concretos, deixarâ de exerc~r sua funÇão legal

de fixar a orientação g"éral dos negócios da companhia."
Essas teses pretendem estabelecer, no plano societârio,
algo assemelhado à estruturação do poder política: de
um lado, um poder normativo (ou legislativo) e, de ou-·

VIII- Manifestar-se previamente sobre os atas
enumerados no art. 16 do presente Estatuto;
IX- Estabelecer critérios e normas para- em·
PrêStinlos·; financiamento" e contratos_ e:rri geral;
X- Deliberar sobre critérios, normas e limites
de sua competência, para a alienação de bens do ativo permanente e a constituição de garantias reais;
XI - Estabelecer a política geral do pessoal, os'
critéríos relativos à remuneração, direitos e vantagens dos empregados e fixar as respectivaS despe-.
sas."

tro, um poder administrativo (ou executivo), sem dispen-

sarem maior atenção ao fato de qUe o Orgão se chama
"Conselho de AdministraçãO'' ou ao de que o art. 138 da
Lei n"' 6.404, dispõe:

"A administração da CÕITi.panhia competirá,
conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e à di(etOria, ou somente à- díretoria.
§ 2"' .-As companhias abertas e as de capital aulorizado terão obrigatoriamente conselho de administração".
A administração não pode ser estranha ao plano con-creto, razão por que a lei diSpõe:
"Compete ao conselho de administração:

De outra parte, as atdbu~ções que_ a Proposta reserva
ao ConSelho de Administração são virtualmente as que a
lei eXPressa como mínimas, como será fácil ver no seguinte cotejo do art. 142 da Lei nt? 6.404, com o art. 14 da
reforma proposta:

II I - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar,
a qualquer tempo, os livros e papêis da companhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados ou
em via de celebração, e quaisquer outros atos.
V - manifestar-se pi-eviamente sobre atos ou
contratos, quando o estatuto assim o exigir.

VIII - autorizar, se o estatuto não dispuser em
contrário, a alienação de bens do ativo permanente,
a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros" (art. 142}.
A própria lei, portanto, coloca o Consdhõ ein coriiaiO
com atas ou fatos concretos: livros -e pii})éis, contratos
celebrados ou a celebrar, atas ou contratos, alienações
de bens, constituição de ônus ou garantias reais.
A tese de que o conselheiro é limitado às reuniões do
Conselho, devendo permaneCer inteiramente estranho a
direção executiva, pois só assiin poderá ter uma visão
global do conjunto dos neg6c_iOl! da companhia, ou de
que se deva restringir ao mínímO-a competência para decidir sobre determinados negóciõs, Oti -de que deva ignorar o concreto, não corresponde sequer ao que a lei torna
expresso e menos ainda corresponderia ao território que
a lei deixa ao arbítrio da assembléia geral, ao formular o
estaíuto da sociedade.
Como decorre do.texto transcrito,-F-rin Martins tem
razão quando professa que os poderes do Conse\~o de
Administração são imensos: E o Slõ exatamente na ãrea
da administração, que se situa mais no plano ConcretÕ
do que no abstrato. Os poderes da Diretoria sãO-subordinados e fiscalizados, o que significa que são menores do
que os do Conselho. Aí está uma inovação na estrutura
do poder societário, introduzida pela nova lei das sociedades por ações. t=: necessário, imperioso e -uril;ente
assinalá-la, ainda que custe romper com a arraigada t~a~
dição de autoritarismo do tiPo de Di_retori_a do antigo df.
reito positivo. Foi esse quadro de concentração de poderes e consequencialmente de dire~tos clue levou a malícia
mincira a confidenciar que, as sociedades anónimas, os
diretores vão à frente funando elegantes e insolentes charutos e acompanhados por longo séquito de acionistas
esforçando-se por conviver com a fumaça que deles se
evo.la.
4~- O exame do cotejo anexo, logo evidenciará as
atribuições que a reforma proposta quer suprimir e as
que ela concede ao Conselho de Administração.
Para facilidade -dõ-Gove"rno, entretanto, convéill obje·
tivar a ablação e a manuteDção.
Ela suprime as seguintes atribuições qu'e _o Estatuto vi~_
gente, no art. 15, confere ao ôrgào:

"11- Deliberar sobre a constituiÇão de subsidiãrias integraiS, e sobre á partieipição da Companhia no capital dC outras erilpresas inclusive controladas e coligadas, bem como .sobre quaisquer apor-

Art. 142 da Lei q9 6.404
..Compete ao Conselho de Administração:
L fixar a orientação geral dos negócios da com·
·-

~a~~.i~telege;-~deSfiiUIT_o-s--~iretores da compãnhia
e flxar-Ihes as atribuições, observado o que a respeito Q_ispuser o estatuto;
III. fiscalizar a gestão dos diretores, exam-inar,
a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia,
s-olicitar informações sobre contratos celebrados ou
em via de celebração, e quaisquer ·outros ataS;
1V.- convocar a assembléia geral quando julgar
conveniente, ou no caso do art. 132;
V. manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
-YI. manifestar~se previamente sObre atas ou
contratos, quando o estatuto assim o exigir;
VIT. deliberar, quando autorízado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bónus de subscrição;
··-- _
VIII. autorizar, se o estatuto dispuser em contráriO, a alienação de bens do ativo permanente, a
constituição de ónus reais e a prestação de garantias
e obrigações de terceiros;
IX. escolher e destituir os auditores indepen·
dentes, se houver."
Art. 14 da proposta
"Compete ao Conselho de Administração:
. L _fixar a orientação geral dos negócios da
Companhia, suas subsidiárias integrais e sociedades
contro)ftdas;
__
' II. eleger e destituir os _Diretores da Companhhi:. por proposta do Presidente;
III._ fiscali~a_r a gestão d~s Diretores e examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia_,_ soliçi~,<:tndo_ _informações sobre contratos_ celebrados, ou em via de celebração, e sobre quaisquer
outrgs atos;_
IV. convocar as Assembléis Gerais Ordinária e
Extraordinária;
v. manifestar-se sobre o relatório da adminis:..tracãõ e·as cOnias -da Diretoria, bem como sobre relatórios e balanços consolidados;
VI. aprovar, por proposta da Diretoriã, OS- pia~
nos e programas de. investimen-to, bem como os
orçamentos anuais, e plurianuais de capital e operacional da Companhia;
VII. deliberar sobre a constituição de subsidiárias i_nte_grais_e sobre ii participaçãO da Companhia no capital de outras_ sociedades, inclusive con
troladas e coligadas, bem como em fundações;
VII[. autorizar a Companhia a prestar garant_ias em .f~vor de sociedades de que p~rticipe ou em
fuitáaçõês -de QUê seja instituidora;
IX. escolher e destituir os auditores independentes;
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X. manifestar-se sobre qualquer assunto a ser
submetido pela Administração da Companhia à assembléia geral de acionistas."

O item Xl dO art. 14 proposto exclui importante poder
que está expresso na lei - ..fixar-lhes as atribuições, observando o que a respeito dispuser o estatuto" e submete
o Conselho ao arbítrio do Presidente quanto à eleição e
destituiçã?__??s}?.iretor~: ''por, proposta do Presidente".

O item VI ignora o item correspondente do citado art.
142.
O item VII procede do mesmo modo em relação ao
item VII do mesmo art. 142, que trata de a tos ou contratos.
O itt:rri VIII não é fiel ao item correspondente do art.
142, ao deixar livre a Diretoria nas graves questões da
alienação de bens do_ ativo permanente e da constituição
de ônus reais.
Com a devida vênia, opii1o em contrário à pretendida
r~form~ estatutária, no atinente ao Conselho d,r Admimstraçao. _
59 O presente caso provoca espe_culações sobre ·o-papel que deva ser atribuído ao orgão nas sociedades de
economia mista de que a União participe-acionariamenle.

A questão merece _a atenção e o estu_do dos setores
_c_ompetentes da Administração Pública.
- Este é o meu parecer.
sub censura.
Bra_sília, 12 de abril de 1985. - Darcy Bessone,
Consultáf-Geral da República.
Esse parecer foí dido no dia 12 de abril de 1985, Darcy
Bessone, Consultor-Geral da República. No dia 6 de
maio de 1985 o Presidente da República aprovou. No dia
15 de maio tudo o que foi dito aqui foi feito ria Campa~
nhia Vale do R-io Doce.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - 0 Sr. traz, com
esse documento, uma contribuição extremamente importante para a análise do que ocorre na Companhia Vale
do Rio Doce.
Mas o que nos deixa intrigados é que o Prof. Bessone
dando um parecer tão claro, parecer aprovado pelo Presidente da República, que numa Assembléia Geral compareça o TesourO para aprovar essa mudança estatutária. Eu indagaria se o Sr. sabe que outras forças surgiram, que tipo de independência determinados escalões
podem assumir para contrariar, não é isso, um parecer
como esse, aprovado pelo Presidente da República?
O SR. OSVALDO. BARCELOS CORDEIRO FARIAS --Meu caro Senador Severo_ Gomes, quaildo êomecei a conversar coffi os Srs. eu disse: Não venho criticar a Deus, verlho trazer algumas perplexidades minhas.
Essa é a maior de todas.
O SR. RELATOR (Severo Gomes) -

Muito obriga-

do.

Ci SR. PRRESIDENTE (César Cais) - Com a palavra o Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON - Eu gostaria de pedirdesculpas por não ter participado desta reunião desde o seu
iníc'lo. Eu estava esperando quorum numa Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o mercado financeiro, da
qual sou o Presidente, e por isso não tive o prazer e o privilégio de ouvir _o depoimento de v. s•
Sendo V. _S•-filho âõ Marechal Cordeiro de Farias,
esta credencial nos inspira a maior simpatia e a maior
ªdlniraçãO.
Eu gostaria, depois de formular uma pergunta concreta, de fazer um rápido comentário sobre esse problema
que está sendo debatido em relação à Companhia Vale
do Rio Doce.
A pergunta é ·se os poderes atuais do Conselho de Ad·
ministração; depois das modificações a que V. S• se refer_iu, estão em desacordo com a lei. Mas antes da sua resposta, eu gostaria de tecer rápidas considerações. Não
sou uma pessoa inteiramente isenta para falar sobre _o
problema da Companhia Vale do Rio Doce e do seu Presidente, porque eu considero o Engenheiro Eliezer Batista da Silva um brasileiro, para usar a expressão da nova
geração, "fora de série_". Há poucos cidadãos neste País
com a sua criatividade, com a sua imaginação fecunda,
de tal maneira que pessoas que pertencem a gerações-
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eu diria diferentes- Eugênio Gudin, que já está beiranM

do o centenário. e Tancredo Neves, manifestam opiniões
sobre Eliezer Batista da Silva, creio que inéditas na história deste País. Eugênio G_U-din declatou _que o _Eng~>

Eliezer Batista da Silva deveria __s_er_ Presjdente .da Re:::....
pública Federativa do._Brasil. Por sua vez, Tancredo N_e~ _
ves, quando já eleito Presidente da _República, declarou

Vale do Rio Doce e as suas subsidiárias no cOnjunto representativo na constelação de cerca de 75 empresas?
Porque as subsidiá~ias por sua vez também tem subsidiárias além da Companhia Vale do Rio Doce?

O SR. OSVALOO BARCELOS COROEIRO OE
FARIAS --Eu acredito que em determinadas fases da
Companhia
Vale do Rio Doce ela é capaz de ter tido 75
que o Brasil precisava não de um, mas de dez, de vinte
companhias mesmo subsidiárias. Mas, a maioria dessas
criaturas como Eliezer Bati_sta da SilYa.. Trat:m_d_Q:::Stie_
--- COnipallhlãs -ou--granâe parte deSsaS- conlj:>ãnhiãs erãlriuma pessoa, realmente, de uma personalidade fora de
paper companys, eram empresas de papel, quer dizer,
séiíe, é-natUral que esse fenômeno Se- reflita na conduta
pãra problemas de solicitar jazidas, como o Sr. só pode
do Presidente, quando ele realmente é uma personalidater direito a um determinado número de empresas ou de
de, assim, de extraordinária importância; um- homem a
explorações
sobre a sua orientação se criava isso. Tamquem o Brasil deve realmen_le_ reaJbaçõe_s qu_e e_p _diri<J es__:-___ _
bém
se faZ ITlUífó em peSsáãs físicas, quer diZefSe dá coni
petaculares na área de atuação da sua empresa. Por isso,
as pessoas físicas. Acredito que a Vale do Rio Doce cheeu creio que_cm certoS momentos foi necesSário ajiúiiai" a
gou atê a ter esse número mais muito em furição disso e,
rotina administrativa, a rotina empresária! mesmo,- à
realmente, a partir de 1979 nós conseguimos também dipersonalidade extraordinária do Dr. Eliezer B_atist_a_ da__
- -mlnlilrliiillfO"êsiú!- ri"úinê"fO-de empresas, passamos alguSilva. Eu creio que isso talvez explique um pouco das dimas
pam a PETROBRÁS, existe um número de compavergências que têm surgido.
nhias Coligadas.
Em relação ao meu Estado, a Companhia Vale do Rio
Doce tem desempenjlado um papel de excepcional imO SR. JOÃO CALMON - Quantas?
portância e eu gostaria- de, ao mesmo tempo, aproveitar
O SR. OSVALDO BARCELQ.COROEIRO FA·
a oportunidade para formular uma_ outra pergunta sobre
as informações que V. S• t_em sob_c_e_Qfundo_de Desen-__ "RIA~_-:::-_ Te_p_h_Q__a impressão que 20 e poucas.
volvimento do Vale do Rio Doce, que é uma obrigação
O SR: PRESIDENTE (César Cais) -'Com a palavra
dessa Companhia em relação a Minas Gerais e em reo Deputado Paulo Melo.
lação, obviamente, também, ao Espírito-Santo.
Nós recebemos uma razoável ajuda da Companhia
O SR. PAULO MELO- Eu em Primeiro lugar gostaVale do Rio Doce, mas acredito que essa ajuda pode ser
ria de agradecer a deferência de me permitir que eu tamainda mais substancial.
bém faça rápidas colocações neste momento tão imporSão estas as colocações que eu gostaria de fazer, n'o
tante para a análise que o Senado está fazendo a respeito
momento que V. s~ presta um depoimento importante a
das empresas estatais brasileiras.
esta Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida por
Eu gostaria, Sr. Presidente, de em primeiro lugar cumum ex-Ministro de Mi_nas e Ene_rgia, que é um dos valopr"iment<ir o Engenheiro -Osvaldo Cordeiro de Farias,
res mais admiráveis da nossa vida pública, é o Senador
pelo brilhantismo do seu pronunciamento nesta Casa,
César Cais. Muito obrigado.
em que teve_ a oportunidade de demonstrar não só opiniões pessoais a respeito do tema que interessa a estaCo·
O SR. OSVALDO BARCELOS COJl.DEJ.RQ OE. · -· missão, como também demonstra, com muita eloqUênFARIAS ~Meu caro Senador João Çalmon, como eu
cia, o quanto ele conhece da vida administrativa da
comentei no início aqui, dentro__do__ que_ eq __me propus
Companhia Vale do Rio Doce.
aqui na Comissão eu Dão rrie refei"í"â -peSSõ"a:Tfe;âhuma_no
- E, quero também, Sr. Presidente, face a uma circunsmeu depoimento e continuarei da fuesma maneira. Ag~
tância peculiar aa:-mlnha vida, que, considerando-se que
ra, o Sr. não deixa de ter uma certa razã,o, pelo seguinte:
se encontra aqui, presente, um filho do Marechal Osvala Companhia Vale do Rio Doce é uma companhia quase
do Cordeiro de Farias, uma das figuras mais exponenautocrática, A forma de atuação dela independe do Dr.
ciais da vida pública brasileira, eu queria, em função da
Eliezer, ela é. E toda Companhia que é mUito autocrãtica
convivência de mais de 30 anos, muitO chegada e muito
depende muito do Presidente que esteja exercendo ser
íntima com aquele ilustre brasileiro, reverenciar a sua
mais ou menos autocrático. Mas, ela é uma companhia
memória e de deixar consignado nesta Casa de que na
autocrática. Isso leva· a um outro problema sério, que eu
minha opinião o Marechal Cordeiro de Farias estâ faacho que a Comparlhia Vale do Rio Doce precisa ser
zendo muita falta na atualidade brasileira. Muito obrigasubmetidll a uma transformação administrativa radical.
- __ d<>.
Aliás, quando a própria Diretciria encãmínha ao -Miriis-"
tério das Minas e _Energia e acaba no Procurador-Geral
O SR. PRESIPENTE (Cesar Cais)- Não havendo
da República a solicitação _d_e_ moçli(ica.ção do E~la.t.utQ_
mais_quem queira fazer uso da palavra, eu quero me asno sentido de dimii'iiiif-OS POderes do Conselho, ela fala
sociar às referências feítas ao saudoso Marechal Cordeida necessidade que seriam os primeiros passos, a necessiro de Farias, grande democrata, de quem fui" amigo e
dade de uma profunda reforma ad.niinistrativa.
profundo admirador de sua obra, agradecer também as
referências generosas do Senador João Calmou e ãgradeQuando nós fomos para o Conselho, nós conseguimoS
cer a maneira como prestou depoimento o_ Engenheiro
que a administração contratasse uma das melho~es emOsvaldO Barcefos Cordeiro de Fadãs, pef3:rttâneíra frari~
presas ·de organização, a Actual Delivery, dos Estados
ca como se referiu às atividades da Companhia Vale do
Unidos, para fazer um exame profundo do organograma
Rio Doce, a sua discordância, principalmente às rela"Ções
da Companhia Vale do Rio Doce e ela fez realmente um
entre
o Conselho de Administração e a Diretoria e as Ditrabalho consubstanciado, onde demonstra a necessidaretoriaf Executivas, de uma maneira geral, e maneira
de urgente de uma reforma fllri'cfãme_ntaf. Eu v<iu-ffiaís
como respondeu todas as questões realizadas nesta Colonge, digo ao Sr. que se não houver uma profunda
missão.
transformação na estrutura da Companhia da te.iláe-àSeA"o encetrar esta reunião eu gostaria" de anunCiai cfue o
cindir, porque alguns anos na frente o grOsso do$ negó-Próxim:o-~epoente será o Dr. Euclides Ttiguês, éX:-Vicecios da Co"mpanhia vão se situar no Nordeste e NOrte-do
Presidente
da Companhia Vale do Rio Doce e a reunião
Brasil. E, uma Companhia que o grosso dos negóciõs Se
será realizada na próxima quinta-feira, às 9 horas e 3"0
situa no Norte, o restante no eixo Espírito Santo~ MinaS
minutos.
Gerais administrado_, no Rio de Janeíió, é u-m proMerna-Está encerrada a sessão.
que vai se tornar profundamente complexo, nem o Dr.
Elizier Batista com toda a inteligência c}ue todos nós 11::( LevanJa-se a reunião às 11 horas e 50 minutos.)
conhecemos, nem ninguém será capaz de adrniriíStrar
realmente uma Companhia como-a Vale do Rio Doce.
Brasília, 19 de novembro de 1985.
Urge profundas modificações,- oli criações de holding e
PAPELETA N? 02/85
empresas subordinadas a esse holding ou a idéia- que
Senhor Ministro Aureliano Chaves,
Arthur Dellital...
--Logo após a posse de V. Ex!- no cargo de titular da
paSta das Minas e Energia, foi exposta a V. Ex• a siO SR. JOÃO CALMON- Há-ãlguns-anos eu fui Pre-tuação do estatuto social da Companhia Vale do Rio
sidente da Comissão -de Minas e Energia do Senado FeDoce (CVRD), que até então não haVia sido adaptado
deral, e eu me lembro que um dos depoimentos, de uma
aos ditames da Lei das Socü;dades por Ações, Lei n9
revelação que cu não sei se ainda pode ser discutido, ou
6.404,
de 15-!2-76.
.
tinha um problema que foi atê ampliado, é exatamente a
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Corri o fim de resolver a questão, foi preparada pela
DiretOria da CVRD propsota cuja modificação previa o
funcionamento do Conselho -de Administração em moldea.dis_tintos_ do _então vigorante, isto é, sem funções executivas, portanto, com remuneração fixada de acordo
com o previsto na E.M. 029, de 26-ll-84, da Presidência
da República, passando os novOs conselheiros a receber,
em lugar da remuneração igual a dos Diretores executas,
__valor fixado em função de percentagem da remuneração
média da Diretoria.
Além do cumprimento da legislação aplicável ao caso,
identificou-Se -significativo interesse em distinguir a
função dos conselheiros das atribuições legais claramente previstas na Lei n9 6.404, privativas dos diretores.
Para serem atingidos tais propósitos foram tomadas as
seguintes proVidências:
I. Em I-4-85, através do Oficio SG/01/056/85, essaSecretaria-Geiãl _encaminhou ao Sr. Ministro Chefe do
Gabinete Civil, com solicitação de ser submetido ao exame, do ponto de vista formal, pelo Sr. Consultor-Geral
da República, a primeira minuta do projeto de estatuto
da CVRD (ANEXO !).
2. Em 2-4-85 o Senhor Ministro Chefe do Gabinete Civil, através do A VISO n11 247/85, solicitou o pronunciamento do Sr. Consultor-Geral da República, Professor
Darcy Bessone de Qliveira Andrade (ANEXOD II).
3.- Em 17-4-85, a Assessoria Jurídica da CVRD manteve contcitO _cofri __ o ProfeSsor Dãrcy Bessone e tomoU conhecimento do Parecer N9 Y 003, de 12-4-85, decorrente
da Consulta n9 11/C/85, Assunto: Reforma do Estatuto
da CVRO.
4. Em 18-4-85 o Sr. Consultor-Geral da República enviou-a V. Exf correspondência reservada (ANEXO III)
referindo-se à entrevista, em 17-4-85, com a Assessoria
Jurídica da CVRD, bem como declarando~
"Se o intérprete se ativer apenas à letra do art.
142, na nova lei de sociedade anônima, não se poderá ter como ilegal o Estatuto que apenas reproduza
as atribuições constantes do texto legal."
5. Em 19_:-4-85, ~ta Secretaria-Geral, depOís de verificar que foram feitas as alterações na primeira minuta de
projeto submetida ao Sr. Consultor-Geral da RepúbliCa,
procedidas pela Assessoria Jurídica da CVRD, ·após entrevista com o Prof. Darcy Bessone, encaminhou ao Sr.
Ministro Chefe do Gabinete Civil, através do Oficio
SGf01J069 (ANEXO IV) a segunda minuta de Estatuto.
6. Em l0-5-85, o GB.binete Civil-da Presidência da República encaminhou, pelo AVISO no;> 290(85 (ANEXO
V) à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a redaçã.o
que incorporou as recomendações do Sr. ConsultorGeral da República contidas no Parecer n~> Y 003;_de 124-85._aprovado pelo Senhor Presidente da República em
6-5-85 e publicado no Diário Oficial da União {Seção I,
pãgina 6.985, de 8·5-85) (ANExo·vr).
7. Em- 14-5-85; foi realizada a Assembléia Geral Ex~ traordinãria (AGE) que aprovou o novo Estatuto da
CVRq. Ata da r_eferida AGE foi publicada no Dilir:io
Oficial do Estado do Rio de Janeiro dia 10-6-85- Parte
V (ANEXO VIl).
8..: Para r~sur:nir, apresentarei <1: V. Ex• uma compareçao da pnme1ra mmuta submetida à consideração do
Sr. Cons~Itor-Geral da República em 2-4-85, com a segunda mmuta apresentada ao Sr. Procurador Geral da
Fazenda Nacional em 10-5-85. Dita segunda minuta alterou a redação da primeira minuta, incorporando todas
as observações do Sr. Consultor-Gerai da República no
Parecer Y 003, de 12-4-85.
Em dito documento S. Ex•, após diversas Considerações de carâter geral sobre a reforma estatutâria pretendida, identifica na pág. 10 de seu parecer suas restrições ao texto proposto, circunscritas estas à competências do Conselho de Administração, fazendo-o nos se. guintes termos:

.. 0 item 11-do art. 14 proposto exclui importante
poder que estâ expresso na lei- "fixar-lhes as atribuições, observando o que a respeito dispuser o estatuto" e submete o Conselho ao arbítrio do Presidente quanto à eleição e destituição dos Diretores:
"por proposta do Presidente".
O item VI ignora o item correspondente do citado arL 142.
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O ítem vrr procede do mesmo modo com relação
ao item VII do mesmo art. 142;que trata de atos ou
contratos.
O item VIII não é fiel ao item correspondente do
art. 142, ao deixar livre a Diretófia nas graves questões da alienação de_ bens do ativo permanente e da
constituição de ónus reais."
- Com a finalidade de ajustar a minutá às obServações
acima transcritas, foram feitãs as seguintes alterações:

a) o item II do art. 14 passou a ter a seguinte redação:
.. I I - eleger e destituir os Diretores e fixar-lhes
as atribuições."

Como se vê, a redação acima--é- exatameilte a sugerida
no parecel do Exm~> Sr. COnSultor-Geral da República.
b) a atribuição prevista no item VI do -art. 142 da Lei
n'i' 6.404/76 foi incorporada ao item IX do estatuto atual,
com a seguinte redação:
"IX- estabelecer critéiios e normas para em--

préstimos, financiamentos e contratos em geraL"
Tal redação, como se vê, atende integralmente à sugestão do Exm~> Sr. Consultor-Geral da República.
c) no tocante ao item VII do art. 142, a observação do
Exm<:> Sr. Consultor~Geral da República não se aplica ao
caso, uma vez que a-CVRD não é sOCiedade anónima de
capital autorizado - caso em que poderia caber ao Conselho de Administração deliberar sobre a emissão de
ações- inexistindo também Do Estatuto da emPresa autorização para emissão de bónus de subscrição-.
d) as atribuições previstas no item VIII do art. 142 foram incorporadas aos itenS VIl! e lXO.o estatuto social,
com as seguintes redações:

lD

Reafirmo a Vossa Excelência, na oportunidade, a ex- pressão âo meu lnais profundo respeito. Antonio Aureliano Cha"'es de Mendonça, Ministro de Estado das Minas e
Energia.
ANEXOS Ã PAPELETA No 2/85,
DE 1' DE NOVEMBRO DE 1985- SG/MME
ANEXO 1

Oficio I SGf0"/056/.85
. Em I' de abril de 1985
Do: Secretário-Geral do Ministério das Minas e Energia
Endereço: Esplanada dos Ministérios, BL "J" 6? andar
Ao: Sr. Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República
Assonto: "Encaminha projeto de alteração do Estatuto
Ja Companhia Vate_d_o Rio Doce- CVRD"
-Senhor MiniStro~Chefe:
De ordem do Senhor Ministro das Minas e Energia,
en.camjnho ª-_V.Ex•, para exame do ponto de vista formal, pelo Senhor Consultor-Geral da República, minuta
do projeto do Estatuto em referência.
2. Conforme transmiti a V.Ex~ em telefonema de hoje, alguns artigos est~o com a i'edação proposta pela
Companhia _Yale do Rio Doce, podendo, ~o final, sofrer
altefãÇõeSOe-redação ou coii.C"elto. - - Aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Ex• os
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Paulo Richer - Secretário-Geral.
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
COMPANHIA ABERTA
CGC N' 33.592.5 lO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÃRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

"VIII - estabelecer critérios -e -normas para a
O Conselho de Administração da Companhia Vale do
alienação de bens do ativo permanente e para a
Rio Doce, a pedido_ do Acionista Majoritário, a União
constituição de ónus reais";
Federal, Convida os Senhores Acionistas a se reunirem
"IX- autorizar a Companhia a prestar garanem Assembléia Geral Extraordinária, no dia 29 de março
próximo, às 15 horas, na sede da Sociedade, á Avenida
tias em favor de sociedades de que participe 01.1 de
fundações de que seja iriSfituidora".
Graça Aranha, nY 26, 199 andar, nesta Cidade, a fim de
Como se vê, as observações do Exm~> Sr. ConsultOr~----- ~:~b~~r~:. sobre as matérias constantes da seguinte arGeral da ~epública foram plename?t~ atendida~.
9. Em vrsta do exposto, Senhor Mrntstro_, acredrto que
e~tá plenamente dem?nstrado o fiel.cu~pnmento da dC:
ctsão do Senh?rPresrden~e ~a ~~pub2tca ao aprovar em
6-5-1985 r~fendo Parecer n Y-003-.
.
Para regts~r~ c~mplet~, d~s f~~os rel~tados, nos arqulvos da Pres1de~cta d.a ~epubhca, sugrro a V. Ex• que
promova o enVIo do tntetro teor do presente documento
ao conhecimento do Senhor Presidente d_a República.
A proveito o ensejo para apresentar a V. Ex'" meus prOtestos de elevada consideração. PaulO Richer, SecretárioGeral.
E.M.l09
_Em 4de novembro de 1985_
Excelentíssimo Senhor Presiden~e_ da República:
Por iniciativa deste Ministéiio, fól sugerida a refõrrila
dos estatutos da Companhia Vale do Rio- Doce CVRD, para o fim de_ adaptá-la às normas da Lei n~>
6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações).
O Consultor-Geral da República, no Parecer nl' Y 003,
de..l2 de abril de 1985, opinou em contrário à reforma
pretendida, no atinente ao Conselho de Administração.
Aludido parecer foi aprovado por Vossa Excelência em
6-5-85 e publicado_ no Diário Oficial da União no dia 8
do mesmo mês (Seção I, fls. 6985/8).
Em vista disso, a Assessoria Jurídica da CVRD entrou
em cantata com o Consultor-Geral da República i alterou. a redação da proposta que foi apreciada no referido
Parecer n'l' Y 003;pràticariit:nte" reproduzindo, na nova
versão, o texto __ da Lei n"' 6.404/76.
O Sr. Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência
da República, em 10-S-!SS, encaminhou à Procufa:doria
Geral da Fazenda Nacional a redação que incorPorou as
recomendações do Sr. Consuftor-Geral da República.
A Assembléia Gera1 Extraordinária da CVRD foi Y.ealizada em-14-5-85 e a ata respeCtiva fOi Pllbticãdã em 106-85.
Para conhecimento de Vossa Excelência, tinha satisfação. de encaminhar, em anex.o, inteiro teor da documentação que me foi apresentada pelo Secretãrio-Geral
desta Pasta a respeito do assunto.

a

I) prop~sta para alteração da redação dos Capítulos
IV e V do estatuto social que tratam da Administração e
do Conselho Fiscal da Companhia;
2) Eleição de membros do Conselho de Adminis--tração e fixação da respectiva remuneração.
Rio de Janeiro, 20 de março -de 1985. - Eliezer Batista
da Siha, Presidente

ALTERAÇÃO NO ESTATUTO
,J:ustificativa
1. Introdução
1.1 Dentre os_ diversos problemas da presente estrutura organizacional da CVRD ressaltados nos estudos
eSpecíficoS levados a cabo nos últimos anÇls, -dois aspectOs merecem _especiaf consideração no momento atual:
ã) a concentração de decisões de impOrtância heterog~nea na p~soa do Diretor-~re?idente; e
--b) ãtlecessTdãdê_de ffiiH1õi definir as-atribUições que
cõtripetem ao CO.risclho de Adinitlistração e a estru-tura
adequada ao seu funcionamento.
1.2 Não resta dúvida qu_~ inúmeras oUtras questões e
definições de natur~za administrativa, constantes dos
·di~gnósticos jã exiStentes, terão que, por seu turno, ser
implementadas. Entretanto, sem o equacionamento preliminar dos dois aspectos destacados no item precedente,
dificilmente se pode'ã dar curso à reorganização de que_
necessita a empresa.
1.3 Releva, airida, notar que, além de seu carãter de
medida prelimimlr - ou seja, medida que induz o desencadeamento_ de outras_- o equaciona!llento das questões
afloradas no item 1.f reqUer momento politico adequado, fora do qual sua implementação- se torna .eXtremamente difícil, se não inviáveL
2.·_ Sobrecarga do Diretor-Prçsidente
_
·2. 1 .., 6 PÍ'esidente da CVRD está excessivamente
sobrecarregado e se envolve, m_ais do que o desejável,
com aSsufifoS Oifir"ãêiOrials do -dia~a-dia da emprêSa: a
assertiva corista de ·todos os diagnóstiCos da companhia
realizados nos últimos anos e traduz uma opinião ~ar
rente entre seus administradores.
-

Março de !986~

2.2 Esta excessiva concentração de atividades na pessoa do Diretor-Presidente, além do desgaste físico decorrem.e da sobrecarga, certamente que interfere com a
atenção integral aos aspectos que requerem uma visão de
lol;!go prazo das várias oportunidades e questões com
que a companhia se defronta, que, por definição, compete ao adminístraóõr principal da empresa.

3.. A necessidade de criação de uma Vice-Presidência
Executiva e de aumento do número de Diretores.
3. I De modo a promover a des_ejãvel desconcentração das decisões sobre as operações do dia-a-dia da
empresa, hoje excessivamente dependentes do Presidente
da CVRD, seria de todo recomendável a criação na Diret-eria de um cargo de Vice-Presidente, ao qual caberia,
nas diVersas áreas que lhe forem atribuídas, a responsabilidade principal pelas operações correntes da companhia.
3.2 Assim, competiria ao Vice-Presidente adotar as
medidas necessárias para que a companhia caminhe na
dÍreção dos objefivos estabelecidos pelo Presidente e
pelo Conselho de Administração, operando dentro da
polítiCa e diretrizes báskaS que estes estabelecerem.
3.3 Para tanto, o Vice-Presidente, tal como o próprio
Presidente, integraria, também, o Conselho de Administração_ 9-a companhia, colaborando, neste colegiado, na
formulação de políticas e no desenvolvimento da estrutura de organização, visando, a longo prazo, o máxirrio·
aproveitamento das potencialidades nos negócios da
CVRD.
3.4 Por outro lado, o aumento do número de diretores de oito para dez se justificaria plenamente, em virtude da diversificação cr-escente das atiVidades da companhia, contribuindo, assim, para reduzir a concentração
de encargos que hoj~ onera a Díretoria.
4, Atribuições do Conselho de Admínistração
4.1 Ao Conselho de Administração serão atribuídas
as funções que normalmente devem competir a este Ó'rgão, segundo as melhores práticas corporativas e segundo a própria Lei das Sociedades Anônimas.

4.2 Como órgão de governo da corporação, distinto,
portanto, dos órgãos de administração executiva e operacional, cabe ao Conselho de Administração estabelecer
as premissas básicas consistentes na filosofia, missões,
objetivos e políticas básicas di empresa.
4.~ . Atenta a tais princípios, á lei estabeleceu que a
a~~mtstração da companhia aberta caiba a dois órgãos
d1stmtos --o Conselho de Administração e a Diretoria
(arL 138).

4,4 Na definiç~o da lei; o Conselho de Administração é órgãó de deliberação colegiada, e a direção executiva e representação da companhia perante terceiros é
~rivativa dos Diretores_(art. 138, § 1<:>, e art. 144). As dis-,
posições da lei sobre os órgãos da companhia, sua _natureza, atribuições e pOderes, são cogentes - não podem
ser modificados pelo estatuto (art. 139).
4.5 O Conselho de Administração tem a natureza de
uma- cOmisSão permanente i:la ASsembléia Geral, oU
"mini-assembléia":
I!) COll).O órzão de deliberação colegiada, o Conselho
somente_Junçiona ~nquanto reunido o que pressupõe convocaçãO e íriStalação regulares;
b) a função _de conselheiro consiste em participar das
reuniões _e, formar, ~om seu voto, a~ ~etiberações do órgão; tal como ocorre com os acionistas fora das reuniões
das_Assemb_léias Gerais, o conselheiro não ex.erce, individualmente e fora da reunião do ConselhO, nenhuma
função_ de administração; c) a atribuição aos conselheiros de vutras funções admini~trativas, além da participação nas reuniões do_Conselho, é incorilpatível com ã leí;- a organização da administração em _(;{Ois órgãos distintos - túri deliberativo e
outro executivo- pressupõe, para ser funcional, que ao
menos a maioria dOS ineinbros do Conselho seja inteiramente estranha à direçào executiva da companhia, a fim
de que possa manter a visão de conjunto dos negócios
para exercer a atribuição legal de fiscalizar a gestão dos
DíretOres; tssaa razão pela qual a lei limita ao má.ximo
de 1/3 o númef'-6 de membros do Conselho de Administração _que pOdetU cumu1ãr Cargos da Diretoria (art. 143,
§ to).
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4~6 Para preservar a natureza e funcionalidade do
Conselho de Administracão é indispensável que os conselheiros:
a) tenham conhecimento e experiência empresarial ou
de negócios e de administração de empresas;
b) exerçam ou tenham exercido ativídades, cargos ou
fum;;ões que os habílitem a contriOuír de forma: eÍetiVã para as deliberaçÇes. de política que competem ao Coilselho de Administração;
c) não fiquem imersos nos problemas cotidianos da
administração da companhia, para que não percani a
perspectiva global.
4.7 A fim de evitar que o ConselhO de AdmhiíStraçã-o se desvirtue e deixe de obedecer às prescrições da
lei, é conveniente que o estatuto:
a) estabeleça requisítos de experiência
adminiStração d~ empresas para o exercício da função de conselheiro;
b) reserve ao ConSelho de Administração apenas as
atribuições previstas na lei e as deliberações na politica,
restringindo ao mínímó - e nas matérias realmente iro~
portantes - a competência para decidir sobre determinados ne&ócios; se 1Y Cdil.Selho de Administração for
transformado em 6rgão revisor de grande llúmero de de~
liberações da Diretoria em casos concretoS, deixará de
exercer sua função legal de fixar a orientaçãO 8eral dos
negócios da companhia;
c) atribua à Diretoria, funciOnando como órgão colegiado, as decisões sobre problemas concretos que, por
suas características, não possam ser tomadas p-or um- Dí~
retor porque extrava~am áreas de competência índívi~
dual.
.5. Estrutura e funcionamento do.Consellio de Admi:
nistração
. 5-.1 Para se desincumbir adequadamente das funções
que a lei lhe atripui, o COnselho Cla CVRD deveriil-ser
composto de 9 (nove) Conselheiros, 2 (dqis) ou 3 (três)
dos quais cumulando cargos na Diretoria (o Presidente,
o Vice-Presidente e eventualmente mais u~ _piretor).
5.2 Em termos de remuneração, os Conselheiros (à
exceção dos 2 (dois) ou 3 (três) que integram a Diretoria ·
e como tal são remunerados) teriam seus honorários fixados pela Assembléia Geral sob o critério usualmente
adotado _em empresas de dimensão e íiilpoi'târicia sfiní-"
lar, em nível compatível com o tempo dedicado às'
funções, na forma do ã.rt. 152 da ld das s-ociedãdes anó~
nimas.
5.3 Para o desempenho de suas funções, o Conselho
de Administração deverá reunir~se, ordinariamente, com
uma periodicidade mensal.
6. Alteração do Estatuto
6.1 · Objetivando atender às situações ex.post!is nos
itens precedentes, considúa~se neci::Ssãria- a altúaçàO- dós
Capítulos IV e V do atual estatuto, na forma proposta
em anexo.

tória experiência em adminístração públíca ou empresarial.
§ 29 Em seus impedimentos ou ausências temporárias, o Pre~idente _será substituído pelo VicePresidente, o qual, no período de substituição, terá atríbu_ições idênticas às do Pt:esidente.
- f 3~> _NO caso de vacãnci~ dÕ cãrgO de Conselheiici~ o
s'ubstíiuto-serà nonleado pelos membros remanescentes,
por propOsta do Pi'esidenie, e servirá atê a primeira assembléia geral. Se ocorrer vacância da maioria dos Cargos, serâ convocada assembléia geral para proceder a
nova eleição.
Art. ii o- conselhO de Adnífnistração reunír-Se-ã,
ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maio~
ria de seus membros.
§ 19 O Conselho somente deliberará com a presen~ 1
de, pelo menos, 5 (cínco) membros, sendo um deles Õ
Presidente ou o Vice-Presídente.
§ 2'>' As deliberações do Cohselho s_erão tomadas por
malo_ria de votos dos presentes e registradas em atas, cabendo ao Presidente, além ~o voto comum, o de qualidade.
§ 3'>' Ú Presidente do Conselho poderá vetar as deliberações_ do órgão, Submetendo-as, com as razões do _ve~
to, à assembléi~eral.
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Art. 17. A Diretoria reunir~se~á,. ordinariamente,
uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que
convocada pelo Presidente~ deliberando com a presença
d_e, pelo menos, 5 (cinco) dos seus membros.
§ 1" As deliberações da Diretoria serão tomadaS por
maioria_ de votos e registradas em atas, cabendo ao Presidente, além do voto comum, o de qualidade.
§- 2'>' O Presidente poderá vetar as deliberações da
Diretoria, submetendo-as, com as razões do veto, ao
Conselho ~-e A.dn.linistração.

Art. 18. Compete à Diretoria, em consonância com
a.__orientação geral estabelecida pelo Conselho de Admi~
nistração:
I - aprovar as normas gerais de operação, administração e controle da Companhia;
1J -aprovar as normas de pessoal da Compánhia, inclusive as relativas à fixação de quadro e de remuneração, direitos e vantagem>;
lU- aprovar a organizaÇão interna da empresa êfes..
pectiva distribuição de competência;
IV -propor ao Conselho de Administcação os planos
e programas de investimentos,- bem cômo os orçamen~
tps anuais e plurianuais de capital e operacional da Com~
panhia;
V - propor ao Conselho de Administração a consti~
tuição de subsidiárias integrais e a participação da Com~
panhia
no capital de outras sociedades, inclqsive contra~
Art. 14. Compete ao Conselho de Administração:
!adas e coligadas, bem como a participação em funI - fixar a orientaçà_o geral dos negócios da Compa.,.
dações;
nhia, suas subsidiárias integrais e sociedades controla-VI - fixar a orientação, a set seguida pelOs represendas;
tantes
da
Companhia
nas
aSsembléias
gerais e nos órgãos
II- eleger e destituir os Diretores da Conipanhía, por
da administração das sociedades de que a Companhia
proposta do Presidente;
societariamente,
bem
como
das fundações;
participe
III - fiscalizar a gestão dos Diretores e examinar, a
VII- aprovar, por proposta do Presidente, a indiqualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solici~
cação de pessoas que devam integrar órgãos da administando informações sobre contratos celebrados, ou em via
tração, consultivos ou fiscais das sociedades e entidades
de celebração, e sobre quaisquer outros atas;
em que a Companhia tenha representação;
IY..,.. convocar as Assembléias Geraís Ordinária e Ex~
VIII -autorizar a instalação e o encerramento de fi~
traordinária;
liais, sucursais, agências,' depósitos, armazéns ou escri~
V ~ manifestar-se sobre o relatório da administração
tórios
de representação, no País ou no exterior;
e as contas da Dlretoria, bem como sObre relatórios e baIX-- autorizar a aquísição;- alienação e oneração de
lanços consolidados;
pobens
imóveis,
podendo
estabelecer
normas
e
delegar
VI- aprovar, por proposta da Diretoria, os planos e
deres;
programas de investimento, bem como os orçamentos
X- autorizar a aquisição, alienação e oneração de
anuais e plurianuais de capital e operacional da Campa~
bens imóveis e valores mobiliários, bem como renúncia
nbia;.
de direitos, transações e compromisso arbitral, podendo
VII - deliberar sobre a constituição de subsidiárias
estabelecer normas e delegar poderes;
integrais e sobre a participação da Companhia no capital
XI- autorizar a celebração de acordo, contratos e
de outras sodedades, inclusive controladas e coligadas,
convênios que constituem ânus, obrigações ou compro~
bem como em fundações;
missas
da Companhia, podendo estabelecer normas e deVIII- autorizar a Companhia a prestar garantias em
legar poderes;
favor de sociedades de que participe ou de fundações de
XII- autorizar a aplicação de recursos, inclusive sob
que seja instituidora;
a forma não reembolsável, da "Reserva para Desenvol~
IX - escolher edestituir os auditores independentes~
viffiento
da Zona do Rio Doce";
X - m<Jnifestar-se sobre qualquer assunto a ser sub~
XIII- elabOrar, em cada exercício, os relatórios da
--metido pela Administração da Companhia à assembléia
·e as· demonstrações financeiras a serem
administração
geral de acionistas.
CAPITULO IV
__ -Submetidas ãos Conselhos Fiscã.is e de Administração e à
DA ADMINISTRAÇÃO
sé;:Ão 11
assembléia geral;
DA DIRETORIA
XIV- conceder férias e licenças aos membros da Di~
Art. 11. A administração da Companhia competirá
retoria;
ao Conselho de Administração _e à Diretoria.
Art. 15. A Diretoria, órgão de administração execuXV- manifestar~se sobre qualquer assunto a ser sub§ 1'>' O prazo da gestão dos membros d~ Cons~lho d~
tLv_a.du Companhia, será composta de 10 (dez) membros,
metido ao Conselho de Administração.
Administração e da Diretoria é
3 (três) ailos~ peiffiití~ ----- sendo:
Artigo. 19. Compete ao presidente a adminístração
_ __ __
. _______ j_=_o_Presidente, que é o Presidente do Conselho de
da a reeleição.
.
_ -, _
geral da Companhia, podendo delegar competência exe~
§ 29 Os Conselheiros e D1retores serão m~eshd'?s _
Adrnin_istmçào; __
c_ytiva e decisórja aos Diretores e fixar~lhes as respectivas
nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse
II_ - -1 (um) Vice-Presidente escolhido entre os
me_m_bros do Conselho de Administração;
no livro de atas do Conselho de Administração ou da Di~
atribuições.
§ f'>' COmpete ao Vi<».Presidente coadjuvar o Presiretoria, conforme o caso._
_:- ________ _________:__:_ ____ --" IIL~ __S_{riü_QfDirelores escolhidoS entre brasileifos,
dente n_a_ supervisão e coordenação das atividades da
§ 3'>' O prazo de gestão dos Conselheiros e Diretores
residentes no País e de reconhecida capacitação profis~
se estenderá até a investidura dos respe~tivos suce_s~_~r~~~ ___ ~s,j_p_nªl._ ____ --~ ____ _
Companhia.
§ 49 Os Conselheiros e Diretõres farão jús aos hono~
___ P<U:ãgrafo único. Os membros a que se referem os in§ 2(1 A representação da Companhia, ativa e passiva~
rãrios que forem fixados pela ass_embléía geral,_ten~o em
_çis_gs U ~lU deste artigo serão _eleitos pelo Conselho-de
mente, em juízo ou fora dele, caberá ao Presidente, que
vista suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas
Administração, mediante proposta do Presidente, deveupoderá delegar aos membros da Diretoria poderes para,
funções, sua competência e reputação profissional e o
do pelo menos 2/3 (dois terços) dos mesmos ter exercido
em conjunto de dois, constituírem procuradores "ad juvalor dos seus serviços no mercado.
funções de relevo na Companhia.
dicia" e ..ad negotia".
-Art.
16.
Em
caso
de
vacância
de
cargo
de
Vice~
§ 3'>' Salvo quando da essência do ato, os mandaSEÇÃO I
Presidente
ou
de
Diretor,
o
Presidente
poderá
designar
tários serão preferencialmente constitufdos por procuDO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
substituto para exercer o cargo até a eleição do novo
ração sob a forma de instrumento particular, por razão
Art._ 12. O Conselho de Administração, órgão de demembro, na primeira reunião do Conselho de Adminisnão superior a I (Um) ano, no qual serão especificados os
trt~ção, que exercerá a funÇão pelo prazo remanescente
liberação coletiva da Companhia, será composto de um
poderes outorgados.
do mandato do substituído.
Presidente, de livre nomeação do Presidente da RepúbliArtigo.Sãó ãtfoibúiçães dOS membros da DiretO~
ca, e de 8 (oito) Conselheiros eleitos pela-ã.ssembléia ge.
ParágfafO-óniCo:- - Enl SUas aliSências ou impediffien-~
ria:
ral.
~t~_!!lporários, o Vice-Presidente ou Diretor será subs~
I
exercer
as
funções executivas e decisórias que lhes
9
§ 1 Os Conselheiros serão escolhidos entre brasiieÇ" ---- tituído por outro membro da Diretoria designado pelo
forem delegadas pelo Presidente;
Presidente.
ros residentes no País, acionistas da Companhia e de no~

na
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II -exercer as tarefas de supervisão e coordenação
que lhes forem atribuídas pelo Presidente;
III- participar das reuniões da DJretoria, concorrendo para a definição das políticas a serem seguid~:~s pela
Companhia e relatando os assuntos das respectivas áreas
de supervisão e coordenação.
- --Artigo. 21. Os documentos que importem em responsabilidade comercial, bancária, financeira ou patrimonial para a Companhia, bem como em oneração ou
alienação de bens, serão asSínaâos por dOis membros da
Di reteria, de acordo com as normas por ela estabelecida.
§ {9 A assinatura dos documentos acima enumeradõs poderá ser objeto de delegação, de acordo com as
normas estabelecidas pela Diretoria,
§ 2"' Na hipótese da delegação referida no parágrafo
anterior, os documentos -deverão conter, pelo menos,
duas assinaturas.
- CAPITULO V
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 22. O Conselho Fiscal terá furlcionamento
permanente e será constituído de 3__(três) membros efeti~
vos e J_(lrês) suplentes, que satisfaçam aos requisitos da
legislação em vigor.
-Parágrafo único. Os membros Oo Conselho Fiscal
exercerão suas funções até a primeira- ASsembféia Geral
Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser
reeleitos.
Artigo 23_. _ A remuneração dos membros do Conse~
lho Fiscal será fixada pela assembléia geral que os _eleger.
Artigo 24. Em suas ausênCias oti_ impedimentos, os
membros do Conselho Fiscal serão~ substituídos pelos
respectivos suplentes.
Artigo 25. Ao Con~elho_ Fiscal compete exercer as
atribuições previstas na Iigislação em vigor.
ANEXO 11
Av. n• 247/85
Em 2 de abril de 1985.
A Sua ExcetênCía -o Senhor
__
Professor DARCY BEsSONE DE OLIVEIRA ANDRADE
MD. Consultor~Geral da República
Brasilia-DF
Senhor Consultor-Geral,
De ordem do Senhor Presidente da República, tenho a
honra de solicitar o PareCer de Vo_ssa Excelência sobre o
anexo Projeto de alteração do Estatuto da Companhia
·Vale do Rio Doce (CVRD), capítulos IV e V, que tratam
da Administração e do Conselho Fiscal da Empresa.
Renovo a Vossa Excelência, nesta oportunidade, pro~
testes de apreço e consideração. JOS:t HUGO CASTELO BRANCO, Ministro Chefe do Gabinete Civil.
ANEXO III
Brasília -

DF, 18 de abril de 1985 ·

Caro amigo
Ministro Aureliano Chaves
Quero dar-lhe conhecimento ~os três pontos -q_ue ab_ordei com a Assessoria Jurídica da CVRD, ontem:
l9 Se o intérprete se ativer apenas à letra dÓ art. 142,
da nova lei de_ sociedades anônimas, não se poPerá ter
como ilegal o Estatuto que apenas reproduza .as atri~
buições constantes de texto legal.
29 Mas a exegese não joga apenas co-m a letra da lei,
senão também com o seu espírito, com a sua intenção. Se
a nova lei quis introdUzir fio iloSso difélto o modelo ale~
mão, no qual o Conselho de Administração é muito mais
forte do (jue a Diretoria, constituiria Uin retrOcesSo o esvaziamento daquele órgão, para identificá-lo com o
mínimo legal, principalmente tendo~se em vista a importância da CVRD.
J9 Por fim, questionada como está a atual Diretoria
da empresa, a redução dos podere~ ~-e um órg~o superior
de controle e fiscalização, poderia ser vista, no momento, como inspirada no propósito inferior de deixar mais
livre um órgão controlado e Diretoria.
Cordiaf abraço do velho -amigo
Em anexo, recorte de jornal, de hoje, referente a ~m
caso de esvaziamento de Conselho de Administração em
decorrência de luta intestina:
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poiS de publicação pe1a imprensa, como se deu, por
exemplo, no caso da venda de metade no capital ordi~
nário da VOLKSWAGEM DO BRASIL., venda realiza~
Regressando, há poucos dias, de longa viagem ao exteda a um potentado do Oriente Médio, pelo valor declarior, tomei conbeciniento da publicação feita no Jornal
rado de mais de 100 milhões de dólares.
do Brasil e na revista "VEJA", por dois diretores de
Essa gigantesca operação que representava alienação
MONTEIRO _ARANHA SjA, a propósito de noticiário
de parte substancial do patrimônio, e a subseqUente apliestampado pelo mesmo jornal, sob o título "Empresário
cação dos recursos por ela gerados no País, só fo-rain leterá de aprovar que tem vila na Côte d"Azur", do qua:
vadas ao conhecimento do Conselho de Admiriistfação
túmbém somente agOra tiVe dêricia.
- -(ou s_eja, a mim, pois os outros conselheiros já haviam
- O notkiàrio do- Jornal do Brasil, baseado em docusido ínformados), depois de tudo consumado. E a mim
mentos constantes dos processos judiciais, está substan~
só coube formular -irtdaga<;ões e reparos inócuOs.
cialmente cOrreto, havendo equívocos num ou noutro
E para ver~se como as coisas se passavam na adminisM
ponto, de natureza secundária, quanto aos fatos que
tração em que eu, .com mais de 21% do capital, só podia
menciOna.
tomar conhecimento do que já acontecera, basta referir
A publicação feita por O lavo e Sérgio Alberto Montei~
este fato: no exercício seguinte ao da imensa operação da
ro de CarvalhaL sob Q título "Esclarecimentos sobre o
venda das ações da VOLKSWAGEM, pretendeu-se discaso .Benhayoó··.- em- verdade, nada esclarece; ao conM
tribuir um dividendo de apenas 9%, e foi necessária uma
trário, procura-se apenas baralhar e confundir. O relato
reação vigorosa do meu advogado, em meu apoio, para
do Jornal do Brasil se ~~(ere a fatos precisos; e sobre esses
que os dividendos fossem elevados para 11%, correspon~
fatos nãda Se disse nos tais "esclarecimentos", que se esdentes a um exercício de receita absolutamente ~xcepcio~
praiaram numa conversa vaga e fantasiosa, revelando toM
nal.
tal desapreço pela objetividade e pela verdade. E a
Apesar de tudo isso, ainda se prosseguiu na tentativa
menção ao "caso Benhayon", foi um ex.Pediente para
de convivência, na qual se empenhou sempre o Dr. Dadeslocar o foco da questão, po"is Alberto Benhayon não é
rio de Almeida Magalhães, aconselhando-me, inv3.ria~
- parte-em ·qualqu-er dos dois prciceSsõsjUâiciaís- o daqui
velmente, a permanecer na companhia, à qual me ligae o da França Me neles não se cuida de qualquer ato por
vam vínculos de afeto e tradição.
ele praticado. A epígrafe correta seria "Esclarecimentos
. Esse esfoi'ço de conviVência se revelou, Porêm, inótil e
so_b_re_ caso_ Joaquim Monteiro de Carvalho", pois nas
insustentável quando' da minha substituição no Conse~
dt.ias demandas se aprecíam, exclusivamente, procedilho de Administração, no exercício do direito _que a lei
mentos desse personagem; e quem as promove é ap~nas a
me concedia, em decorrência da minha posição aciosignatária, por sua livre deliberação e iniciativa. ~
nária, e a represália ao exercício do meu direito foi a moNa publicação dos diretores de MONTEIRO ARA~ . - .pificação da_ estatuto social para tornar absolutamente
NHA, sou, desairosamente, embora sob hipócrita tom
mócuo e apenas onerosos esse Conselho, que ficou ~edu
p-rotetor; apresentada como uma pessoa destituída de
zido a reunir.,_se somente _duas vezes por ano.
vontade e_ de critério deliberativo, que esteja .sendo maM
Não era possível prosseguir na longa e cansativ~expe
no brada como um "robot", utilizado passivamente para
riêru:ia de convivéncia, que se prolongava havia .f anos,
mover, por capricho ou irresponsabilidade, ações judisem qualquer resultado positivo; e diante disso nâ'da
ciais contra o dirigente absoluto de MONTEIRO ARAmais restava senão o caminho que me fora imposto, sem
NHA.
opção: a _venda das ações, correspondentes a mais de
21%- do capital.
Repilo, energicamente, essa acusaçãO" vexatóri~. que
me coloca, perante as pessoas de minhas relações e o
Essa deliberação foi por mim tomada depois de e5'1:>M
público, em posição falsa e desprimorosa. E a iricrepação
tada a mi~ha paciência e baldados os meus esforçps; "',~·
traz mesmo a marca de infâmia porque os Que a--rormu~
portando constantes aborrecimentos e mesmo ·humt
Iam conhecem muito bem a paciência, a prudência e a
lhações; e foi ·10mai:la por mim depois de longa xh~i
cautela com que me conduzi, antes de ser forçada, muito
itação, pesandô todos os aspectos do caso. E se tivesse em:
a- contra~gosto, a recorrer à Justiça, aqui e na França,
conta apenas os meus interesses econ-ómicos e financei~
para defender os ~eus legítimos interesses e direitos
ros, sem considerar laços de afeto e tradição, de hâ muito
meus e dos meus 4 filhos, e de mais ninguém.
eu a deveria ter toma:do, pois uma participação acionárla
O meu advogado~ Dr. Dario de Almeida Magalhãesque
foi transferida, em !981/1982, por 20 milhões de
se condl,!ziu, através dos anos, desde 1977, com inexcedí~
dólares (conforme foi amplamente noticiado na ocaM
vel paciência, escrúpulo e prudência, com a minha intei~
sião),-me
propiciaria, nos três exi!rdcios anteriores, apera concordância, na procura de soluções, ou de simples
nas modestos dividendos, insuficientes para o meu sus~
esclarecimentos, que pudessem assegurar uma convivên~
tento e de 4 filhos no padrão de vida a que estávamos ha~
cia amistosa e pacífica.
bituados.
Essa ê uma longa história, devidamente documentada,
Estou relatando esses fatos, que dizem respeito à mi~
através de anos, que aqui não cabe relatar, mas que nos
nha
privac,idade, para fornecer elementos sobre o meU
autos judiciais está exposta de forma fidedigna e lastrea~
comportamento,
deturpado e falseado, conscientemente,
da em testemunhos irrecusáveis.
na publicação feita pelos dirigentes de Monteiro Aranha,
Ao longo de 4 anos, com a assistência do meu advoga~
que
me
constrangeu,
a vir a público para defender· me da
do, procurei estabelecer em MONTEIRO ARANHA
acusação de ser pessoa destituida de vontade, e, portanS/A um ambiente que permitisse uma convivênCia pelo
to,
de
responsabilidade.
menos atenciosa, e que me assegurasse um mínimo de inA venda das ações de deliberação livre e consciente.
tervenção na administração, no exercício das prerrogatique tOmei em face das circunstâncias a que fui submetida
vas que me conferia a participação de mais de 21% no caM
na
defesa do meu patrimônio e dos meus 4 filhos, e de
pita] social.
mais ninguém, após ter suportado, por longo tempo,
uma situação de vexames, humilhações, e grandes prejuí·
Como é sabido, essa sociedade, de alta expressão eco~
zos, tendo em conta os minguados dividendos que me
nômica no País, é rigosamente fechada no círculo da
eram atribuídos - a ónica acionista limitada a receber
família Monteiro de Carvalho, nela predominando a
esses dividendos, pois os outros dois participavani das
vQntade absq_iuta do seu chefe, Joaquim Monteir_o de
largas vantagens da efetiva direção da empresa, na qual
Carvalho, figurando na sua administração algumas peseu estava reduzida a uma posição passiva e contemplatisoas ilustres, mas que são meros-dependentes do "Boss",
va.
pois não tem qualquer posição acionária.
Quando da realização da venda das ações, os diri&eri~
Logrou-se obter, depois de esforços tenazes do meu
tes de Monteiro Aranha procuraram criar-me emba~
advogado, ligeiras modificações estatutárias, as princiraços;
mas estes foram repelidos, e afastadoS pelo meu
pais das quais consistentes na criação do Cons_elho de
advogàdo; e a operação se consumou, em novembro de
Administração restrito às atribuições legais, e na alte1981, sendo compradora a Atlântica Cia. Nacional de
ração do opressívo e iníquo dispositivo que disciplinava
Seguros, como foi amplatpente divulgado na ocasião.
a transferência de ações.
Como condição básiC<i e de importância decisiva do
Mas, em verdade, essa abertura discreta foi apenas
neg_ócio se incluiu o respeíto aos meus direitos de pro-·
aparente. De fato, continou a vigorar 0: mesmo regime
prietária de fato e de possuidora e ocupante do imóvel
discricionário, sob o comando do chefe absoluto. O
denominado "Pavilhão'', situado em Santa Teresa, em
Conselho de Administração Se limitava a tomar conheciárea de posição privileg(ada.
mento dos fatos consumados, vez ou outra mesmo deESC[I\RFCIMENTOS SOBRE O CASO
JOAQUIM MONTEIRO DE CARVALHO

Março de 1986

Esse imóvel foi poi--mlm constr-uído c-orii. recUrSos que
me forneceu a minha queridíssima e saudosa avó, movida pelo afeto especíã! que me dedicava. E.<>se imóvel foi
por mim construído, mobiliado, decorado, inStalado,
mantido e reformado, com os meus recursos, sem interrupção, desde 1961, ou seja, há mais de23 anos. Nunca,
jamais, alguém teve dUvida de -que esse imóvel iU.e pertencia, exclusivamente a mim e a mais ninguém.
No ato da venda, o~ dirigentes de Monteiro Aranha
impuseram uma condição, movidos por inspiração subalterna: que eu assinasse um documento concordando
em que o tftulo de propriedade desse imóvel fosse conferido aos meus 4 filhos. E eu, no ato, embora fosse impertinente a exígênd::~, que se_ fez constar do documento,
concordei com tal condição, pois não tinha outro propósito senão atribuir a propriedade do imóvel em que sempre morei, em companhia dos meus !ilhas, a estes, em
condomínio, que lhes garantiria um bem de alto valorparte considerável do meu patrimônio.
Era uma doação que eu me dispunha a fazer aos meus
4 filhos, do imóvel que construí, às minhas custas, instalei, conservei, habitei, sem interrupção, por mais de 23
anos, e que eles, como toda a gente, sabiam que era meu,
exclusivamente meu, e que a eles cu destinava, comovalioso patrimônio.
No mesmo ato, com a concordância da compradora
das ações, os dirigentes da Cia. Predial São Paulo/Rio
(empresa integralmente controlada pela primeira) tomaram o compromisso, por escrito de forma reiterada e inequívoca, de regularizar, a transferência para os nomes
dos meus 4 filhos, do domínio do imóvei"Pavilhão" e da
área de terreno de 4.000 m 1 , no mfn-íriiO, delinea-da em
planta anexa, logo que fossem removidos alguns embaraços de ordem burocrática e fiscal, pois o terreno estava
registrado em nome ,da Cia. Predial, para f::~cilidade da
administração da áre_a, na qual se encontram três outras
residências, há muitos e muitos anos ocupadas por Joaquim, Olavo e Sérgio Alberto Monteiro de Carvalho,
que também nunca se pôs em dóvida que eram os proprietários dos imóveis de que sempre desfrutaram.
De acordo com o solene compromisso assumido, uma
vez tornada definitiva a venda das ações (havia um prazo
estabelecido de 6 meses para um possível arrependimento da vendedora), ou seja, a partir de maio de 1982, o
meu advogado iniciOU_ os entendimentos com os dirigenM
tes de Monteiro Aranha para que fosse tomadas as providências necessárias a fim de dar cumprimentõ ao com-_
premissa assumido, ou seja, a regularização da titularidade do domínio em nome dQS meus 4 fil_hQ_sc_ _
___ _
Aí começou um trabalho penoso, uma verdadeira via
crucis. Os entendimentos se iniciaram ennhaio de 1982, e
se desdobraram, pessoalmente e por escrito, semanas
após semanas, meses após meses, agindo o meu advogado, com o constante conhedffiento meu e dos meus _filhos, que lhes manifestaram, por escrito, a sua gratidão.
E à medida que iam sendo afastados os obstáculos apreM
sentados pelos dirigentes de Monteiro Aranha, outros
eram mencionados. Era uma novela fatigante que não tinha fim. Afinal, em encontro com representantes de
Monteiro Aranha, em data de 06 de junho de 1983, foi
comunicado ao meJ,t advogado que, dentro de 60 d[as,
tudo estaria resolvido e seria dado o título da propriedade aos meus 4 filhos, como fora prometido.
Passaram-se os 60 dias, e vieram outras alegações de
embaraços. E passaram-se mais _60 dias, e nada aconteM

ceu.
Deliberou, então, o meu advogado, para definir resM
ponsabilidades, e com meu pleno assentimento, dirigir
aos dirctores de Monteiro Aranha S/A uma interpelação
judichtl, recordando o que se passara, para que outorgassem a escritura prometida aos meus 4 filhos, haviajáCel'Mca de dois anos. E nessa -interpelação, para evitar novos
pretextos e supostos ~mbaraços (e os embaraços iam sen-_
do gerados sucessivamente), solicitou-se que, se não foSse possível a escritura definitiva, os interpelantes aceit::~
riam a escritura pública de promessa mediante o pagamento do preçç estipulado (note-se: preço meramente
simbólico, de 9 milhões de_.cruzciros, postos no compromisso por exigência dos dirigentes de Monteiro Aranha
por motivos de ordem fiscal).
E veio a resposta à interpelação com a incrível ale~gaçiio de q_ye, em virtude de disposiÇões municipaiS, eri
"'inviável" a outorga da escritura definitiva do domínio,
silenciando, porém, significativamente, quanto, ao pedi-
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dO ôaOUtorga da escritura póblica de promessa, pãra a
qual não haveria qualquer impedimento, e mediante a
quul se transferiria aos promissáriOs o i-isco (que, seguramente, era nenhum) da regularização da situação do
imóvel na Prefeitura.
Em face desse procedimento insólito, que evidenciava
que Monteiio Aranha queria fugir ao compromisso sOle~
-ne do rcconh"ecímeritO dos meus dir~;itos, Sobretudo dos
direitos dos meus 4 filhos, não me restou outro caminho,
depois de quase dois anos de espera, senão ingressar em
Juízo para defendê-los, sobretudo em face d<:~ violência
que se consumou, impedindo-se a minha entrad<:~ em
companhia do meu marido e de outros amigos e convidados, na casa que sempre foi minha, e na qual estão todos os meus objetos, sob a guarda dos meus empregados
que me .:'~en·em, alguns, hú mais de 20 anos.
Tão i{!desconhecível era o direit_o _que defendia que
mereceu,_ por três vezes, o reconhecimen_to liminar (providência_ excepcional) de dois juízes, deliberando depois
o meu advogado não insistir em tal providência, aguard<Jndo que os processos (agora são dois) tenham o _seu
desenvolvimento normal, para a decísão finil, na qual
temos a mais absoluta confiança, pois é inadmisslvel que
se venha acobertar a espoliação que se pretendeu fazer,
desrespeitando o compromisso solene, senão _sagrado,
em face dos meus 4 filhos.
E para se ver como procedem os dirigentes de Monteiro Aranha, basta referir este fato verd_adeírarri!::-nte escandaloso: em nome deles, os seus defensores n.ão tiverain
pejo, _não tiveram pudor de ãlegar, na defes-a, à míngua
de outro argumento, que eu nunca tive qualquer direito
ao imóvel, do qu<Jl seria mera ocupante, por favor. Nunca se imaginou tamanha afronta à verdade, com o fito
sub<:~lterno_ de lesar os meus 4 filhos!
Outra cois<:~ não desejo, outro objetivo não tenho, senão assegurado aos meus 4 filhos, e somente a eles, a
propried<:~de da casa que construí com os meus recursos,
que habitei e conservei durante mais de 23-anos, sem interrupção. Esse patrimônio hei de ser deles, pessoalmente
deles; e p<:~ra isso tomei a delib_eração de enfrentar a luta
judiciária, depois de devidamente esclarecida através de
exposições verbais e por escrito, do meu advogado, que,
com o maior zelo, me mantêm permanentemente a par
da marcha dos processos.
Esta é a história da luta que me foi imposta quanto ao
"Pavilhão"- parte substancial do meu patrimônio, que
_deliberei tr::Jnsmitir aos meus filhos.
Vi-me também constrangida a enfrentar outra dema_nM
_da__ nª_fr_anç.a para desvendar um mistério, em que a falta
de explicações, com um mínimo de credibilidade, faz
presumir que envolve grave lesão patrimonial. Este é o ·
caso da villa situ::~da em Cap Ferrat, na Côte. d~A~yr, de
que o Jornal do Brasil deu notícia, extraída dos doeu~
rn.entos __ç_on_stal)tes dos processos que aqui correm,
apresentando-a sob o título "Empresário terá de provar
que tem vila no Côted'Azur", e que provocou os "Esclarecimentos sobre o caso Benhayon", de que aqui me ocupo:
Esse caso tem uma história rigorosamenfedocumentadu, que procurarei resumir.
Em 1933, o meu avô, Alberto Monteiro de Carvalho e
Silva~ adquiriu essa esplêndida villa, e nela fez a sua residência na Europa. Em 1962, ele a teria vendido a uma
sociedade com sede no principado de Liechtenstein "Danton Etablissement lmmobilier". Mas nela continuou a residir, sem interrupção e sem nenhuma alte-_
ração, Uté que, em 1969, veio a falecer.
Acontece, porém, que após a sua morte, a minha avó
viúvia, dePOiS casada em segundas núpci~s continuou a
resfdir na villa, sem qualquer modificação da situação
anterior.
No inventário do meu avô, concorreram como herdei·
ros o seu filho Joaquim Monteiro de carvalho, o meu irmão Olavo_ e eu prória, nós dois na qualidade de filhos
do nosso pai Alberto Monteiro de Carvalho Filho, antes
falecido.
No inventário do meu avô, como nas sucessõ_es da mi~
nha ::l'I"_Ó e do meu pai adotivo, Olavo Egydio de Souza
Aranh<l, funcionou como inventariante Joaquim Monteiro de Carvalho, sendo todos os herdeiros representados pelo mesmo advogado.
Confesso que, por formação, de boa fé, e sem qualquer desconfiança, não acompanhei nenhum dos proces-
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sos de inventário; e, em verdade, nunca tive iriformações
precisas sobre os behs que me haviam tocado nas diversas st.rcess:ões. E quanto à villa de Cap Ferrat, com o falecimento da minha avó e do meu pai adotivo, tudo continuou como dantes, sem qualquer alteração: a família
continuou a ocupâ-la, inclusive cu a freqUentei com os
meus filhos.
Somente há cerca de 3 anos acudiu à minha curiosidade saber qual teria sido o destino da propriedade da villa,
e quul a minha posição com referência a esse valiosíssi.:.
mo imóvel.
Feitas as investigações, com a colaboração de reputado escritório de advogados franceses, apurou-se, mediante es_crituras que puderam ser examinadas, o seguinte: o meu avô havia transferido a propriedade, em 1962-,
a uma sociedade com sede no principado de Liechtenstein, denominada "danton etablissement immobilier"; e
depois de sua morte aparecera como proprietária da
mesma villa "Societé Cívile de Gestion Dickens", com
sede em Nice, França (escritura de venda de 1976).
-Nesse ponto, dois fatos despertaram a atenção, asaber: a sociedade compradora, segundo se verificou pelo
ato dJ sua constituição, tinha como sócios apenas Joaquim Monteiro de Carvalho e seu filho Sérgio Alberto; e
a sociedade vendedora, com sede em Liechtenstein, fora
representada no ato da venda pelo Sr. Rui Manuel de
Medeiros D'E_spiney Patrício,_ que, por coincidência, era,
como __é, ~direto~-superintendeflte de Monteiro Aianha
Sj A; e na escritura declarou o seu domicílio na Ladeira
_.de NoSSa- Senhói=a, n~'-163, Rio de Janeiro, onde estava e
está a sede da mesma empresa.
...-Pelo exame realizado pelos meus advogados, chegaram eles à seguinte conclusão: a venda realizada pelo
meu avô, em 1962,- à sociedade sediada em Liechtenstein,
deveria ser apenas aparente, e seria explicâvel como um
meio usual de fugir à pesada tributação fiscal que, na
ocasião, acabava de ser estabelecida pelo governo franM
cês; e, da mesma forma, a vinda posterior feita, pela
mesma sociedade de Liechtenstein, em 1976, à sociedade
constituída etit Nice; por Joaquim Monteiro de Carva·
lho, se explicava pela mudança posterior da legislação
fiscal, quanto ao critério da tributação de imóve'is pertencentes a pessoas ou sociedades sediadas fora da
França.
Outras circurisfâiiciãs, segundo o -estuâo reãlizado, indicavam que o caso deveria ser objeto de investigação
aprofundada, para afastar dó vidas; o fato das duas operações-de compra e venda terem sido feitas por sociedade
sediada no principado de Liechtenstein um dos mais famosos ..paradis fiscaux", no qual há, notoríamente, tima
enorme per-missividade para a r.ealização de negócios e
formação de strciedades, tudo acobertado por rigoroso
sigilo; o fato de ser a sociedade vendedora representada
pelo diretor-superintendente de Monteiro Aranha; e ainda o f<Jto __ de _ter havido, posteriormente, o ingresso de
O lavo Monteiro de Carvalho na sociedade compradora,
com a participação aproximada no capital na mesma
quota que lhe caberia, como a mim também, como herdeiros da l'illa, se esta ainda figuraSSe em nome pessoal
do meu avô, quando da sucessão deste.
De posse de todos esses dados e do esiudo realizado
pelos meus advogados, aqui e da França, antes de qualquer iniciãtiva,--Coin a maior cautela e zelo, o Dr. Dario
de Alm~·da Magalhães solicitou um encontro a JoaqUim
Montei o de Carvalho, que se realizou no escritório deste no d 02 de marco de 1983.

E-~- termos anHstosos, o meu advogado pediu~ sem referir a PesQ.uiSajâ realizada, a Joaquim Monteiro de Car~
valho, que lhe esclarecesse, para afastar dó vida que surgira, conio e por que a villa de Cap Ferrat tivera a sua
propriedade transferida, do seu pai e meu avô, para uma
sociedade situada fora da França, de modo a que nenhuma referênCia a tal imóvel constasse do inventárto daquele que, até a sua morte, na villa tivera a sua residên·
cia, e era por todos havido como seu proprietário~
Jouquim Monteiro de Carvalho declarou, em respos·
ta, que a villa, lhe fora doada pelo pai, em recompensa
pelos serviços~ que ele prestara à empresa; ao que o_ Dr.
Dario disse que então era muito fácil afastar-se a dóvida,
pois bastaria que fosse exibida a respectiva escritura, por
doação de tal valor certamente haveria de ser feita mediante escritura, como condição mesma de sua v a.! idade:.
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Joaquim Monteiro de Carvalho disse que não tínha
dúvida em apreSentar a escritura, e o faria dentro em
poucos dias.

PassaramMse 30, 60, 90 longos dias, e nada de escritura,
silêncio total; o que levou Dr. Dario a lembrar o comM
promisso por telegrama de 25 de agosto de 1983; e, no
mesmo dht, recebeu ele carta, datada da véspera. Mas
esta não dizia nada sobre a doação, nem sobre a escritura - esgueirava-se na simples declaração de que a villa
não figurara no inventário do seu pai por que a elejã não
pertencia quando da sua morte.
Explícação ridícula, pois_ O que se indagava era ex~ta
mente o motivo por que e como a valiossfsima villa se
deslocara do patrimônío daquele e a quem ela pertencera, desde 1933, e nela residira como d_ono até a sua morte.
No dia seguinte, o meu_ advogado recebeu ã visita, no
seu escritório, do Dr. Rui Patrício, a pretexto-dedar informações complementares; mas tais explicações nada
esclareceram, ao contrário; baralharam o enrédo armado, apresentando-se outra_versã-o na base de uma venda
a um: banco e uma subseqUente locação.
Em face dO' Oiofrido~ o- ffieu ãdvo&adO: ·prOcedendo
com a cautela com que_~empre agiu e_ age, antes de_ qualquer iniciativa, aqui na Vraõça, deií&eroU, cgm.o meu
assentimento, dar uma nova oportunidade para que se
eciarecesse a- assunto; e, assim, dirigiu, em 06 de agosto
de 1984, interpelação judiciai a Joaquim Monteiro de
Carvalho; e nesta, depois de recordar, com base em do·
cumentos, os processos sucessórias que interessavam
(sem qualquer referência às sociedades- doe Liechtensteine e de Nice}, formulou t 1 perguntas, precisas e claras,
ao interpelado; e tornou explícito que o objetivO visadO
era apenas o de elucidar as dúvidas existentes, desvendando o mistério que se atmara,_serri ~ntecipar: qualquer
jub;o sobre o procedimento_de Joaquim Jvlonteiro de
Carvalho, que fora o inventariante em todas as sucessões.
,A resposta foi decepcionante: consiStiU nuriia declaração azeda de que a villa não figurara no inventário do
seu pai e meu avô porque a este não mais pertencia;· e em
adenda à declaração peremptória, -bravamente me
ameaçou com processos penais e de indenização se eu,
porventura, insistisse nos meus propós"itos. ·

e

Mais uma vez, apesar da p:iciêilcia e da prudência com
que agimos, fomos forçados, depois que se esgotaram os
.esforços suasórios, a recorrer à Justiça, instaurando-se
processo perante o Tribunal de Nice para desvendar o

mistério, que agora está ctareando, e, em conseq~ência,
apurados devidamente os fatos, deles extrair as repercus~
sões previstas nas leis da França e do Brasil, que se asse~
melham no tratamento do_ caso.
Enfrento, plenamente confiante, _os_ aborrecimentos e
os encargos inerentes a processos judiCiais que me forain
impostos, em defesa do meu patrimônio e dos meus fi~
lho-s, e de mais ninguém.
A guerra contra rrlfm desencadeada tem sido implacável, lançando-se rrião de recursos repugnantes como o de
instiE;ar contra mim os meus próprios filhos, c·om mes~
q'uinho e impiedoso- trabalho, de intrigas e falsidades,
quando 9 mey_ ~mpenho supremo, constante, é apenas o
de preservar o patriinônio que só a mim· e a eles pertence,
e, ao mesmo tempo, propiciar~lhes a mais larga assistência financeira, p-ois os sustento integralmente em nível de
conf.orto, já lheis tendo atribuídO, a todos os quatro conSRierâveJ patrimônio pràprio.
Assumi a responsabilidade de administrar e preservar
o património que recebi em herança. E o faço sob a minha inteira r~ponsabilidade, zelosamente, assistida por
conselheiros capazes e de inteira confiança.
Não ~-r~~efia:a _mi~ha p~z:~ ~procura pertUrbar-se
·a fi:tinha_ vida_ pessoal, mesmo com declarações desairosas
como as que constam da publicação feita, sob a responsabilidade de dois dirigentes de Monteiro Aranha, nas
quais, entretanto, não se aponta um fato, mas apenas s~
pJt.~JtipHcam as insinuações vagas e difamatórias. Eu ine
atenho aos- fatos, Provados de maneria esmagadora.
_Rio de Janeiro, 11 de abril de 1985. --Beatriz Mai,.

IS3bel Salamanca MOnteiro de Carvalho- BeM.ayoo.
ANEJ>O IV
OfíciO SG-0 I /069

Em 29 de abril de 1985
Do Secretãrio~Geral
Endereço: Ministério das Minas e Energia, Bloco J. 6~'
andar
Ao Sr. Miriístro~Chefe do Gabinete-Civil da Presidência
da República
Assunto: Projet6 de alteração do Estatuto da Companhia_ Vale çio Rio Doce- CVRD
Parecer do Exm~' Sr. Consultor-Geral da República relativo à Consulta n~' 11/C/85, datado de 12 de abril de
1985
Atento às observações_ e recomendações constantes do
douto parecer epigrafado, e procedendo em conformidade com instruções do Senhor Ministro das Minas e Energia, solicitei da Companhia Vale do Rio Doce que elabo·
raSse nova proposta da alteração estatutária pretendida,

Março de 1986

na qual fossem incluídas as sugestões emanadas do Se~
nhor Consultor-Geral da República.
2. Em tais condições entendo, como o. Senhor
Consultor-Geral da República poderâ constatar, que estão inteiramente atendidas todas oQser_v(lçÕes do Parecer
em referência.
3. Estou anexando ao presente Nota Explicativa e
Quadro Comparativo da redação do Estatuto Atual com
a Proposta da Alteração, após atendimento do contido
no Parecer referido.
Reafirmo a Vossa Excelência protestos de estima e
consideração. Paulo Richer l Secretário~Geral.
CIA. VALE DO RIO DOCE
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
DATADA DE 18-4-85
NOTA
l, As atribuições óo Conselho de Administração,
constantes do estatuto em vigor e que teriam sido suprimidas na proposta de alteração, conforme observado no
terceiro parágrafo da página 8 do douto parecer do Exmo. Sr. Consultor-Geral da-República, foram incorporadas ao artigo 14; itens VII, r, IX, VIII e X da nova proposta.
2. As atribuições co'nstãntes do it~m VIII do artigo
15 do estatuto em vigor, também mencionadas no terceiro parágrafo da página 8 do citado parecer, estão conti-_
âaS, Crri sua esSência, nos itens I, VI e XI do artigo 14 da
nova proposta.
3. A objeção ao texto proposto para o item II do artigo 14, constante do primeiro parágrafo da página !O do
citado Parecer, foi atendida através da nova redação·
dada ao mencionado item na proposta anexa.
-4. Quanto à observação constante do segundo parágrafo da página tO do citado parecer, é de se esclarecer
que o estatuto em vigor também não incluiu o item VI do
artigo 142 da Lei n~' 6.404/76, entie as atribuições do
Conselho de Administração, tendo em vista que sua
adoção não se afeiçoa à dinâmica das atividades da
Companhia Vale do Rio Doce.
S. Quanto à observação constante do terceiro parágrafo da página lO do citado Pare_cer, é de se esclarecer
que o item VII do artigO 142 da Lei n' 6.404/76, não se
ap[ica à Companhia Vale do Rio Doce, por não se tratar
esta de empresa de capital autorizado, razão pela qual a
emissão de ações é serilpre deliberada pela Assembléia
Geral.
6. A objeç_ão constante do quarto parágrafo da página !O do citado "Parecer foi atendida através da inclusão
do item VIII ao artigo 14 da proposta de alteração.

(18.04.198SJ

J?E:

PROPOSTA
l\LTEP.AÇJ!r:O ESTA"ftiT1i.RIA
QUADRO CQHPARATIVO .

FROPO.SJ'J\

ts.fl\TU'to· ATUAL

DE

1.

ALTERAÇÃO

Cl\P1TULO III

CAP1TULO IV
DA ADMINISTRfiCI'iO

,,.·t.

ll

-

A adlliinistr.aç~o da' Companhia- competirâ ao" Conselho _de Administração e i Oiretor1a.

;. Adminbtr.açõ:c da sociedade competirá
ao conselho de administração e à dlret:ol·ia, coníot:me dispõe o presente est~

Art. 11

-

tu to.

§ 19

-

.o prazo da gestão dos membros do conselho
Administração e da Diretoria ê C.e: 3 ltri!s)
nos, permitida a r.eeleição.

§, "29

-

os conselheiros' e Oiretores serão
!.nvestldo~
.nos sc.us carços mediante assinatura de.· termo'
do !JOSSe no Livro de atas do Conselho de
1\d·mini.stração ~u da Diretoria, confor~ o cãso.

§ 3'ii'

-

o prazo de 9est;o dos Con!!elheirôs e Oireto ren s'e estonderã atê a investidu:-a dos
pectivos sucessores.

§

~9

de

Os conselheiros e Diretores farão jus aos· honc
rârios quá íorcm fixados pela assembléia geral,
tendo cr.~ ;-is ta suas responsabilidades, c te::~po
dedicado às suos f~ncões, sua competenc1a e :!"~
putnçãc profissional e o valor dos seus serviços no r..crcac!o,
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PROPOS'l'l\ OE ,_L'l'ERAÇI'iQ

ES'IATUTO 1\'TUJ\L

S:S.C_!i2....!
DO CO!'J'SELIJO DI> /\NlJ,._l(>TRACi\0

IJO CO~ISI::t.110 Ot: ,\0~!:-JIST!U\ÇI'iO
f,rt.•

12

o conselho de arlminlstracão serii_ cOI<Ipqs-

-

1\:~::t.

12

O ConScHfo ile Administração, ôrgao de dellber~
ç5.o c:-ole~.iv,, da Companhia, scrã composto de u:11
PrC:>~id('nt_:c, de livre no~caç,lo--d·o Presidente !:!a

-

to ;de um presidcntl:!, de livre nomeação e

demissão por ato do
bl1c.!! e de 6 ['sl:lis}

PresJ.do::r~te çla~_Rcpü

-

Il.(')plibllcil, e Çe a (oi~o) Conselheh'os
pela asze-mbléi<J geral.

vice-pr~side.'lt.es,

leitos pela asscmblêia ger~l.

-os C:onselh>!iros

s_e_r_$:_o __e_s~Ql_hi,dQs entre
Orasilciros :-csiden~es no ??.!s, ac:!.onis
tas da C<:'i:'r·';"~l1ia e de notórii'l exper!e:1=
cia cn .1dr.•inJ.str1lçiio pÚblica ou e:rp:-csa
rial.
-

19 - os mcn1bro~ do conselho de adm.in:!.s

l?

29 - Cm seuS !ffl~,EiOin1cnto~. ·ou .luSêl\élas
tcmt'orârias, o pt'I'!Sidentc ~wrii
substituido pr.lo v.tr.c-p::cs1dcntc

29 - C.r<l

tração sc~:iio brasllcJ.ros, domici:
liallo.!l no Pats_. IH,:iouJstill;l• eltü tos pelo pri:!ZO d~ J {tr•}s] .;~n'os _,
permtLl.d., a rcclciçi\o.

impc(limentos ou ausencias ter,po
o ?r~sir:l~nte ser,i, S'-!bstituídõCj\!:il, no ;:'erÍO-"
do U·~ S•.1b~tit,_;iç5o, ter.l atrib.tiç6es 1df. .. ticas iis <1<) Ptcs1dcn~e.

§ 3"':.. N-:~ caso Uc ·v:~ciir1cia do-cargo de Conse-

lh(!Jro, o snbsl.i.tuto.sér.i ncrriel!êO pelos
rn<:'r>bnl'l

d~

t('rftilr~<;ccntcs,

p?'r .~r?;:-c~!.::a

do

~~~~tg~~t~~r~l~(lt~;r!c~;·;~~ ~~~~·~~f: ~~

vic~-prP.sldcntc,

o substituto ser.i nomcndo pel<'l5 mcrnbros nHnnn<:"!sccnt:.cs c servirá At6 a primeira
asscmbl~ia gcrlll.
Se ocorrer vac5ncia da mo. i o r ia llO~; c;n·,Jo:>,
a
assen1llléia 'JO.::t',,]_ ser,1
CCl"'VOCO.U<t
p.u·,, pt'oc~d.::t: ll novJ. clciç5o,
49 -

s~us

riÍri11~,

pelo Vi<:.'<)-P:-r:;i~l<"nl:.e, o

qUe ôesit;:J.<U 1 o CJUo1l, no FCd<:vJo
de: substituição, \:.cril oi.Jt·lgno,;õ~s
c direitos idêntico::: aos do prcsi
d~nte.
J'i' .- t:o cliSO de vac.:incl.,· (10 cl'trgo

eleitos

f'l'l.; ''ri;~ (,O~ çarg0'>,
S~'rrbii>iõ geral parll

s~r,i convocaC:l
asproc,;-dl.'r a no·1a e-

le i ç'i?,

A investidura no cargo: de vice-pn!sl-

dente será !eit.n pot' termo
no livro de, atas Ue ro::tlniões
çâo.

lavrado
do õr-

59 - Os membros _do conse-lho d~ ndministrll.;iio f•lr3.o j~ls nos· hono~:.:irios o\le
forem fixados pela asse-mbléia gêral.
69- O praz<:~ de gestão dos Jr.embros (lo conselho se cstendo.::râ ate a investidura
dos respectivos sucessores.

l\rt1 13

-

O conse-lho

~c

ad:ttinistracão reun'.r-se--.;,,

Art. 13

O Conselho dC!t Admini9trllçiio reunir-se-~, ordinariamente, um;, ve:z: por mP.s e, cxt:raorc!inll-

-

ordinarlt~mcnte,

uma vez por m·cs e, exlraon:linariamente, sempre que'.ne.cessârio,

riamente, sempre I.JUe con,'Oc·a-do pelo Presiden-

convocado pelo prcsii;lc-ntc ou pela.
m!lioria de seus nembros, e cot!! 1\ p~:e51.:ln
Ço, de, pelo menos, ~ (-:juatrol -mcmbt"os
qu~ndo

ocnclo um deles o

prcsJd~ntc

te ·oU pela

f,rt. H

-

pL·escn~c

('fC :::;!!u'i- memb!:'o:.l~

19 - O CO-!'lselht:~ somente Celib~nn:.i eom
a
prC>sençil de, pelo menos, 5 tctncol !!lei'!
ilro.~. sendo ltm deles o Pr@~idente ou õ
Vicc-Prcs idenle,

ou o seu

substituto design?ldo' na fo::-1na estabe!ec!
da no

-m<~loric

estatuto.

2? -

1\s deliberações do coriselho de aUmJ.nis tr,,ciio serii.o tom.:l.das po~: m.Jioria de vo-

A~ dP.libcncêes-- do ConSelho seriio toma
d~s ror r-~,,!-:~tia de votos dos preser~teS
" re•)ts~r-Hl·lS Qm __ atas, cat~cndo ao PresidP.ntc, ,,161"1 do voto·com·Hn, o·d-e c;ua-

lNnrla.

tos dos pr"sento::.os, sendo que ao pro::.osiden

39

te cabe:rii., nlêm do voto pessoa 1, o de. qu;
!idade, nos casos de empate.

--o

'

Prcr.idcn~c

do Conselho r.>c<.!.:-rá vetar
a:; Clcliberacõcs do Ór<:J.'iO, · su~:'lcter:.do -.
~s, çom as r<~zôes do veto, ii asse:-!:>lê.ia
geral.

[>Br.'ic;rafo On-Lco - O pres.tdcntc elo C<'lhsc-

lho o:le etdministr.:l.çS.o, em casos
cxcepetonai s, pc11lcrii. vctnc clclibcrfl.ciio do ÓnJ~o. dct.crmin.wn
elo o .rc.-:-xam(l da mutérta c,
sC
a deliilcrac.'\o vct.1du :::..·: r1an.Li
d<:~, subm·:~té-ln, inclu~Hvc
co:n
<15 r1'!2Õc5 ,]..., veto, ii
bléia 'J(~raJ.,

- PROPOSTA OE

Art:.. 15

- Co!llpetc lio corisellio de

.aclm.!.n!str~çdo:

- ~f~~rd: ~~!~~~~i~~
II

A~:t. l-4

- c.~P~t; ao Con<Jelho

.

de

Ad;i,;iS'~.ti;ão:

- fixar o. orientação çeral dos negóc1os da
Col"lpan!liil, ~uas st:bsidiã:-ias in"tcsrais e
sociedades c-ontroladas; .

geral das negá-

- Delibera.:: sobre a constit.uiç5o do
subsldi5.rias integrais, e sobre a
p<~rticip.lçrio dn Compemhia no capit,ll (1e ou~ras eMpl:c'>.:t~.
inclusive
cont:~::ol,:~.da:::; e c:oll'JilllJ.s, bcrn
com:;.
:::;o!.Jrc, qu,1isqu<:"r .~p:Jrto;>~ th.-- capi tal, <!pr~ci,,n<lo, I'll"iJ L,,nt.o,
os
rc~<õpr'cti vot:. planos c orçatte::~tos.

~'l'E_PJ\C}!.Q

II

- eleçei:"
-

III

e~

destltui.:: os Oi.rctores da Co!ll;1.:s atr!.bl!lçães;

pr'lnhi'l c• fi:<ar-lhcs

- !isc11lizar a gestZ'io dos Dirc~ores e exi!lm!nnr, a ~u·ll'1u~r __ tcnpo, os li\'-ros e ~;a
[l;ts da Co:'rlpilnhl.,, solic.Lto~Go
Lnfot-:-t.!•
çoes sobre <:'O!lt~-ltos celcbr.1f..:>s, ou ~:a
~;~ d~~~~<.:!ilraçao, e scb:::c q\1.üsqt:~r ol!-

3
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-·Fixar .1. orlcnt.v;3o a ser . adot.11da
r.-:- los rcprc,.cnti;!nlcrr d;~. COT:'[)~nhia'
nn::; nr;!:cmblêiil:"l S"':.li::: o:: órgSoS de
<tdm.i.nlsl:.r<~t;5o-d<~.s socicd<1dcs
de
que ['l<~l:t;.icip~ ar:icn;~.rt<J.;"c-nta, espc
cinlrncntc subsltH:ít.i."'s irot.cgr.:U~;
cont.l'ol.ld<l.s c coli')ó\~!ls, bem como

III

IV

- convocar õ3S As~>cmbléias Gerais Ordinária
e E:xtr!lordJ.nãt:in;

V

- nti\niff.'sta:r-sc sobre o relatório da adm1nistr.1çiio e a!; contas ea Ci:-o:ot.oria, ):)em
como !lr:>bre rcli!.tór.ios_e balanços consoli
diHlOs;
-

VI

- .:~prov<tr, per rropoS':;.:'l da Diret.•:ria,
os
' pl.1nos e prcg1·m,.,<~"l é!e inve~t~r:--:!nto, be::'l
ce-rre <')s. c-r.ç.:mcntos ;:muaios e pluri.m~.:.:'l!.s
~':.' _cllpit.ü ~ opr:-acio:-~al dil C.c::'lpar.hia;

VII

-deliberar s':·L·oc <1 const.it.uiç:'!o de subsidi ,ir .in_s int.<":grni!; e sobre a r-"-rticipaçii.o

Ícr!ÕiiÇÕCS,

- Elcqcr c C.cst.itulr ar; d.tretores d{l
Cm<1p.:1.nhin c fix.:Jr-lhC-::f ãS- att:TCU1..,

IV

ç.3r.n,
-. Fiscnll;l;nr _1'1 CJ-::stJo _elQs tlli_c_t.ol:c:s,
-:x.lmin.n', a "lU·~lqucr ~.cl'lpo, os ll-

V

vros c r;,p&is d<t :;oci"d-l.Ü'!, sollct
t.u· inforn:u;õc:-_s sobr.<'! contrato:; cê'
l'!l!r.:lrlos, ou c-m vl<t \lC .-::o.;lr.br,".ç.Io;c I:Jl111lsque>l' out.ro:> atas,

- cenvo<:n!' a nnsc!T'Jll:?i<t s~r.1t nos c~

VI

:;os rrcvlstos r.o nrt, :!9 oJcste cstntut.o.

r

-:~~;::f~~E~~~; ·:~~~1~~à:~~~l.:;r~s c~~~~~=

VI!I - cst,1bo::lrc~r t·rit~dos c no%-t:-.J.!; pai-a. ~ all<'!n<lÇii'J tl•1 bens (.)o ,)tJ.'"O Fo:'rr''.anentc
e
[JD'r"<l n cono;t.ltulç.:io dt' õnus .rc,1i::;;

ESTATUTO ATU.I\L

VII

- Manifestar-se sob.::e o relatório da
administraç5o c as contns d.J cliretoria, !Jcm ~mo s·obrc relnt-5xios e·
b,,lnnço!l consol!d.:~<los.

VIII

- M.Jnl.C!:!star-sc

IX

previ.:~mente sob.::e os
c.numcrados no artigo lG
do
pt·cscnt.e csto.tuto.

.:~.t.os

IX

- Estabelecer cr·il.:ét:io~- e no!."m1is para enpr&st.l~lo:o;, financiamentos .
conl:.r.:'ltos om •JCral.

-Deliberar sobre crit6rios, normas
c limite:: cl•J !l'Uil ccimpeti!nci.o, p.u·a
a .:~Ucn.nçi\o d~ bo::-n::; elo ativo perr1.::
nentc e a constitulç:i.o ele Õn'-:::_ re::'
<li!l,
-

XII

Est<~b_elcccr n pol!t.ic-a ger<\l
de
pc::;~oo:~l, os crit6rioo relativos
à
rcm•J.ncJ:"aç5o, diJ:"eit'Js c v~ntagcns
dos cmprcgoélos, c- f1li::lr as-~a-a-pt;<J•
tivM clrlllPJ!nfl!'l,

-.,!!:~cOlher c <lcatituir- -bs.

-

us~abelecer

-

estat-el~c"'r a

critérios e normas para empr0ot.iPtos, Cinanciamentos e cont.rat:o_s_ e.m
gcri1.l;

poli ti e<~ qeral d"" pessoal
ela crrprl':'::;a e o<> cri'tÇ-rios re1ati·.-os a re
n•Jncr,,•;ilo, di.rcitos e vnntaç-ens dos em::'
pr~g;:~.:Jo::;., fixando as r'."spectlv,1s
despcsns;

XI

- autorlzil.r a Ccmpanhi.l'l a prestar gar~ti
as f'M !;;~ver ôe soci<:<ôadcs de q-ue p<i.rti:;cipo:.> ou de fundações de que s!! ja i:'lstitcl
dor<!!;
-

XII

- ·(!s_çolhe.z:: t'! dcst.it.ui.r os audLtores inde pcflclentcs;

·XIIX:- l11<:.n1rcstar-se sobre qualq\:er <1!:!:\mto
a
ser submetido pP.l<l 1\.dmihistraç::io c!a compa:"lhia à l!;!>sernblãia SC!rnl de acionistas,

.:'luditol:-e:il-

indupcn<.lcntcs.
hrt. 1G -

Os a tos sobre O!:l quais cabe. ao

coMSClho
previárr:Cntc ou oport.unamcnl•l dizem rc:;peito no que
:::c segue:

de nd.rninistraç5o l:lanife::;to.r-so

(a)

üirctrl'te>:l bd:;ica:; relal:.iy,l.,S :i_ç:t:q-_nni~ _
Z.'lç3o, -_ o:tü:nini::>tre~r;i!o c C0:1:t::-olc .C.n CO;!;!
p.1nhi.11

P~QPO.S_~O.E _A~TERAC.!tO

ESTATUTO ATUAL

cbJ

criaç.iio de comissões e:!!lpeciais, na forma
do que dispõe o preSente estatutor

(c) orcan1entos anuais e Plurlanuo!lis até
nivGl. de dGtalhe que fixar1
(dl ·prest.acão de garantias em favor de sacie
dades de que a Companhia participe,
oii
de fundacões de que seja instituidora;.
(e) bl!;lanço anual e demais demonstrações fi
nanceiras das sociedades subsidiárias iii
tegrais, controladas e coligadas, 'fixan=
do a orientação aos seus repl·esentantes
IHIS respectiV-15 assembléias de ::oci_onis t.as;
(f)

indicaçlio pelo presidente d.!ls pessoas quo devam 1ntegrar õrgãos_ <!a admin!straçiio1 consultivos 'OU fiscais _d.:u• soclc.dadcs e enticlnoJes em que a C~~panhia tonha
representação;

lgl fl&cab

t~nual de fêrins dos membros
do
conselho de administração e d~:~ direto r la;
·

(h) c.allo!ll considerados omissos

estatuto.

no presente -

Marco de 1986-
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ESTATUTO AT_(JÃL

Art. 17

-

PROPOSTA DE_ ALTERAÇÂO

No desempenho de.suas atrÜ>uicões o condi! administração poderá constituir

scll~o

comissões especiais de que participem intl!gra.ntcs do órg5o-~ deVidomente asses_sor~
clp::;, incu:nbidas de elübornr propost:as

politicas, diretrizes e normas a

de

serem

seguiclus:
p~la

{a)

Companhia, em sua esfera execu-

tiva;

no que couber, pelas sociedarles
::!m
que a Cor.tpanhicJ pnrticip<lr acionaria

{b)

ment12.

-

19.- A composicão e o funcionamento das

comissões especiais se:::ã.o regula ment,1dos pelo conselho de adrninistraç5o;
§ 'l<? -

lH> coml~sõcs especiais r•~U1\lr-sc âo, s~mprc guc nccess.'irio, com ad!]llnisLrnclores de socicdai!cs cm C)Ue
a Comp,'\nhia tenha participnçfio, c

guc haJMl sido por

cln indic.1clos,

ESTATUTO ATUJ\L

PROPOSTA DF.: 1\.LTE:RAÇII.O

sr::ç;";o Il

SE:CM II
IJA DI RC'I'O!U 11.

DA D;!:RETOR!A

di reterJ\rt. 18 - h dlretor1a scrd composta por um
presidente, que ê o prcsi":~nte do
conselho·
d,.., ,ad~\tnistra.cão,e mais 7 (sete]
diretot"es,

Art. 15 - 1\ Diretorta, órg;;:o de administraciio
exl!!cutiva
da companh!.a, ser.ii compost:n de 10 (dez) membros,

estes eleitos e destituídos a qualquct"
po pelo conselho de adrninist:racão.

s~ndo:

tem- O Presidente, que é o Presidente do Cons:

lho de 1\dministracão;
§ 19- os 'drrCTOrcs ser5:o br<ls1lclros, domicilindos no Pnis, .1cJonJ.stas Oll n.io,
clc!tos pelo conselho <lc <H!rünistra cão, pelo [H"a:zo ~lc 3 (tr6s) nrtos, podendo ser reclel i:.os.

- l

entre

- S (oito]

Dlretores escolhidos entre-bra:r.t·
le!t"os, residentes no Pais e de reconhec!

III

§ 29 - Os dlrctores te.cão as atrl.buicõcs que
lhes fo~:em fbndns pcl<:l cr:.ns<!lho
de
ad~'lnJ.straç5o por- propos~ll do diretor
- pl'csiUen~~J'õ' -

{um) Vice-Presi<:!ente escolhido

os membros do Conselho de Admlnlstraçã'J;

da

Os cllretorc·s serão invcsU.dos nos se~Js
c.Jr')OS' mediante assin,,tur-!1 _(le
t.:Jrmo
ele posse no livro {lc q~.:ts da di1:cl:o. ria.

c,o~pacitacão

profissional:

Parãqra!!o Onico --Os ll\:!!!llbrQ.S __ a _quq se'_refel"e:n O!l incls.os II e Irr de'ste llrt.Lgo seriio eléitos pelo
Conselho de Adrninislrac.5o, mcdio!lntc pro-

§' ot'õ' - Os dlretorcs fariio jus .)os hono_riirios
que forcn. fixados pelll <'ISScrnblêia ger.,l.

pos_~a

2/J

d_o Prcsiti'!mte, devendo pelo

menos

tdois tcrcos) dos :ncsmos ter c:<erc!.-

do (uncões de relevo na Conpanhin.

PR'JPOS'I'A 08 1\L'I'E:R"çM

ES'!'J\TUTO J\TUJ\L

J.rt. 20

-

No caso

de

vac.incia do earg!'l d•~ diretor, o

dirl:!tor-presiàcnte designará _um substituto
par?

c:~crccr

o cn-rgo

.:'lté <1 re<.~li:zac.'io ~a

primeirtt reunião do conselho de
vo mell'bro q\!c ocupar.'i o c-;o.rgo

po:-1<:~

lG

-

Em caso de vac5neia de cat''JO de Viee-P:t"esi-

dente ou de Oiretor, o Prcsic!ent.e po<derd d_!!
!lignnr substituto

a,1m1n1~tra

cfi.o, quando serã procc-rlidn a eleiç5o do

1\:~:t.

n~

tell'po

que resta'Ja,para o t6rm1no do mandato do

a

cl~,l,_ci;io

nião do

õo_ novo

Con~elho

par~

e)(ercc::--··o cilrr;o ati!

~t~~mbro, __

na pr!.!"eira reu-

de 1\dmhlistri'lçâo, que exe!.

cerã a função pelo prazo·remanescentl!! do

mandato do substitu!õo.

substituído.
!•,uágrafo únicoc -.o O d-i relo~ q\le se encon..trar cm impedimento tcPpor,)ri<:~

serii. substltu!do

pelo dlr.-::tot· cl.:'!sigiHldo
pelo

dirctor-pr~siden~e.

Padigrafo Onlco - Em suas ausências ou iMp~
dim-:?nto·s tE"m;:>orolrios, o
Vicc-Presil:!entc ou Diretcr será substit\lÍC.o por
outro ~·e:rbro da Oiretori~

desi9nado pelo· Presidentl!.
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/Wt. 19

_

dit<ctori<" re'<l:r'\ir-se--D., sempre que nccessiirio, quando co,:,nvocada pelo dlict.oi-preS!.
clt:ntc:, pnra decidir !>Obre m11têria <.ln in-tCresse socinl, com a prescno;;.:~ ele-, pelo M<.lnós, 4 (quntxol dõs ~cus inte<Jrantes.
J\

1\rt. 17

Março de 1986

1\VTE~1\CJI.O

Oiretorla reunir-se-â, ordinariamente~ uma
v~z- por semnli3 e, extraor<!inariamente; :se:r>p~~
que convoc,lct3 p(•lo r>~es.1C.ente, de!ibe::t~nc!c
com a prc:::llnça 'lc, pelo menos, 5 [cln:::-o) dos
~eus membros.

-

li

_§ 1<? :- J>.s dc..liberacões da Diretoria serão to!':'l!.

19 - J\s decisões da d1retotiCl serão tOII'~

.~as po~: maioda de votos dos prCS(!_!!

das por maioria de vot_os e

tcs, sendo que

em atas, C;!!bendo ao Presidente, alem Co

llO

diretor:-presiden-

voto comum, o de

te caberá, além ão voto pessoal, o
de qualidade, nos casos ae empate.

§ 2Q - O Presidente podedi vetar

o

§ 29 -

-.

retotin, submetendo-a, com ilS r.:~
zõos do v.ato, à dolib(lr~c1io do conselho de lldmini::;t~:aç,io.

nist.ro.ção.

PltOP05n, DE 1\.LTER/I.Ç)';Q

à diretoril:!, em coilsonância Cotit- a
orientao;;do -geral estabelecida pelo conselho de administcacão c observado, espccia_!
n1ent2, o di~r>O:>tO no:; artigos 15 c tG (lo
pJCSente estatuto:

Art. 18

Col':'lpete ii Oire teria, em cons0n5:n-cia- co1:1 a crie!!;

-

tao;;ão
-

g~rill

estabelecida pelo Conselho <!e

- aprovar as no-:tm.!ls gerais ·ee
da

opera~;.;ca,
Cot:~;::oanhia;

II

- aprovar as norn:as ôe pessoal da Co!'lpa ...
nhia, inclusive as relativas à fixaçào
de q:Jadro e de remunerilc5o, direitos_ e
vantagens;

III

- aprovar a organi:.:ação

IV

- propor ao Conselho de Administração os

/\.provar regulamentos, norMas e pro-

18;
- ·Elaborl\r, em c nela exercicio_, o

cont~:ole

Co~

cedimentos, rcl<!cionados com as at!
vid,:Hics referidas. no § 2Q do nrtigo

III

Adr.~1-

nist~:.!l.;.'io:

adm1n1strao;;ão e
- 1'1provar- o regimento intP.rno da
p.1nhia;
-

deliber.r~

cões da Diretori.r~, submetendq~·as, com
a!l razões do veto, ao Conselho de Adni-

comp~te

II

as

em cuso:ç cxcee
ciona1s, poder ii velilr C.ecisão- da -d!.
diretor-pt"e::~iõente,

ES'I'J\TUTO 1\TtH\L

Ar-t. 23

re-g-ist:-t~daos.

qu~11dade,

inter~a d<'! empresa e respectiva distribuição de cO-;?etência;

rel~

tório anual, c as contas da diretoria a

se~:em

S1Jbmetidos ao comHJlho

!:iJ>-c.:..1 c <lO _t:on:;clho üc lH~minht:l:'l!oo
çi\o, c, p·or intermédio deste úHirr.o,

planos e progr.!lrnas de investiMentos,
br.:n\ como os _orcnmen.::.os anuais e pli.;r!.anu<Jis de capital c opcr.!.cional da CO:l'P!.
nhia;

ii assembléia gcri!.l;
IV

- Submeter ao conselho da aclml.nistra-

v

- Controlar a cxccudio

vi

-

ção Ot:C,l.T!lCnto!OI :.nu.:\is e pluri<lnuals;

v

eo

obsorv~

trolaC.!Is e coligadas,

VI

-

.sc~am

submetidos pelo

"'ssunto<.~

p;:r:rtici-

fix,r <1 or lenta~iio a ser s~g_uJ.~a pelos r~
prcs!"!ntantes da CoT!1pO!!nhia. nas asse~bli;ias

VII

fu~dações;

-aprovar, pqr pt"oposta do-Presidente, a i!!_
die,,cilo de- p~ssoas q~e dcv<Jn lr:tegrar órgãos dn adm1nistrao;;.lo, consultivos ou fi!
cais d11s socicd.:~dcs e enti~.:~des em que a
Companhia tt>nha

Decidir sob_r:c _Qut_r_o_s_

·bel'l' CO:'T'-0 a

societariarrente, bem. cono da<.:

- 1\utoxizar a venda de bens inscrvíveis;
-

a

gc~:ais e) nos órgãos de ad:n.!.n.!.str~ção das
socieda,!Cs de que a Co!l'ri!.nh!a participe ·

VIII - J:fetivar a alienação de bens do atl-

X

hcll':'lin!'~~:i:a~ão

paç.'io l!'m fu!\dações:

o disposto no item IX do act: 15;

vo p<:!rm<lnllnte, a constituiçdo de
ônus reais e a prest.ao;ão de garantias
olu::rvlldo_o disposto no item X do art,i
go 15;

~

constituição de subÚdi.'i.ri<'IS integrais
c a pllrticip.,çiio da corr.p.:lnhia no _caPital de outr,,s socicdi:!Ces, inclusive CO!!;

Fixar o número-e a i:emuneraçiiõ dos
empre-gadoS;

VII,' -Aprovar contratos em ger;!ll,

lX

- propor ao Conselho

orc<nn~hc.Srib;

rerre~P.ntaciio;

·

que lhe

d1retor-prcs1d~,!!

VIII - autorizar a instalacão e o' encerranento de

filiais, sucursal s ,ao;énc:ias,, Cepõsi tos ,armazéns ou ~scritórios de repres.:!n·taç.io,
País ou no exterior;

te.

IX

- autorizar a aquisição, alienaçãJJ e oneraçi:o de bens imóveis, podendo estabelecer
normas e clclegilr poderes;
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- autorizar·a aquisi<;-ão, alie:-1acão e oner!
ção ele b~n~ móveis e valores niobiliários,
bem com-:. rcnüncia de direitos, tr..:nsações
e corrp<ol'li!lS.O "rbitral, pr-dnndo est.abe:!.ec~r norl'1.15 e delegar pod~res:
XI

- autor!:zar a celebtaçiio de acordos contratos e convênios que const1tu.:1m õnus, obr,!
gaçõe-'!1 ou comprol'lissos da

CCnpa~:"l.ia,

po-

do:>ndo cstab!ücccr normas e delegc:.r poderes;
XII

- autori:zar a apllca.;ão de_recursol!l,inclus!
ve sob a forma nfio reembolsâvel, d11 :.Re-

serva para Qcsenvolvimeneo da Zona do Rio
noce";
XIII

- elaborar,. em cada; ex';!rc!cio, O!l relató:-ios
dil admlnistraçi!o e lis der:>.OllStrações fina!!
cciras a serem subr..c.tidas aos Conselhos

Fiscal e r:le 1\dministrac;i.o e à esse::!b!.-éia
gct",,l;

XIV

- conr.:eder férias e

11cen~as

aos membros da

tlire.toria:
XV

:- rncmi!'e-star-se sobre qualquer assun!:o a
ser submetido ao Conselho de Ao:!minist:raçllo.

PROPOSTA DE_ J\LTER/\ÇJ'\0

ES'i.'J\TUTO J\Tt!I\L

Art. 21

-·A rcpresentac.iio.da Companhia, ativa e passivanlcnte, em juizo 9u !or11. dele, caberá
.tiC dirctor-presJ.o:lent"', que p0c'!("r.5. cl"'lcgar

!l.rt.

~!I

-

Compete ao Presidente a administraç-iio geral da
Coll'po!!nhia, po-!lenclo delegar c:ompetencia ~xec:ut!
va c àccisória nos Oirctores c fixar-lhes a!

a dJ.rcto::cs P"clcrcs p.llrot, cm conjunto de
dois, Constit:.uircm proC'Uraclort!s ",1J.
judicia" e

~au.

nego tia".

§ 19 - Compete ao Vice-Presidente -:oa:ej_UV_ll._r o

Presidente na supervisão e coordenação
d,1s

atlvlll<~des

di!. Coll'panhla.

2<;> - A. representação da Companhia, atlva e
pc.s:'livamP.nte, em ju!..~o ou for-a dele, C,!
ber5. ao rresidente, que poder.i deleçar
aos rn<!mbro5 ~a Oiretoria ~oderes para,
er:l conjunto de <lois, const.!.tu1i:"em prOe";!_
radorcs "ad judicia'' e "a_d negOtié.
§ JQ -

S~lvo quando dn essência do. ttto, os ma~
datár los serão preferencillll'lente _cons!:l-

tuídos por procur<'!çâo S_ob a fcrr:-a .!e ln.!
t::u1~c:'\to pllrticula::, por prar.o n.õ.o S'l.:perlor a l lU~l) ano, no _c;:ual s-er.lo especificõ~clos

os poderes outor-gados.

PRO'POS'I'À DE ALTER~Ç~O

EST.\TU'1'0 1\'I'UAL

Art. 20

-

São atribuições dos membros da D_i'rei.oriaf
~ exercer as func;:ões exeCutivas

e decisõ-

rias que lhes forem delegadas pelo Pres,!.
dente;

II

- exercer as tarefas de superv-1sâo e coordenação que lhes fore:n atribuidas pelo

III

""participar das reuniões da Oiretoria,co!!
correndo para c àefiniçiio das politicas
a serem seguidas pela Comp<:.nhia e relatando os a_ssuntos C!a r-espeçtiva área de

Presidente;

supervisão e coordena'ção.

Março de 1986
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PROPOSTA DE 1\.LTERI\çJ\O

ES'rATOTO AT!JJI.t.

1\r-t., 22

-

Os ~:~tos, documento5 e contrato.s qui! importem em responsabilidade comercial, b~:~ncâria, financeira ou potrlmonlal para a Com":'
panlila, em oncracio e alient~cão de bcna,t=.
rão .;~briqatot"inmente duas ll.Ssinatur.:as, l!IC!!;
do uma delas a do diretor.-presiclentf! ou um

Art, 21

Os documentos que importem em responsabilldll.de
comercial, banci.rie., fin~:~nee1ra ou patri~onial
para a Companhia, bem como em onero.c3o ou ali!!
mu;êi6 de bens, serão assinados por dois me~bros
d~ Direto:r:_üt_, de o!leordo com as nornas por ela
er5tabe lec ld as.

-

diretor e a outra de um dlretor ou procur!!_
dor.

Parâqrafo Onico - Os atos

t~clma

§ 19 - A assina"tura do:!! document-os

enuruerados

nados por dois procurad2
res, ~m conjunto, de a-

§; 29 - Na hipótese da dele9ação referida no parágra.fo anterior, os documer:.to.s dever~ô
conter, pelo menos, dm1B assin!lturas.

cordo com as normas est!
,belecidas pela diretoria.

PROPOslz'A OE ALTERACXO

PO L"O~lSELllO f"_I_SC.à_f,

Art. 2'4

-

enume-

Dlr~toria.

também poderão ser assi-

ES'l'ATbTO ATt:JAL

acir.~a

rados poderú ser objeto de deleqaçfto, de
acordo com as normas esta~lecidas ó)ela .

DO CONSE:LHO 'FISCAL

O; conse_lhÕ fi:~~cal 115 COI':lposto de: ,1

(trés) _
membros efetivos e suplentes em igu!ll
nÚm-êro, brasileiros, .icionistas ou não,

Art. 22

o Conselho Fiscal ter&. funciona,ento permanente
e· será consbitu!~o de 3 (três) me::~!;,ros efetivos ·

-

e J (três} Suplen'tes, que satisfaçam a:-s requi-

eleitos na .forma da lei.

sitos da leqiSlaç.io em visor •.

Parãqrafo Onico - A remuneração dos mem
bro.s dp conselho fiacai. se"'r.ã fixada pela

Parágrafo Onico - Os membros !3_o cons7lho ·riseal
exercerão suâs funções até a
pri~eira Auembléia Ge~&l Ordinári.,_ qufl' s~ realiztn::. ·após_

asse.rnblo§ia que _os_

el~

a sua_ eleição, poC!êndo ser

qer,

reelei.tos.
llrt, 25

-

NO caso de renúneia, falecimento. ou imP!_
dimento, os membros do conselho fiseal

sl!rão

sub~Jtituidos

Att. 23

-

11. remuneração dos membros do Conselho Fiscal S!

ri fixada pela assemblêiA seral- que os eleqer.

pelos respectivos su-

plentes.
~rt. 24

Em suas au.éncias ou imp~d!l!'.entos, os membros

...

d.o Conselh~ F.!,scÜ serão substi_t'.lidos ó)elos re.!
pectivos sUplentes.
Art. 25

--

Ao conselhp Fiscal co111pete exen:er as atribui ..

: ções previ,St~~, na l;q!Slaçiio em

ANEXO~V

Av. n• 290}85
Em 10 de maio de 1985.
Senhor Proclltradot-Geral,
Tendo t;m vista a AssemblêÍ~ Geral !ixtraordinâria da
Coffipanhia Va~ do Rio Doce; co-nvocada pã.ra o dia 14
de maio cotren , a fim de deliberar, entre outros asSUJJtos, sobre a alt ração do Estatuto da empresa, encarriipl:lO a Vossa Se horia, p3.ra conh.eciinento-prêvio, cópia
do pfojeto de reforma estatutârid, efabora.do em consonâ,ncia com as !recomendações do Consultor-Geral da
R~pública, con~tantes do Parecer ·Y-003/85, publicado
no Diário Oficiá! de 8 do corrente.
.Renovo a VoSsa Senhoria protestos de apreço e consideração. - Jo~ Hugo Castelo Branco, Ministro Chefe
,do Gabinete_cirH.
1

A Sua Senhori~ o Senhor
Doutor CID. I-!"RÁCLITO DE QUEIROZ
MD Procurado~-Getal da Fazenda Nacional
BRASIL!A-DR
(0000 1.001219 /~5)
ANEXO VI
Constdt~:

11/C/85. Da Presidência da Repúbli-

ca, atravêsl do Senhor Jv!inisffo Chefe do Gabinete
CiviL
'
Assun~: Reforma dó_ ~tatuto _d": CVRD
Ementa: A conveniêncfa e -ã- opo-rtunid-ade do alimento de número de Diretorcs da Companhia ou da
passagem para o Vice-Presidente de atribuições que

agora sãO dO Presidente conStituem matéria .de
- opção ou política administrativa, estranha ao DirPito.
Nas sociedades anônimas de capital autoriza~o
ou de capital aberto, em que ê obrigatória a existência do Conselho de Administração, este deve ser ~r- '
gão_ superior, investido de poderes administrathfos
realm~nte expressivos. Não deverá ser convert~lcio
em aparência enganadora, em véu dissimulatório ·de
poderes mais fortes· da Diretoria, que é órgão inferior.

PARECER N• Y-003
1<~ ~De

ordem do Senhor Presidente da República:, o
Senhor Ministro Chefe do Gabinete Civil solicita o nieu
parecer· "~sobre-o ahexo- projeto deaftetilçãO dO EstatUto
·_da Companhia Vale do Rio Doce (CVRQ), Capítulos, IV
e :V. qUe_ tratam· dif Administ_ração e çlo Con~elh9 Fi~!
da empresa".
Acompanham a consulta, alêm da minuta do edital de
convocação_ da AGE que apreciaria a proposta de reforalma eStatutária, apenas a Justificativa défa e o texto
_teração desejada, moti~o por que tive de solicitar o; do
Estatuto em vigo·r, objeto da modificação. Pedi a representantes da CVRD, que me procuraram, que fizesse~ ·a
montagem, em colunas confrontantes das disposições vigentes e- das projetadas, sublinhando as supressões ~ as
inovações. Como não fosse atendido prontamente o,pedido, a própria Consultaria montou, como se vê emanexo a este parecer. à esquerda, as disposições estatutárias

da:

v:Jor.

"atuais e à direita as que estão sendo propostas~ Esse trabalho gráfico de cotejO- facllífa a nlelhor apreensão do
que a Diretoria da CVRD pretende alterar.
2'?- Na aludida Justificativa, lê-se:
"Dentre os diversos problemas da presente estrutura organizacional da CVRO, ressaltadas nos estudos específicos levados a cabo nos últimos anos,
dois aspectos merec_em especial consideração no
momento atual:
a) concentração de decisões de imporfâncía heterogênea na pessoa do Diretor-Presidente; e
b) a necessidade de melhor definli as atribuições
que c6mpetem ao Conselho de.Administraçào e a
estrutura adequada aQ seu funcionamento. n _
Após dizer que há outras questões e definiçõei de nãtureza administrativa para se:rmplement3.rem; en[S:tiza a
Justificativa:
.. Entretanto, sem o équacionam6nto preliminar
dos dois aspectos destacados no item precedente, di~
ficilmente se poderá dar curso à reorganização de
que necessita a empresa."
Esse equacionamento induziria o desencadeamento de
outras medidas, no momento_ político mais adequado.
Feita a íntrodução, o' documentO ·passa a focalizar a
sobrecarga que a concentração excessiva de atividades
impõe ao Presidente, obrigando-o a envolver-se ..mais
do que desejável, com assuntos operacionais do dia-a-dia
d~ empresa."
por isso mes~o. a não- se poder fixar em
"aspectos que requerem uma viSão de longo prazo das'

e.
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- ~·~A ·c-ompetência âo Conselho é bastante ampla: é
várias oportunidades e questões com- qUe a comp'iiliúa-se
ele, na verdade, não apenas um órgão de delibedefronta, que, por definição, competem ao administra~
riição
(art. 138, § J9) como igUalmente de fisca:tidor principal da empresa".
---zaçào, invadindo até as atribuições do Conselho
Passa, em seguida, a Justificativa a ocup"arMse dia
Fiscal" (ob. e tomo cits., n9 617).
criação de uma Vice-Presidência Executiva e do aumento
de oito para dez Diretores. A criação da Vice_ Q mestre c~rense_assinala que o Conselho é órgão dePresidência teria por objetivo principal a "desconcen~
liberativp. enquanto que a Diretoria é órgão executivo
tração das decisões sobre as operações do d"ia-a-di<i da
(ob. e vol. cits., n~' 635), no que é acompanhado por Roempresa, hoje excessivamente dependentes do Presidente
_b~;:rto_d~- Magalhães:
da CVRD". A cria<;;ão de duas novas Diretorias ..se jus"i: inegável que nas grandes empresas- em que
tificaria plenamente, em virtude da diversificação cresninguém pode deter todos os conhecimentos necescente das atividades da companhia, contribuindo, assim,
sários às deliberações- o colegiado é a forma mais
para reduzir a concentração de encargos que hoje onera
--=:\"JQequada"._(A Nova Lei çl;,ts_Sociedades por Ações
a Dirctoria".
Comentada, vol. II, n9 792).
Quanto ao Conselho de Administração, a Justificãtiva
"0 Conselho possui, basicamente, a prerrogativa
diz que lhe "serão atribuídas as funções que normalmende estabelecer os planos da administração, funciote devem competir a este 6rgão, segundo as melhores
nando a Diretoria como órgão executivo". (ob. e
práticas corporativas e segundo a própria lei das sociedavol. cits., n"' 806).
des anónimas", Caberia ao Cons_elho "estabelecer as
premissas básicas consistentes na filOsofia, missões, obje.Sampaio Lacerda, saudoso professor da antiga Facultivos e políticas básicas da empresa". Ele teria "a naturedade Nacional de Direito, não se afastou dessas conspíza de uma Comissão permanente da Assembléia Geral,
cuas lições:
ou mini-assembléia" e não deveria ficar imerso nos
:·Além de órgão de planificação e adiniilistração,
problemas cotidianos da administração da companhia,
é amda o Conselho de Administração um órgão desaté mesmo para não perder a perspectiva globaL Para
tinado a fiscalizar a gestão dos diretores". (Comentanto, seria imperioso que se lhe reservassem "apen~ as
_t~rios -~--~~.I~~ Socíed~d~ ~~~nim'!5, p. 159).
atribuições previstas na lei e as deliberações na política,
restringindo ao mínimo- e-nas ffiãcêrias realmente-iirl----portantes - a competência para decidir sobre determiA doutrina, como aca.ba de ser demonstrado, deixa-se
nados negócios", nunca se deixando que o ConselhO se
penetrar pelo espírito do modelo alemão.
transforme "em órgão revisor de grande número de deliO Conselho é órgão de administmção. Não se pode
berações da Dirctoria em casos concretos". A Diretoria,
conceber administração sem acesso ao caso concreto. b
sim, caberiam "as decisões sobre problemas concrelos''.
també!J19rgão de_ fiscalização, o que pressupõe o mesmo
Conquanto referindo-se a "estu-dOs especfficOs levadOS
~-acesso-.- pois não seria factível a atl!údade fiscalizatória
a cabo nos últimos anos", a Justificativa não os traz à
que tivess.e de .se cingir apenas ao abstra.to ou ao genériílharga. A omissão dificulta o_ exame da matéria, uma -- co_L
vez que a este faltarão os elementos que teriam levado a
Eis ai por que Lenho dificuldade de aderir às teses cenDiretoria às generalidades que compõem a sua expotrriís da Justificativa; no tocante ao Conselho de Admisição.
------ nistração:
3'>' De outra parte, a matéria situa-se mais no plano da
opção político-adminisü-atíva do que no Diieítõ.
·------ ~·-A· -atribuição aos Conselheiros de outras
No tocante à descentralização administrativa quedes- funç_Õe§_ -ªdir!ini~trativas, alêril da_ participação nas
tocasse do Presidente para um Vice- Presidente da CVRD
teu-niões-<:lo Conselho, é incompãtível com a lei."
algumas atribuições adrriini:Strativas, ou à ciiaçãõ -de--~A maioria dos membros do Conselho seja inteiramente estranha à direção executiva da com pamais duas Diretorias, nada teria a dizer 0 jurisia, prind_palmente quando desconhecedor dos estudos específicos
nhia, a fim de que possa manter a visão do conjunto
a que a Justificativa se refere. Aí, 0 terreno é da convedos negócios para exercer a ati vidade legal de fiscaniência ou oportunidade, matéria opcional e política ·
lizar a gestão dos Diretores."
sobre a qual teria de decidir 0 Governo. Se os refeddos
"Não fiquem imersos nos problemas cotidianos
estudos específicos viererri a ser encaminhados a esta
- da administração, para que não percam a perspectiConsultoria, pnder!t ela oferecer subsídios. menos jurtdi--- va-g_lobal."
Reserve ao Conselho de Administração apenas
cos do que empresariais, à tomada de posição do Governo ou da Adminlstwç_ào.
as ~!_ribuiçõe: pr_evdistas na le.i e as deliberaçõe_s .na
Em relação ao Conselho de Administração, entrefari:
-- po JtJca, r~stnngm o ao mímmo -~e ~as maten~s
to, são possíveis algumas considerações mais ligadas ao __ __
r~almente 1mpor~antes- a ~~mpetencJa para decJDireíto. -Elas serão feitas a seguir.
- - ~------di~ s~b!e de:ermmados negoc10s~ se o _c_o~nselh~ de
4~ O sistema unilário da administraçãõ das sociedade..c;
-AdmmJstraç~o for transf?rmad.? em or~ao r~v1sor
anônimas, estubelecido na legislação braSileira anterior a
de grande numero
d_eliberaçoes_da Dlret~~la em
15 de dezembro de 1976, foi substituído, na Lei n 9 6 .4 04 ,
casos concre~os, de:x.ara de exercer ~u.a funçao legal
da referida data, pelo sistema dualista criado pelas leis
de .fí~?r a onentaçao geral dos negocJOS da campaalemãs de 1937 e 1965 e seguido por leis holandesa,
nh!a.
Essas teses pretendem estabelecer, no plano societário,
austríaca, francesa norueguesa e argentina, Esse_ regime
dual é praticado também nos Estados Unidos e na lnglaalgo assemelhado a estruturação do poder politico: de
terra, através do "board of directors" e dos "offiders"
um lado, um poder normativo (ou legislativo) e, de ou(executivos) que o "board" nomeia.
-m:.-; um ·poder administrativo (ou executivo), sem dispenA nova lei brasileira tornoU obrigatório o Conselho_Oe____ --sarem maior atenção ao fato de que 0 órgão se chama
Admiriistr-ação nas sociedades anónimas de capit:.ll auto- -~Conselho de Administração" ou ao de que o art. 138,
rizado ou de capital aberto e facultativo nas demais so_da Lei n~' 6.404, dispõe:
ciedades por ações.
-----_"A administração da Companhia competirá,
É importante salientar a origem alemã da Lei n~' 6.404.
cOrifo-riTie-CfiSpuser o ~stat):.l~o, aO- Cón'selhOâeAà~
para sublinh~r-se a extraõrdinária exPressão que o Conministração--e
à diretofia, ou somente à diretoria.
selho de Administração tem na Alemanha, tanto no plano jurídico quanto no da prática empresarial. Ali, O
·······-·······!·········-·-..········
§ 29 As- compãl}hias abertas e,ras de _capital au
Conselho de Administração realmente governa a empretorizado terão obqgatoriamente oorise1ho de admisa, situando-se a Diretoria no plano da execução de deci- nístração_t
sões superiores ou de negócios e rotinas íriforma~os pela
orientação geral ou especial que àquele cabe_definir e que
A ãdministração não pode ser estranha ao plano conefetivamente define,
-cretO;-ráiãO=por-que--a Jeí dispõe:
· ------·
Certamente foi por estar de olhos fixos no molde aremão que Frán Martins, referindo-se ao órgão brasileiro,
•'Compete ao conselho de administração:
professou:
.._.' .............._........•._
.. É, assim, um órgão superior, com imensós poderes"
III - fisçalizar a gestão dos diretores, e_xami(Comentários à Lei das Sociedades Andnimas, vol. Ii,
nar, a qualquer tempo, os livros e papéis da compaTomo I, n9 619).
nhia, solicitar informações sobre contratos celebra-
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dos ou em via de celebração, e quaisquer outros
ATOS.
V - manifestar-se previamente sobre atas ou
contratos, quando o estatuto assim o exigir.
VIII- autorizar, se o estatuto não dispuser em
contrário, a alienação de bens do ativo permanente,
a constituição de ónus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros" (art. 142).
A própria lei, portanto, coloca o Conselho em cantata
com atOs ou fatoS Concretos: livros e papéis, contratos
celebrados ou a celebrar, atas ou contratos, alienações
de bens, constituição de ânus ou garantias reais.
A tese de que o conselheiro é limitado às reuniões do
Conselho, devendo permanecer inteiramente estranhO a
direção executiva, pois só assim poderá ter uma visão
global do conjunto dos negócios da companhia, ou de
que se d_eva restringir ao mínimo a competência para decidir sobre determinados negócios, ou de que deva ignorar o concreto, não corresponde sequer ao que a lei torna
expresso e menos ainda corresponderia ao território que
a lei deixa ao abítrío da assembléia geral, ao formular o
eslafuto da sociedade~
Como decorre_do texto transcrito, Fran Martins tem
ru'!:ão __quando professa que os poderes do Conselho de
Admin_istç_<I_çào são imens_Qs. _E o são exatamcnte na área
da administração, que se situa mais no plano concreto
do que no abstrato. Os poderes da Diretoria são subordinados e fiscalizados, o que significa que são menores do
que os do Conselho. Aí está uma inovação na estrutura
do poder societário, introduzida pela nova lei das sociedades por ações. Ê necessário, imperioso e urgente
assinalá-la, ainda que custe romper com a arraigada tra~
diçào de Uutofítarismo-do tipO de Diretoria do antigo direito positivo. Foi esse quadro de concentração de poderes e conseqíiencialmente de direitos que levou a malícia
mineira ·a confidenCiar que, nas sociedades anônimas, os
diretores vão à frente fumando elegantes e insolentes
-churutos e acompanhados por longo séquito de acionistas esforçando-se por conviver com a fumaça que deles
se evola.
- -4"' O exame do cotejo anexo, logo evidenciará as atribuições que a reforma proposta quer suprimir e as que
~la -concede ao Conselho de Administração.
· Para facilidade do Governo, entretanto, convém objetivar a ablação e a manutenção.
Ela suprime as seguintes atribuições que o Estututo vigente, no art. 15, confere ao órgão:
"II - Deliberar sobre <!. constituição de subsiw
diárias integrais, e sobre a participação da Companhia no capit.al de outras empresas, inclusive controladas e _c_oligadas, bem como sobre quaisquer
apartes de_ capital, apreciando, para tanto, os respectivos planos e orçamentas.
III - :fixar a orientação a ser adotada pelos representantes da Companhia nas assembléias gerais e
órgãos da udministração das sociedades de que participl::lr acionariamente, especialmente subsidiárías
integrais, controladas e coligadas, bem como fundações:_
VIII- Manifestar-se previamente sobre os atos
enumerados no art. 16 do presente Estatuto;
IX - Estabelecer critérios e normas para empréstimos, financiamento e contratos em geral;
X -Deliberar sobre critérios, normas e limites
de sua competência, para a alienação de bens do ati-vo- permanente e a-Constituição de garantias reais;
-:XI- Estabelecer a política geral do pessoal, os
critérios relativos à remuneração, direitos e vantagens dos empregados e fixar as respectivas despesas."
De outra parte, as atribuições que a proposta reserva
_:;w._Con_s_elhq de Administração são virtualmente as que a
lei _expressa como mínimas, como será fácil ver ito seguinte cotejo do art. 142, da Lei n'>' 6.404, como o art. 14
da reforma proposta:

A!t. 142,._ d_!l b~--~ 6.404_ ~··compete aQ _conselho de administração:
I. fixar a orientação geral dos negócios -da companhia;
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II. eleger e destituir os diretores da companhia
e fixar-lhes a<; atri~uíções, observado o que a respeito dispuser o estatuto;
III. fiscalizar a gestão dos diretores, examinar,
a qualquer tempo, os livros e papê(s da companhia,
solicitar informações Sobre contratos ccfebrados ou
em via de celebração, e quaisQ.uer outros atas;
IV. convocar a assembléia geral quando julgar
conveniente, ou no caso do art. 132;
V. manifestar-se sobre o relatóriO-Qa administração e as contas da diretoria;
·
VI. manifestar-se previamente sobre atas ou
contratos, quando o estatuto assim o exigir;
VII. deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de_ ações ou de bónus de subscrição;
VIII. autorizar, se o estatuto não dispuser em
contrário, a alienação de bens do ativo permanente,
a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;
IX. escolher e destituir os auditores independentes, se houver."
__ _
Art. 14 da proposta

"Compete ao Conselho de Administração:
I. fixar a orientação geral dos negócios da
Companhia, suas sub.sidiárias integrais e sociedades
controladas;

II.
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que está expresso na Lei:.._ "fiXar-lhes as atribuições, ob-

servando o que a respeitq dispuser o estatuto" e submete
o Conselho ao arbítrio do Presidente quanto à eleição e
destituição dos Diretores: "por proposta do Pres~~ente".
O item VI ignora o item correspondente do citado art.
142.
..
O item VII procede do mesmo modo em relação ao
item VII do mesmo art. 142, que trata de atos ou contratos.
O item VIIl não é fiel ão item correspondent~ do art.
142, ao deixar livre a Diretoria nas graves questões da
alienação de bens do ativo permanente e da constituição
de ônus reais.
Com a devida vênia, opino em contrário à pretendida
reforma estatutáiia, no atinente ao Conselho di: Administração.
51' O presente caso provoca especulações sobre o papel que deva ser atribuído ao órgão nas sociedades de
economia mista de que a União participe acionariamente.
A questão merece a atenção e o estudo dos setore.s..
competentes da Administração Pública.
Este é o meu parecer,
sub censura.
Brasília, 12 de abril de 1985. - Darcy Bessone,
Consultor-Geral da República.

III. fiscaliZar a gestão dos Diretores e examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicítarido inforniações sobre coritratos ce- lc.twJdos, ou em via de _celebração, e sobre quaisquer
outros atas;
IV. convocar as Assembléias Gerais Ordinária
e Extraordinária;
V. manifestar-se sobre o relatório da administração e as -contas da Diretoria, bem como sobre relatórios e balanços consolidados;
VI. aprovar, por proposta da Diretoria, os plano!:i e programas de investimento, bem como os
O!:_Ç'~mentos anuais e plurianuais de capital e operacional da Companhia;
VII. deliberar sobre a constituição de subsidiúrias integrais e sobre a participação da Companhia no capital de outras· sociedades, inclusive controludas e coligadas, bem como em fundações;
VIII. autorizar a Companhia a prestar garantias em favor de sociedades de que participe ou em
fundações de que seja instituidora;
IX. escolher e destituir os auditores independentes;
X. manifestaNe sobre qualquer- assunto a ser
SUbmetido pela Administração da Companhia à assembléia geral de acionistas."

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
Companhia Aberta
Inscrição no Cildasirá Geral de ContríOuintes
do Ministério da Fazenda n~' 33.592.510/00ÕI-54
Ata da Assembléia Girai Extraordinária dos
Acionistas da Companhia Vale do Rio Doce, realiZadas
no dia quatorze de maio de mil novecentos e oitenta e cinco
om Cl:U oo m41 m m.in ~·Írul r.r,.ocecnos • oit&nla e tiiiCO. 11: QJima

elo

O ítem II dó art. 14 proposto excluí importante poder

eleger e destituir os Diretores da Compa-

nhia, por proposta do Presidente;
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ANEXO VII
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No"!"ltr'llll. .illffiPI'I lfi!l toovoclll.lo pulo Presitsanul OJ po..'Íd m&o:oh..,.~ 1UJ\ membrO$.
fi 1~ - Q CooWho so-Noll' ..r!ht.:uf(i can 1 pre2!1(t Ga. pcl-t. mnMf, 5 (ci~ot
.-ntwal. llf:-x~um Gllu o P1esiren11"" oVIOl-Pft:simntll. fi 2?- 1\.1 odiberações

-.á"'1

!)I me ira

CIYIYCCa..lll ~1.!11 ~'f.ll p.ll'1.
oiH Adi~Mfl".tô.)o MI.IOÍ~·~i,

:'~=~q p~~~~~:!~"':~~i:~~.~ ":~C:::\j~S:~~8i~:~
oo COf"ISIII'"Io p.x~erã

~tara

O:!liblrar;õ.J:s lil lr,.i!u. 'l.lbmerenao·as, com M mzõas
genl. Ar<iSP 14- C001p;.Ut ao Con>tli1o 1)3- Adrninisuo;ão: I"
1!:5 ~â:Uii àa f.OI'TIPMhil.. s.ras !Ub$i(luiri<JS intllgnill
~ eoofií:i.Jo:i.~; 11 - llqr • oesul!ir os Oire101>n oa Canpanhia t l1xar03 \ll'1.l, j, &"S~r.'.t:lloô11

- t.ut

& ol'f'!ft1":.J;l> 'l'~.&l

~ f~•uc •~Jntâo da;. Oi;otuit:sBa~amir.ar,aquDiq.Jaf
~100. .. IMQ5 ot Aõlt' IS.\ C()1\ÇI...rt:.t, ~iCIOOOO infi.Xma;Õ!IS SI'II.UO COO tratos

ru ~n~ vio 00 UJietu~.;..,. '1obrll ~Vaisqt1U1 rutros atai; rv- cr.moctr
a~> All>ooibléias· Gerais Ordin~ia e htfliOHiil'l~m; V - mani~IIIIJI·S41 i.Jbro o õlllat6rio dd adminislr;:ção o :lSCtrltas da Oirntoria. t:em COOIO sob1e relatblios e Wl(l(lÇo.
t011$di(lllclos; VI - apr011ar. por propos!i da DirOtod5, os pl~os e programas de
ill.'r.stimonto, bam cano os orçHrootmx:; onuai' 11 pluJioouais ae CdllÍ tal a C()ltacional
da Canpilllhia; VIl - dilihew solur:l& cunsti1Uiç1io dEt !tlbsiaiarias intl!llrDIJ 11 sOOro
1 p~rt1tip~&l d3 Companhi11 no J:apital oo wtras soci~ad1!$, it(.lo.Jsiw t0fl1icladas"
JColi~dJS, OOm como em fundações; Vlll-ast~belo:er cri~rios c normas p.alla
olillna;ifl ó.i t-.ens do aliiio p<~rm~nonte e f)Hl a cornlituição 00 l:llus f{ll!i.l; IXe:stut.Jiocer cri!áricr(e normas pKra wnprõuimos, financi~YMtl\0$ a co.-1Uat~ 11m
.!ll!r&l; X- etlllbll~ot 11pol/tica !JIIal ~ pu!t.~OIIl daanpresa o os criWriot flll~úvos-l
ICill'.!nurw;iio, diroitos e v~nta~ns doS &mjlrtlg~~dD.!i, fi~anO/li!S re~livas despesas;
XI - aurorinr c Companhia a pu1star !}ll:llltias am lavor 00 ,cdooades do IJ..I&
p1111tii!Q ClJ 00 lundações di QUB seja iniUt.Jidora; XII- o:cdhcr e dBstilllir os
111Jd1toms 1ila~>pennenrcs; XIII- manilsstar·se sObro quaiQ11er aswnto c ser lllbi>llfÚ·
au P'!l" AdlmniliiiiÇiu da Canpa.1hia i as&tliWé'ia ~ral de KiMi5!810, SEC AD 11DA_OIRElURIA- Artigo 16- A Oir11101l~t, fuuâo 011 administtaç~o'"-ecutiva ill
Ccmpanl1Í11. Sl31âcomposta à! 10 (duz) mo111brlll, :itlndo: I- o Prosi~ent.o, quo é o
J:cl~llroom.

~~~oo;~~~o 7:~~~~~o~~~~n~~:;iü~;~:~io:1 _1 li':) av~:·~,l~~f~~~;~~a~~~~~

-aos '"1111 bla:.iluiws, ru~oontus no Pa(s o dlrucanlwcln~ coiílocil...;iio prol1s:>~Onal,
P1rágrBIQ Ú11i:o- Oi mcimllros a q.~n w referem 03 111:i~ li 11 Ol dust~ anigos.::r5o

c

. DIÂRlQPO_ÇO!'JQ~!'~$.0.NACIONAL (Seção Ul

19~6

oo

tloit01 PdO Centulho Ul Adr.Bni~li:)ÇJO,"trl(,Ói<l'lt~ proposta do rrQ~Ílltnte.tiwer.do
p-41.1 menos '213 !éo1S ~erç(I)) ll!l. rnounos u:r exorc:dc !unçOOs oo reiNo roa Canp~·
flhia. ArtigO 10- Ern ca:::oOO 'íi.IC~tia 00 C~IQO re VtCI'·PI~II3i'llte ou oe C,relCII. O

i12m 2 CditJL Rú~l.r~a~r.ta l!l ~~nro. p:n 2 pr::n..!\o:l\11 (I P.zt:·t2:o::.-..!!
da Uniào· "CoruiQ!rllflCJ Q.Je os COfl!.-"l'r~t~rO& ta.•J 110 A.m.1al OoJ hliV.t Pe~ia e
J-l~ro e~rJo t:.l OlJ~11a l.ltllo ap,e;rr.t~rlll1 s.M ren.:.nciJS.M'I UJ~-H !l t 14 ü-"
-eorrer.t.I, a endo m1 vi1U as ~tl'ra;ii;s ntlt.lllll~ ~rwl:J.U JlCt cs:<~ AQ>-··.:.:-é--a
n~ tar.;:.osrçã> e fcHroii elo atu,)Çlo óo-C{!Ji.sijN) 00 Mmoll.Sllii;1J ~ Cr.-.;,,y~K!.,., l

Presiot>ntc poOOrá O•·~i~ndr grL\tiwto para t~xijtcer .D c~I~O &ljj a á~içJQ do1 niNO
n'lem!Jw, na (lurnoirs n11mi.fodo Com•ltlo rlil Acun1m~!I3C.iu, Q:~Jt a~erccr!" lu.1<(1io

Uniã~

rrJIJ00 1 oosrit11t!o o~ me·n~tos rem&MS::el"lrt:s. reTJ tO'noJ .1 elid:. aO$
a.::rcn•IZ. Q..JJ. j.Jr.!ar.-e~te tem c P•UV!rlloi .U Ccr.o·
"PAtim aa S.!"!. j! -QJa!•'·~a-:o, irur.rar-j<J~r1
- !l>~J~
da Aclmrrüu~~c Hitfrru~C:IJ Pereo•lM&:~rlrtl&, _;1 QJJrl.kld .;:,w:,
S···~
Nun~SS, Lr<J.r16liO, tõJ::i.aGil. r..rD..rraf ~ &:o:~n, [UMI<'' oo Putl. rr.,, 1, qn~·• -~
idaratiCaJc n~ 1 Z.!HO. fti'IH!Hl.l pelo l,l:l\l~~lrQ C\l bettr~rto, CPf <t

pelo PlíltO ICrTIJOO!J.:OOta dO mar\®10 OO.Iii,>_~P~rjgtalo Único- Em lllill

11\ls~r~i.r. OJ impuairronti.IS {ljmporàru:r.;, õVOl:Pwsi!lurHil (.U_PireiOf ~'ª lllhSJi·
u.afoa por OJUa ra.JIIillro oa Oiwroria ao~ig1o1ao p(~lo Prcsioomil. Atti~o 17 •• A

~~:ntel Cu,~">~lohiOS. t~Jcl~

paflhr~. Serllor fto~:.r:ef

Oiretoria rol)rlir·~<d., oUJHIJiiilfnenlo, uma Vll2 Por 100,~na o, e-traQ{crn~:rJ;Tk!nte,
crm tmNocarJa pelo Pr~iollntu, d~1br.randa com e IJIC-.cr~a ca. P/.lo mer.os,
5 te lu: o) tJos $W~ rro:rrnl.lros, § t?- Ai do..>li!rar;çõe~àa Oirutari~ $013a tllltr~daspor
!Tlltr.ria do ..otas. e reijstrada$ trn atas, CJOOnGa ao ;Presroo~te. ai~ 00 ~l~,..J:t;...
)l'lf.lfl\ o 00 QJílhda!Xl. ~ 2?- O Pre~roontu poda1é ~fJW as l!lii~r;.çiw.s 1M Utt~,.,;
ría. ~t.rtJ~endo-m., com as rnr&,r$ elo varo, a(l Coii.~iha d~ 1\ofliinistr;-,;~o..~:>,:rigo
IB ·• Comp~tu ~ Orretoria, 611 t-artl)'lâricTTctm-. Pliüi'iU;ão ífrl&l ~t.atJo>letiCid [leio
t::on~ho_ ru 1\.t'!~niou;y;.ão. I - !provar ali normas g;rill$ d4 DIJ~rl(âQ. ~dll'11111111'"
ç~o 11 conuola 1:14 Companhia. 11- ftl)l(h'ilf M n01ma~ oa pussr>ll du C'Ynp.inhi8,
jr'l(.hrúoiO M relflli1as à (i~·JÇào da f}ifii.Jroe m rr,rrruncr~iio, llHIIilr.ro ~~~~~~~l)'ni, 1!1
SD~npre

OOC.a41.232l~.S. IUit\JntO

Twa:n~ 45, lera:sim- PiilJf, l;i<Jiherme ,.,t,cha~. bta:.,!~rrc. cu.:~."-"' ~~.:õ.

GerB:s. }..fa;i(CIO funq•J R~s, brns•le•ro. -c.~c, tnwrllelro~;:r-1:tlcr.o. ~t4·l:JI ~
d3 icJo:JnliG.lWn9 234.-.:21, Em! tle14 ~o De;;<~rt.aoT.trHO 3'! Pj~~ ft.»"" ~
Urnii!Sric lll Ju•oç~. ollS:IIlO no Ci!Va:tro Ol ?l1~ f:sk& t:c V.t!4~•·l ':..
Fvanoa kb o n~ G2tl~J 7"17149.. àJr~~~:,a.jo 1 rt>iOt:r:'.i r<4 Ci-23- Czy;,._.n;_c '.J.$
- CAa\2- ta .,o~~. Bo';.sJl,,- Orlllll~ Ft~ra!.eV.ce-tti Gt'~":O;:t'O!, L< .r, ~·
ro. c~o.,. in:l.oHiiol, pcrucu a. C-allll•ll á' •O!~rt.::tll~ 11? 2'J !r::S, .,· .. u:...;:... ~
lnoli!JJ!O da lr.11:ri:J!icl\'àO (lO Estaca do EQifi!O 'S&nfo. .-c::r.~ r.~ c~~\::;: ;li
P~QI'Iõ ffgcõli do '.tmi~:Ali•O~r.ca Ktl c ~(;1~-_-i,l C771'34, Qo.:I'T'.t.•.f:-Jt
li!ôiOOf,llil N Rua C..CJ~:-Ü n? 32, ;OOtlàll C.l(.1 .l),ro EN ~~.,,,""•
Es:AOO Oo fq;lritO ~"-$:~.~n!'1J o RfÇII'~II'IMlli G.t -l'loh G.iit 3t p1 .c. ;;y

ta(IQÍII

ttiiUóH~ I;J~IUS ~:e IIO"'I:IS, k.ar.OO I Íló~iO 40 '"I'JITC I t i ~'1:1:'~::.1 .....
prb~r•Tii Az;omt'i!ra. Or~ QJe a U~~tkrprcr;.(,nt,,,ar~a. U.t OP•ll-0 .J<l '11:.i') oorr
nawers rrotrri:Jr:::s oo Co~:,.,. IUI!a ~~~~ Azlr\U~=~. w K~:-..cr....a .l'i '::a~, o::.!
ml;ll,zar;.bo r:;a 1\GO i Sllf tc.<l'J.:.C&'!• r.o Pli'T4ol'; Q.,~Cn~:; I :4 1 ii:é pl.-'1 t;r;.:..w
W 'Oll-11 00 l•trdr:,JO !iJ ~~,7. A Ur... i.c pt.O().rr,t_., f,r,M~ r ta, !~ J rt,-r.,rrt~
<ia ~rl C<!&! rr.e.,..Oro 1J0 -CoflWM cliJ A:xn.or~w..:l..:r f,u ,. 4'-, ; ..."4 (ol ;;,'-" • ....r;.;•ltl, w OlllibvÍI.'l. .o r..t :a Cn'lllc.r, ,;-9-,ro:IO Q "'~'•0 tl:ll.lll -..~ t:P.(;. :r.t"l 17 .a

LM.

r.~ G2~ó4 CC~.

IUI:I•~~

i da.ua.V..

fJ!!W:'i".H man1l~tar

oo .li.OU_.. (Jbi".JOW•!.r).,•:O,.~ nr: :....r.a. r~P·.~-o)lrr.

~>1/0f!UI:J ::la P.•~'V~ft'H;,rl'.t r!l! Ur~t. 1 ·,.. ~M.r.cJ.~
:;$1 #

., ... _

~--

ca

dolt!ari)J !;nd~ a ?r~r~ _de d:J, :lindo a~&du::ido ail A<:ÇI.r~_r.r~rA 0<1 Un.lil, dO
Con::olllo n~JI. !lo lAPAS. d<J BNGES. o:c BJ,c.o o:o Br~,f. ~m cor. c •os .))mil! I
;rwxai\tM pru~ntsL Ria -tr JJr.airo, H t» mil< O OQ !885 •J [!;..ar llJ\•IIrl<!~ S.lv.l
- f;e~wnto, RoWrto F~n' CJit3 ~ S!'i:.~l~r•a. lvll f ~n~oc 01•>1!-ra Otr V,;r~i
- O~-p~o~nta1W d~ I.Jnilo,Rcbdrtc Fana C:::rs11- -Acu.'l'.,~!~ lvrl hr11r.r~ôrt'
Bolç.:>$- AwrdW!llJflt& do 8~1CO NolC.Itnal Od Oe:>lrro.-oi-•~r•T~ Ec~.'cc t Soe~- BNOES, JQ:.'D do CarrTl(! fler·JilQJes- p;:r.llatJ:o ao 81.t:.1l SI A.. ~.oo Ftul.p;>e
André Bcyar .- pp. F~ndo Brolde~o 157 - Je;J1 Ph~.;;íJI! Ant11~ a_,·-cr -__Q2,
Brllo.1<i!t0 Pu:~.n&r..;td Prr.·Hia- Jc:ii Cdr!OS GOT..J: t.::rou ~ lJ.."fll~..:o [tífNQ ~
C011Stlt1o Fi!tal, FemàlidO Jo.lqiJim li.ll- pp lr>U•LIO 0o1 Aorn.l\om~
ceira a Al.SiuVlcia So:ial- lAPAS, Jo~ Bc:.:.o f~#ll!llll);lllfl',a- Acu;tl;~ll 1

Enio D:u dJ Crul - Acioniru..

SE.RVJÇO PÚ-GÜCO

tSfiJlUAi___ - --

SECRETARIA OE ESTADO DClNUOSTfi\~C-O!.li:RC!O-E TECio.OLCG1A
JUNTA COME RClAL DO ESl Mi;) CO A; O ÚÉ 1ÜiEIRÓ-- JUC.tíUA _
C(R!IOÀO
·Proces:a ''~ 44G65/l:i5
CERTIFICO qoo COI.IPA~lH!A VALE 00 'RfQ DOCE ~IQu••c~ ... 0\!$1' JUN·
TAS(.[) o n,~ l:l \342 por &:'.pacho GJ 07 di J.ll'l~.o ce 19riJ éi !;,~ fURVA, AGE c»
HffJ05, que a/t&!W u; co;.oltul~<~ 1'/ a V &J E1t•tut0--~c·~J. dtip.o aúnamirrO$ oo

.

Con·.t;l~ho ae fd'llirimotja, !udn1erlllei ~ ~.iflot~liL/1. ru 1<-A ~.lu

COMER.f.JAL DO ESTADO DO RIO DE JAN~I_ílO, t~~ 07 il.J

tt. JUNTA

i:6 oc _1935_ Eu:

EOIR G. 0LtVEiflA ~rll'•i, co.1fen e a::.s.r.a. fv. 'o'iA.LOEI,/AR 1-I~UA"'. 5.,r.:.re1.!'rrll Geral ót JUCEfVA, 31:.ib~te.-o a anino.
T<~~a oo õlrQuiv~·onlo -:- c~$ r lã Bl:lú.
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(0Cl>Lida_IJ['I1nim;r a;l!cr..-;f,!ll. Scúo mJc 1 pat:J.ri: ~ R'~-çrrr'ollÕtltltt J.ÍÚn.)v oa
clai!)J Q-Ja lho cr~Lia., Di nos, açra~r ws CcmUh~rrcx; q..r~ entj•lll:!itii.Jm o Cct1
Wllo óJ Aornini:1r~4o
'CVRO a Ol•.:lic.:rçlia Oer.oo·Hua.:a_ó.;rololl'll o ll.'<l•pc om
QuO preswr~n ll!a C/jJIJora;:ãu à Empt\!S-3. EI\CI!11Go1CC 01 tr~tJlh01, o PtCSJ~otf

Ctí!lo fJÍI'g.J~'li ia tioil'ae rmn,lti11~JÕ, Ll....,'l!ra. • pr!'C.;;t;U i .2::-; k lrf"<<J
'rnasrm .lÇtOVit:la ~~ IJ'l~lrll!Oôi:O:. P.-a;...r ;.•-.::r.:r ru .P•ta:·ort; l._ ~ ::--~ <W
diJ,,Q P.esioon:a ~()'.C!HU to ?.~re;eiH;rt>:u 0<1 un.:;v Q,.e. SG :n .."l.t.r.jU:;.:,i ~.,;~rt ~

?-~

:;JA-.,

Mrt '""':#nJ. ,ar:r:w •t~·~~tlr wn, .t, ia,~:~ t'":clõ'l

~---·

5idol

( . REttBlHEIIHtOPERAC!ONfd$.;.

11)1. &·~- p.~~

portador Ol C81Wia m r~nliO~ n? 8.22-0AB-MG, rru.rrta 11<) C~;ua ;)t ~4'*""'
ffsicas 00 Mir"!it~II<J da f~,z!l(l.a '00 o n? 091l2!i3.1.W/S3, O.~t:l•)-:0 1 »::.:..>"li
na Rua Anltfli-O 00 Al::Vl~!l<\lJI, o~ 1.159, .açl. 1.4\il, E~ o HOM.:.":t- r.J ..·..s

C;:r,

OU

IIC-!oJ

~:~~~~;o ~t~~·s1~~;!~~o1l~~~~~:,P~:.::;~~o: !:;-s~:.;.';;

G~tdl Qqj,n.)r,~ Q./8 \8 n~J~ar ~pb; 1 :LJ IH•ci;l. ZIXI.'IlCO ~'I .'fti~ t-:l1 An.~J ~3
-A r!llrun~r.do o~ rn!n'-b\01 o.;. CCirl~ho f;~ w~~ lrl&.:.. ~..:lJ ~-.r,.:'t 1 :}:'1:
QVIl (ii U~<;•lf, Art~a N-Em SIJ~ iL-séf'Cd~IS a.. ,,rp.!•.);,1•.:fl1US. ,x r:'Ol":"•t.HIS .:.l
C011~ho Fr:.c.;l _~rão :lJ~tJilJfda; ~lu; re_~t:.-~ ~I<Jt:,:~r.~ Ar:~"-~-- .\,:.
,Consdho Fi~;.i! cc.~p11ta t\6/tfl IIS tlr.~·~ilu P'"":nJS-.-... ;.,;.V~o,.:io- ~~~
R&.~.I:Su~in Jo o~~~ (Úp iJ.r>. ll o Prail4.nlol c.cnc..l.l t!f."l ~·~v>».J • t·~~- l:i:• o-1
Rq:He"'õl!<Jltl rJa Ur~do nJ/a!IVII ''T!O<lol,;.t;_iv ~t;.\3lo.~t.!t:l, C.J',toJ." ,., o,.;." 1 tt!t•i·

lVOLUCAO

niR..:.a Qs.v;l~o-CI\.1, rfl't.l.

Aib.Jfno Wriiir ~ A.wedil, tri.lairo,.c;uc:o. en_}:rre<~ll, po-lJó.;; c. ~.._,.J,;,
ioen1inaoo ,-{} 1(1'1375. cél'\I!Hlol ?e<• So:rato111• 1.11 Sq.• r.~oo;• f\.=o_re• .n (s:.,j..Jc ~
E~(JJ!Ó Santo;l~rilo 1)0 Cac:.r;uo Q!- f'.ii~-F,sQ ao y,(i,',!ir.~ 01 ~uu..:.:.
Sab Drf!OJ5.!!$Ji17/44, !iJf1"1t.ba® I rn;J:Entt N fk.•An.tt Gii•~I'Cr. r!J:tJ . .O
201. C~:r~.'kr·a, -Aio ® Jaiiúo ;.; RJ. ta~~ A..r~>to -ce--tr·.~ ..·.&. t;l.r...J~.r,:,.
c~r1, ~nr t,e.rt-. pona-:or d& c&ne,rJ aa ill!lllrlJ<ljQ rP. 1G7e.diiJ. !t"·t.;.\;...1~

-:-l!IJIWI!( • OIU:Jflifação intJríoQ da ~rrprt!-ó~ :" rr!Ipr-K:trili di~tHt.u:;ilo 00 cun;~etên·
-era; IV- pi()Çllr IYJ Ccn'~lho 1).1 Admm•~IrJÇãa ct planú$ ~ ~rn~;•amilt 00 rr~eSti·
nrOnlos, bJ.m coma !li t:Mt!J(Hilnloo anu&ii a p!~ri;u1uoii C:~ np1tiil a OtJ&rJ<:iOt"lal da
CIYllPõY~ria. V- pll;pOT ao Comdho da AdminillliltàO a C0'1s~-!·Jiç~o Ga IU!lsid<~
ti.n inteo;o~<Ü o a p~t1icipaçio ·tla Campar'itria na cap, lil1 DI w tr.tS ~n.·~~rl~:lt:l, loci!Ai·
...a (Clfltrcia.J.J: 11 coli')li'.U, 1:.-om come B p~rtiop~ãa en fun~;..;.ü.s. Vl- faar &
omJnt.,;.'r:l o sw u;~id~ peltrs reptestntr:vlteo ca Cornp.rntrí6 n.A IM<t:,blbra:o. ~'"i'~
no$lllgi".n!: oa administiJÇiio cao occio!laOO' dr. •M a Cctrlrw.!lid Pdrl•ti~ Jto:r~ta·
Jillll'l(lnl"a, Lcrr1 ~amo daS funV!Çi'.l.li, VIl - ilprvw, porptopu~ta Ól) i're:.iO<lnlA, a
irto~t..:;âo ao D'l<w.J~ q1B dovJm irllEg•~r tr~Sos do trJmini~1f,,~io, ccrr~!ti•'-' QJ
Ir :.C~·$ 11~ S(1:Í(Jo~~001 e Ul•lÍOl>tll1S Wll '-'"e ~Cc:...np;,rUuo ~nha lll(.rBo;.c:r-t<o;iiCI,Vrtl-c.,.MiHr-1 inmJ~ão I o er•·atW1"o.rnto lb f,fi<!l'- 11WIS.:l1:;, n~·ôncta:s, l)e(J(4iiO:S,
arrr.olér.S n. Il'.t:dt6õiv. uc ffiJUo~m•t'>;;io, nal'tls w Mll•t11rro;, IX- il!t;}l'inr a
,~,J~l.i, l~lnrw.,ãa i OI•DI/~.~0 ~ bUli\ lril/MJiS, pl);ll)fidO IISli!l~Jil;f:..lll I\OIIIIi$ t
dJ~.i<JI p...OOru1; X - OJtc.-iur a ""'J;~-;5.;, llhilll.JÇlio 11 onaraçiio dfl \lerll m(MIII t
VDI ores moLifi~nos, t.rrn CCiiLI.l mr>r)'nci~ t}; dir~it;,;; ir~n~ç·&o~ ~-c~~rprumisso arLi·
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n;::ora.n, car,~r;x~ e c~,rwtJniC~> QJO corutltu(l•l' l:ir;Js, ttlri;y,çOO, o..r cc.mprU(ni!.SOS
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ociora Mllmerildo~ pOo.Jer~ ser Ob/Bco GH O:.'lrgro;io, de aco•LlC C~TI a!i norr-..'li WJbalcclda~ p~la O.rawn.t V 2?- Na hipl>msc ou dulr;,.)l'~tl raf!l"riaa no paroli/fJ!O
!Wllllrror, flS ao.~umerrt;JS r).;vori'io cwt~;.I'OJio i/liJ1~. !id~~ a:á.a!uras. CAPfTULO
V- L10 COr.tSELHO F\SC/l,L -.Arti~o 'l7- 0 Con:dhu h:.cW wrâ fundllliOni6J'l•
tu puimJrrl)lll~ 9 iilllá CU'IIli:ufrJOJ da 3 ltrf:,;) mu•nlrra. arJti.-rr. e j (rr.\,) -.JpiW·
w•• qud :;ali::laç.~rrJ aDi rc.,..,i~,ll!. lia ~~~~:),:!0 0~1 ~i~ur Pur~gr~lo únito- Os
rn:ml:rro~ dO CVI.\l!.'.~o (o:O:dl CJW:".allk\ ,.,11 lun.;r,:s •!I! I prr<r.tol3 AaPl:~~.a

,:n

Terça-feira 4 035

S

__s . ___6

~

z.4

.21.

036

Terça-feira 4

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Se<;'Jo II)
- .
LVOLUÇAO

DO

C~IXA

flUXO

Dl

[K US$

10

DA

Março de 1986

CVRO

6

1~1979

1980.....,...~981

1982,,1983

,\_ GERACAD UO'JIOA DE RECURSO$ ?R(lPR!OS

~

_!:1Z.

~

-~

~

f:-

~

_ll.?.

~

___lli.

j2,

206,

165

,,.
'"

428

IQ.9

129

682.

361

289

27
52

61
105

3~7

152
184

6o

501

JiERVlCO OA OfVIDA

( - SALDO OISPONfVEL PARA INVESTIMEtHOS

].- 1/JVESTIM"ENTOS

• Sul + P<Htlcip.ao;;ão Aeionári.a

• Carajãs

_

2ltlt

~.- GERf,Çl\0 DE CAIXA D_O PERfDDÕ

S.· ~.:'NTO

"

R.-

OE CAPITAL POR SUBSCRICM

INGRESSOS DE HRCEiflOS"

Internos

Externo_s

)1·-

)61

fMISSOES DE DEBENTURES

~-

2lt5

( ltSl

( 205)

( -31}

~os

290

-z~ts

Iio

~

_ill

~

__
9

""'·" ENDIVlóAt{ENTO LfQUitlO TOTAL CVRD

~

~

El.· DEBT/EQUJT'I"

.llill_

27/73

12,- SALDO

DO PERfOÕO

1).- :'ALOO

INt"CfAL

V···

---ª.2.

SALDO flNAL

- AOI'IINI5Tf<.AÇÀU JND.

- rasucc

4)

16~

s
_2

~

~.t.sr.z.

J...:.Z.Qi

~

~

46/Slj

~~/SD

42/58

_1_7

~

_6..!.

6S,3
7,:<.
27.5

53.4

C.- CONVER5Ao DEBHiTURES EM CA? I TAL

0.- I>ARTJClPAÇJ'i.o - TtSOURO

"

~

80,4

77,0

68,8

<t,s

4.~

s.s

15,1

18,5

2Z,4

S,i
40,9

"'·'
5,5
43.7

LUCRO LIQUIDO DO EXERClCIO (I03)

A

equilibrando a CM (Art. 241 da Lei 6.404)

B

correçã_o total de Ativo e Passivo.

.

B

A

B(IGP 84 )

80

A

14-204-478

19-304-478

81

A

23-424-318

44-324.318

706-961;347

82

A

42-717-776

124-417 .'776

l-015-356-061

83

B

-542-318-168

84

B

-l-267 _ 673-·550

(*)

= procedimento

196-649-824
1-692.053-990·

adotado.

646-268-730

630-492-766
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DIÁR!ü_DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS
INCLUIDOS NO DISCURSO

Doe. 1- Oficio n~" 598/81, do Sr. Eliezer Batista ao
Ministro da Fazenda Emane Galvêas, em 5 de outubro
de 1981.
Doe. 2- Aviso n~" 307, do Ministro Ernane Galvêas
ao Ministro D~tlfim Netto, de 16 de maio de 1984.
Doe.·_ 3- Telex n~" 556, de 25 de maio de 1984, dirigí..:
do ao Ministro Ernane Galvêas pelo Sr. Euclides Tri~
ches, Vice-Presidente em exercício da Presidência da
Vale do Rio Doce.
Doe. 4- Ofício n~" 56, de 12 de julho de 1984, dirigido ao Sr. Eliezer Batista pelo Procurador-Geral da F azenda Nacional, Dr. Cid Heráclito de Queiroz.

Doe. 5- Oficio

n~"

430/85, dirigido ao Senador

Humberto Lucena, Líder do PMDB, pelo Sr. Eliezer Batista, Presidente da Vale do Rio Doce, em IS de abril de
1985.
~C ~~~
Doe. 6- Depoimento prestado em 17-10-85 pelo
Sr. Osvaldo Barcelos Cordeiro de Farias, perante a CPI
que investiga a gestão das estatais.
Doe. 7 -_Relatório encaminhado pelo Ministério
das Minas e Energia sobre a mudança dos estatutos da
Vale do Rio Doce, que restringiu as funções do Con_selho
de Adminístração.

Doe. 8- Demonstração do fluxo de caixa da Vale
do Rio Doce nos últimos cinco anos.
Doe. 9-- Demonstrativo da mudança de critérios_
na confecção do balanço da Vate,
SECRETARIA GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadaS de )<;> a 30 de
novembro de 1985 .:._ art. 293, II,
do Regimento Interno)
PROJETOS APROVADOS E
ENCAMINHADOS A SANÇÃO

-Projeto de Lei da Câmara n9 62, de 1985 (n9
4.974/85, na Casa de ,origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera a estrutura da Categoria Funcional de Tradutor e Intérprete, do GrupoOutras Atividades de Nível Superior, e dá outras providências. Sessão: 6-.11-85 (extraordinária,)
. -Projeto de Lei da Câmara n9 _180, de 1985 (n'i'
6.501/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo
i abrir créditos suplementares atê o limite de CrS
10.146.500.000.000 (dez trilhões, cento e quarenta e seiS
fí:Hhões e quinhentos milhões de cruzeiros), e dá outras
,providências. Sessão; 6-11-85 (e:iúraoidinária)
-Projeto de Lei_ da Câmara n~' 66, de 1985 (n~'
5.204/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a estrutura de Categorias Funcionais do Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário dos Quadros das Secretarias dos Tribunais Eleitorais e dá outras providências. Sessão: 6-11-85
(extraordinária)
· -Projeto de_ Lei da Câmara n9 91, de 1985 (n'~
,2.049/83, na Casa de origem), que permite a tolerância
de_S% (cinco por cento) na pesagem de carge em veículos
~e transporte. Sessão:. 6-11-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n~' 181, de 1985 (n"
6.702/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senbor
Presidente da República, que modifica a redação do parágrafo único do artigo 19 do Decreto-lei n'l 2.249, de 25
de fevereiro de 1985, e dá outras providências.
Sessão: 7-11-85 (extraordinária)
-·Projeto de Lei da Câmara n~' 178, de 1985 (n'~
5.463/85, na Casa de origem), de iniciativa do senhor
Presidente da República, que dispõe sobre pessoal admitido em Tabela temporária nos Ofícios Judiciais do Dis~
trito Federal e dos Territórios.
SeSsão: 7-11-85 (extraordinária)
-ProJeto ae Lei da Câmara n~ 179, de 1985 (n'~
6.206/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a destinação do produto da arrecadação da Taxa de Melhoramento dos Portos.
SeSsão: 7-L1~85 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n<? 3, de 1981 (n 9
1.889/76, na Casa de origem), que altera a redação dos
arts~ 7'1, 9~> e lO da Lei n'~ 6.223, de 14 de_julho de .197~,
que dispõe sobre a fiscali~ação financeira eyrçamentána

da União, peio Congresso Nacional, e dá outras -providências. Sessão: 19-11-85
-Projeto de Lei da Câmara n~' 13, de 1981 (n~' 78/79,
na Casa de origem), que introduz modificações na Lei n'l
605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso
semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias
feriados civis e religiosos.
Sessão: 19-11-85
-Projeto de Lei da Câmara nit 14, de 1981 (n'~
2-.9-1-7{80, na Casf:l de origem), que suprime a alínea_ b do
ait. 390."a Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência SociaL
SeSSão: -19-fl-85
-Projeto de Lei da Câmara n9 55, de 1982 (n~'
2.631/80, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 27 da Lei n'~ 3.274, de 2 de outubro de 1957, que
disç!plina o_ regime penitenciário.
Sessão: 19-1 I -85
~Projeto de_ Lei da Câmara n'l 22, de 1983 (n'~
5.450/81, na Casa de origem), que concede anistia às
màes-de-famHia condenadas a até 5 (cinco) anos de prisão.
Sessão: 19-11-85
-Projeto de Lei n~> 17, de 1984 (n<:> 2.845(76, nil: Casa
de origem), que acrescenta dispositivos à Lei n'l 3.807, de
26 de_ agosto _çie 1960, para dispor sobre o segurado que
tiy_er ªssumidQ cargo público e perdido o prazo para continuar contribuindo como autónomo.
Sessão: 19-11-85
-Projeto de Lei nl' 14, de 1985 (n'~ 2.393(79, na Cas<:.
de origem), que altera a redação do art. 135 da C~nsoli
dação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei
n'~ 5.452, de 1<:> de maio de 1943, que dispõe sobre a concessão das férias anuais re1puneradas.
Sessão: 19-l l-85
-Projeto de Lei n~> 17, de 1985 (n~' 2.296/83, na Casa
de origem), que dispõe sobre a defesa de médico, servidor público, em processos judiciais decorrentes do
exerctcio da profissão.
Sessão: 19-11-85
-Projeto de Lei da Câmara n'l 50, de 1981 (n~>
2'.048/79, na Casa de origem), que dá nova redação ªo§
2~> do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n'~ 5.452, de 1'~ de maio de
1943, dispondo sobre o fornecimento de transporte para
o trabalhador.
Sessão: 19-11-85
-Projeto de Lei da Câmara n'~ 49, de 1982 (n9
2. t59f79, na Casa de grigem), que dispõe sobre a criação
do Colégio Agrícola de Sertânia~ ·no Estado de Pernambuco.
Sessão: 19-ll-85
-Projeto de Lei da Câmara n~' 182, de 1985 (n9
6.699/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede isenção do Imposto SObre Produtos Industrializados- IPI na aquisição
de automóveis de passageiros e dá outras providências.
Sessão: 19-1 Í-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado nl' 301, de 1985-DF, de
iniciativa do Poder Executivo, que altera dispositivos da
Lei n~> 5.619, de_3_ de novembro de 1970, e dá outras providências.
Sessão: 20-11-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n'l 184, de 1985 (n~>
5.73If85, na Casa de origem}, que altera a composição e
a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho
da Terceira Região, cria cargos e dá outras providências.
Sessão: 26-11-85
-Projeto de Lei da c_âmara n9 191, de 1985 (n 9
3..198/80, na Casa de origem), que al.tera a redação da
alínea b do inciso IX do art. 146 da Let n9 4. 737, de 15 de
julho de 1965 -Código Eleitoral, eliminando da legislação eleitoral o voto vinculado.
Sessão: 27~11-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n'l 249, de 1985-DF, de
iniciativa do Poder Executivo,_que estima a receíta e fixa
a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro
de 1986.
Sessão~ 27-n-85 (CxtraOrdinária)
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PROJETOS APROVADOS' E
ENVIADOS A PROMULGAÇÃO
-Projeto de Resolução n9 III, de 1985, de autoria da
Comissão de EConomia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Muniz Freire, Estado do Espírito Santo, a contratar operação de crédito, no valor de Cr$ 30.769.788
(trinta milhões, setecentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito cruzeiros).
Sessão: 6-11-86 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n9 120, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o Governo doEstadO dé Sergipe a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 977.282.400 (novecentos e setenta e sete milhões,
duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros).
Sessão: 6-11-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n~' 121, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia~ que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 519.044.481.001 (quinhentos e dezenove bilhões, quarenta e quatro milhões,
quatrocentos e oit~nta e um mil e um cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Sessão: 6-11-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução nl' 122, de 1985, de autoria da
Comissão de Finanças, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de empréstimo externo
no valor deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares americanos).
Sessão; 6-11-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução nl' 127, de 19_85, de autoria da
Comissão de Econoniia, que autoriza o Governo do Estaçlo do Pará a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 10'6~035:140.400 (cento e seis bilhões, trinta e cinco
milhões, cento e quarenta mil e quatrocentos cruzeiros).
Sessão: 6-.11-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n~' 99, de 1985, de autoria da
Comissão de Constituição e Justiça, que suspende, por
inconstitucionalidade, a execução do art. 11 do Decretolei Federal n~> 554, de 5 de abril de 1969.
Sessão: 6-11-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n'~ lOS, de 1985, de autoria da
Comissão de Constituição e Justiça, que suspende, por
inconstitucionalidade, a execução do art. 194 da Lei n9'
744, de28 de novembro de 1975, do Município de Itápolls, Estado de São Paulo.
Sessão: 7- I 1-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n~> 128, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de CrS t .672.261.865
(um bilhão, seiscentos e setenta e dois milhões, duzentos
e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco cruzeiros). Sessão: 7-11-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n'~ 129, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito no
valor de CrS 341.877.815.580 (trezentos e quarenta e um
bilhões, oitocentos e setenta e sete milhões, oitocentos e
quinze mil, quinhentos e oitenta cruzeiros). Sessão: 7-1185 (extraordinária)
__ Projeto de Decreto Legislativo n~' 17, de 1985 (n_9
80/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação em
Matéria de Impostos sobre a Renda entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá,
concluído em Brasília, a 4 de junho de 1984. Sessão: 711-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n~' 130, de 1985, de autoria da
Comissão de Constituição e Justiça, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operações de
crédito externo no valor de US$ 80,000,000.00 (oitenta
milhões de dólares americanos). Sessão: 19-11-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n'l 118, de 1985, de autoria da
Comissão de Legislação Social, que autoriza o Governo
do Estado da Bahia a transferir à Companhia Vale do
Rio Doce ou à sua empresa controlada Florestas Rio
Doce S.A o direito à aquisição da diferença entre a área
efetivatiJ,ente -alienada à Empreendimentos Florestais
S.A. - FLONIBRA e o total da área cuja alienação é
autorizada pela Resolução n!'47, de 1975, do Senado Feó6ra[ sessão: 20~11~&5
-Projeto de Resolução n'l 123, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni-
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dpal de Pirnen'ta Buenó, Estado de Rondônia, a contratar operação de crédit0 no valor de CrS 254.822.079 (dtiuntos e cinqüenta e quatro milhõe::;. oitocentos. c vinte c
duis mil. setenta e nove cruzeiros). Sessão; 26;-II-85 (extraordinária)
- Projelü de Resolução n~' 124, de 1985, de autoria da
Comiss?io de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipul de Jauru, Estado de Ma.to Grosso~ a contratar operação de crédito no valor-de CrJ 1.085.652.592 (um bilhão, oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinqUenta e
dois mil, quinhentos e noventa e dois cruzeiros). Sessão;
26-1 I -85 (extraordinária) ·
-Projeto de Resolução n'i' 125, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de CrS: 543.197.257 (quinhentos e quarenta e três milhões, cento e noventa e sete
mil, duzentos e cinqüenta e sete cruzeiros). Sessão: 1611-85 (extraordinária}
-Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de 1984 (n9
71j84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Convênio Zoossanitário para a importação e a exportação de animais e de produtos de origem animal, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil eo Governo da Espanha, e concluído em Madrid~
a 12 de abril de 1984. Sessão: 28-11-85 (extraordinária)
-Projeto de Resoluçào n'~' 115, de 1985, de autoria dã.
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédílo no valor de Cr$ 100.988:400 tcem
milhões, novecentos e oitenta e oito mil e quatrocentos
cruzeiros). Sessão: 28-11-85 (extraordinária)
.....:.. Projeto de Resolução n9 126,_ de 1985, de autoria da
Comissiio de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato
Grossa, a contratar operação de crédito no valOr de Cr$
1.128.299.406 (um bilhão, centó_e vinte e oito_-milhões,
duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e seis cru~
z.eiros). Sessão: 28-11-85 (extraordinária)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À
CÂMARA DOS DEPUTADOS
-Projeto de Lei do Senado n9 Joo,-de 1985, de autoria do Senador Martins Filho, que dá nova redação ao
artigo I~' da Lei n1' 5.782, de -6 de junhO de 1972,
Sessão: 06- I l-85 (extraordinária)
- Emendils do .Senado ao Projeto de Lei da Ciimara
n9 149 de 1985 Complementar, que altera aredação do
inciso IV do artigo 29 da Lei Con1plementar n~> 1, de 9 de
novembro de 1967, que estabelece os requiSitos ininimos
de população e renda pública e a forma de consulta prévia às populações locais parã a criação de novos municípios.
Sessões: 07-11-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n" 201, de 1985 COmplementar, de autt)ria do Senador Benedito Ferreira e outros Srs. Senadores, que cria o Estado do Tocantins e dá
outras providências.
Sessão: 19-II-85
- Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n9 60, de 1982 (n9 3.427(80, na Casa de origem), que dis.põe sobre a regulamentação do exerclcio da enfermagem
e dá outras providência~.
Sessão: 28-11~85 (extraordinária)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À
COMISSÃO DE REDAÇÃO
-Projeto de Lei da Câmara n9 9, de 1982 (n9
3.048(80, na Casa de origem), que faculta ao segurado a
retificaçào do enquadramento correspondente a seu tempo de filiação à prcvidêndã social.
Sessão: L0-11-85
-Projeto de Lei da Câmara n9 55, de 1984 (n9 759/83,
na Casa de origem), que determina que os depósitos e re·
passes dos órgãos públicos federais do Nordeste sejam
feitos no Banco do Nordeste do Brasil S.A - BNB.
Sessão: 19-11-85.;.
-Projeto de Resolução n9 110, de 1985, de autoria da
Comissão de ConstitUiçãO e JustíÇa~-que suspende a execução do artigo 19 da Reslução n9 13, de 4 de maio de
1983, da Câmara dos DeputadOs, na parte em que deliberou-strsrat o processo criminal contra o ex-Deputado
Domingos de Freitas Diniz Neto.
Sessão: 19-11-85
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-Projeto de Lei do Senado n9 173, de 1982, de autoria -ao Senador Moacir Duartl!, que altera disPositivo da
Lei n~ 6.515, de 26 dt: dezembro dt: 1977, possibilit<indo o
divórcio enTi'c pessoa nunca antes divordada e outra já
divorciada anteriormente.
Sesslio: 19-1-1 -85
-Projeto de Lei do Sen<.tdo n9 225, de l9aJ, de autoria do Senador f\:1urito Badaró. que cria, _e regula ól aplicaÇão pela Censura Federal. o Certificado de Liberação
Restrita e dá outras providências.
Sessão: 19-H~85 -·
-Projeto de Lei do Senado n9 24, de 1980, de_autoria
do Senador Fr:mco Montoro, que estabelece que a ordem de preferência para a concessão da pensão civil, será
tamb_~l!l- a_plicada _na pensão militar.
Sessão: 19-11-85
PROJETOS APROVADOS EM 1' TURNO
- Pro$:to de Lei do Senado n" 20, de 1984, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que acres,eeta dispositivo à
Lei n9 6.64_2, ck 16 de lll~Q_de 1279, estabelecenduprivilégio em favor dos locatários com mais de 80 anos de
idade, no _caso de de!>pejo.
Sessão: 19~11-85
- Projeto de Lei do Senaclo n" 96, de 1980, de autoria
do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a participação dos servidores nos órgãos de dlreção e físcafi:
zação das entidades que menciona.
Sessão: 19-11-85
PROJETOS REJEITADOS E
ENCAMINHADOS AO ARQUIVO
-Projeto de Lei da Câmara n" 33, de 1985 (n9
1.550/83,_ na Casa de origem), que declara Feriado Nacional o dia 20 d~ novembro, já celebrado Dia Nacional
da Consciência Negra pela comunidade afro-brasileira.
Sessão: 19-11-85
-Projeto de Lei da Câmara n9 106, de 1982 (n9
4.800/81, na Casa de origem), que disciplina as atividadcs profissionais dos vigias portuãrios, e dá outras providências.
-sessão: 19-11~85
_
.
- Projet"O di Lei do Senado n9 56, de 1979- Complementar, de autoria do Senador Henrique Santillo, que
Cria-a- Região Metropolitana de Goiânia- GO, na forma do artigo 164, da Constituição Federal.
Sessão: 19-ll~85
--Projeto de Lei da Câmar~ n" 16, de 1983 (n9 531/79,
na Casa de origem) que faculta a sindicalização dos inte-grantes das guardas portuárias, dando nova redação ao
artigo 99 do Decreto~ Lei n9 3, de 27 de janeiro de 1966.
Sessão: 19-11-85
-Projeto de Lei da Câmara n~' 22. de 1977_(n~> 382/7'5,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao artigo
760 do Decreto-Lei n" 5.452, de 1_9 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Sessão: 26-lL-SS
- -PrOjeto de Lei da éã.mara n\' 57, de 1980 (n9
4.625/77, na Casa -de origem), que acrescenta§ 59 ao artigo !69 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965- Código
Eleitoral.
Sessão: 28-1l·8.S
PROJETO ENCAMINHADO ÀO ARQUIVO,
NOS TERMOS DO ARTIGO 278 DO
REGIMENTO INTERNO
_Projeto de Lei da Câmara n9 214, de 1984 (n9
1.720/79, na Casa de-órigein), que estende ao titular de
fuma individual, ao diretor, aos sócios de todas as condições. ao autónomo_ e ao empregado doméstico a proteçào da Lei n'i' 6.367, de 19 de outubro de 1976, que disp-õ-e s-obre o seguro de acidentes do trabalho.
Sessãl:r.""19- 1 I-85
PROPOSIÇ0ES PREJUDICADAS E
ENCAMINHADAS AO ARQUIVO
- Projeto de Lei do Senado n" 129, de 1980, de autoria do Senador Franco Montara, que assegura a participação dos empregados na direção das empresas públicas
e sacie~ economia mista.
Sessão: 19~11-85
- - - -Projeto de Lei do Senado n9 130, de 1982, de auto~
ria do Senador Jutahy Magalhães, que acrescenta pará-
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grafo aõ art. 73 da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971
(Lei Orgânica dos Partidos Políticos).
Sessão: 20-11:.85
-Mensagem n9 I, de 1985 (n9 42/85, na origem), de
17 de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presí·
dente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor Octávio Lui:.t: de Berenguer Ccsar,
Embaixador do Brasil junto à República de TrinidadeTo bago, para, cumulativamente. exercer a função de
Embaixador du Brasil junto ao Governo de Barbados.
Sessão: 20-ll-85 (extrao_rdinária)
MENSAGENS A~ROVADAS RELATIVAS A
ESCOLHA DE AUTORIDADES
-Mensagem n9 163, de 1985 (n9 367/85, na origem),
de 9 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escOlha do Senhor Rodolfo Godoy de Souza Dantas,
Ministro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brisil junto à
República Dominícana:.
Sessão; 19-11-85 (extraordinária)
-Mensagem n9 165, de 1985 (n" 369/85, na origem),
de 9 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presi~
dente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor Oswatdo Biato, Ministro de Segunda
Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República de Gana.
Sessão: 19-ll-85 (extraordinária)
-Mensagem n9 166, de 1985 (n9 370/85, na origem),
de 9 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor Amaury Bier, Ministro de Segunda
Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil em Barbadas.
Sessão: -19-ll-85
-Mensagem n" 171, de I98Y(n9 380/85, na origem),
de 15 de agosto do corrente ano, pela qual o Serthor Presidente da República submete à t:l.elibera((ão do Senado a
escolha do Senhor Francisco de Assis Grieco, Ministro
de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, para exercer-a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino
dos Países BaiJ~.os.
Sessão: 19-11-85 (extraordinária)
-Mensagem n" 172, de 1985 (n9 381/85, na origem),
de 15 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repúbrica submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor Celso Díniz, Ministro de Primeira
Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República Popular da

Hungria.
Sessão: 19-11-85 (extraordinária)
-Mensagem n" l73, de 1985 (n9 382/85, na origem),
de 15 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senad_o a
escolha do Senhor Antonio Fantinato Neto, Ministro de
Primeira Classe, da carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular da Bulgária.
Sessão: 19-ll-85 (extraordinária)
-Mensagem n9 174, de_l985 (n9 383/85~ na origem),
de 15 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Pre..
sidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor Cyro Gabriel do Espírito Santo Cardoso, Ministro de Segunda Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República de Honduras.
Sessão: 19-11-85 (extraordinária}
-Mensagem_ n\' 175, de 1985 (n9 384/85, na origem),
de 15 de agosto do corr_ente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor Tarcísio Marciano da Rocha, Ministro de Segunda Classe, da carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Jamairia Árabe Popular da Líbia.
Se$são: 19-11~8~ (extraordinária)
,-..:.:...Mensagem n9 207, de 1985 (n9 444/85, na origem),
de 13 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a esColha do Senhor Álvaro da Costa Franco Filho.
Ministro de Primeira Classe, da· carreira de Diplomata,
para ex.ercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República da Colômbia.
Sessão: 19-11-85 (extraordinária)
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-Mensagem n"' 215, de 1985 (n~' 461/85, na orig_em),
de 20 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ivan Silveira Batalha, Ministro
de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Ârabe do Egito.
Sessão: 19-11-85 (extraordinãria)

(Resenha das matérias apreciadas de ]9 a 5 de
dezembro de 1985 ~ art. 293, II,
do Regimento Interno)

PROJETOS APROVADOS E
ENCAMINHADOS Ã SANÇÃO

-Projeto de Lei do Senado n9 198, de 1979

(~"

3.171/84, na Câmara dos Deputados), de autoria do-Sinadar Nelson Carneiro, que disciplina o exercício da
profissão de oeietive Pafticular.
- Sessão: 2-12-8Ç(extraordinária)
-Projeto de Leí da Câmara nt? 45, de 1985- (n9
4.972/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera a estrutura da Categoria Funcional de Nutricionista, do Grupo-Out~as Atívidades de Nível Superior, e dá outras providências.
Sessão: 3-12-85 (extraordinâria)
-Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1985 (nt?
4.983/85, na Casa de oriS:em), de iniciativa do SenhoiPresidente da República, que altera a estrutura da Categoria Funcional de Dutilógrafo, do Grupo-Serviços Auxiliares, e dá outras providências.
Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
- Projeto_de Lei da Câmara n9_ 165, de 1985 (n9
4.416/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, qUe dispõe sobre a pensãO. especial de que trata a Lei n9 6.592, de 17 de novembro de

buiçào da C:;~t.egoria Funcional de Téqnico de Estradas e
dá outras prov-idências.
Sessão: 3-12-85 .(C:xtrilordinâria)
-Projeto de Lei da Câmara nt? 200, de 1985Coni-Plementar (n~' 356/85, na Casa de origem), de iniciativa- dÕ Senhor Presidente da República, que altera_ a redução do artigo J9 da Lei Complementar n9 45, de 14 de
dezembro de 1983 e concede poderes às Câmaras Municip-ãis-PafaeftifU~i-r o cálculo da remuneração dos Vereadores.
Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n9 110, de 1985 (n9
4.964/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, _que fixa os valores de retri.
buiçào da Categoria Funcional de Engenheiro de Pesca a
que se refere a Lei n9 6.550, de 5 de julho de 1978, e dá
outras providências.
SeS"são: 3-12-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 126, de 1985 (nt?
<t-:9-57 [&,.':;,.._- na Çasa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que fua os valores de retri·
buição da Categoria Funcional de Fisioterapeuta, do
Grupo-Outras Atividades de_ Nível Superior, C6digoNS900, e dáOutras providências.
Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n~' 127, de 1985Complemeritar (fi~ 249/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a aposenwdoria do funcionário" policial, nos termos do artigo 103 da Constituição Federal.
Sessão:· 3-12-85 (extraordináfia)
-Projet9_ _de Lei da Câmara n<:> 199, _de 1985 (n~'
4.111/8"4, nu Casa de origem), que dá nova redação ao
caput do artigo 224 da Consolidação das Leis do Traba_lho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 1<:> de maio de
1943.

Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
1978.
-Projeto de Lei do Senado n"' 9, de 1983 (n"' 5.328/85.
na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador NelSesslio:3-12-85 (extraordinária)
son Carneiro, que inclui entre as contravenções penais- a
-Projeto de Lei da Câmara n<? 170, de 1985 (n~'
prática de atas resultantes de preconceitos de sexo e de
5.987/85, na Casa de origem), de iriídãtivã. do Senhor
estado civil.
- -Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo
Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
a abrir à Justiça Eleitoral o crédito especial de CrS
920.500.00Q(novecentos e vinte milhões e quinhentos nl.il
...:._Projeto de Lei da Câmara n9 162, de 1984 (n~'
cruzeiros), para o fim que especifica.
4.965/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
__ _ __ Presidente da R~públicu, que autoriza o Poder Executi- Projeto de Lei da_ __ Câmara n<:> 130, de 1985 "(nllvo, por intermédio do Instituto Nacional de Colonização
4.065/84, na Casa de origeril), de iniciativa do Senhor
e Reforma Agrária - INCRA, a doar ao Estado de
Presidente da República, que altera dispositivo da Lei n~'
Goiás os imóveis que menciona.
5.701, de 9 de setembro de 1971, que dispõe sobre o maSessão: 4-12-85 (extraordinária)
gistério do exército.
__ -=--Projeto de Lei da Câmara n9 202, de _1985, (n'>'
Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
6.935/85, na Casa de origem), que altera a redação do
parágrafo únic_o do artigo 566 da Consolidação das Leis
-Projeto de Lei do Senado n9 338, de 1985-DF, de indo Tiabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'>' 5.452, de 1<:>
ciativa do Poder Executivo, que tixa o valor do Soldo de
de
maio de 1942, assegurando o direito de sindicalização
Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Fedeaos empregados da Caixa Econômica Federal.
ral e altera dispositivos da Lei n9 5.906, de 23 de julho de
Sessão: 4-12-85 (extraordinária)
1973, e dá outras providências.
-=-Projeto de Lei do Senado n"' 369, de 1985-DF, de
Sessão: 3-12-85 "(extraordinária)
iniciativa do Poder Executivo, que reajusta os Vencimen-Projeto de Lei da Câmara n9 143, de 1985 (n<:>
tos,
salários, so_ldos e proventos dos servidores civis da
4.961/85, na Casa de origem), que fixa os valores de rePolicia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Fetribuição do Grupo-Arquivo, Qo Serviço Civil do Poder
-dera!, dos membros e dos servidores do Tribunal de
Executivo, e dá outras providências.
Contas -:-do Distrito Fe_dera! e do respectivo Ministério
Sessão: 3-12-85 (extraordináría)
Público, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Cámara n9 213, de 1985 (t19
Sessão: 4-12-_85 (_extraordinária)
6.972/85, na Casa de origem), qUe "ãltera dispos1fiV6- da
Lei n<:> 4.737, de 15 d_ejulho de: 1985, e dá outras provi-Projeto de Lei da Câmara n9 240, de 1984 (n~' 3.023,
dências.
nu Casa_ de Origem) de iniCiativa do Senhor Presidente
-----aa -Rej)úb1íCil, -que ·autóflzi-ó" Instituto Nacional de CoSessão: 3-12-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n9 192, de 1985 (n<:>
lonização e Reforma Agrária- INCRA a doar o imóvel
que menciona.
6.005/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Se.<;são: 4-12-85 (~traordinária)
Presidente da República, que institui o Vale-Transpofte
e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 209, de 1985 (n"'
_6.844/85, na Casa de__ origem), de iniciativa do Senhor
Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
· Pr\:sidenkda República, que prorroga o prazo de vigên-Projeto de Leí da Câmara n9- 99, de [985 (n9
cia dos inc_entiv_os fiscais previstos nos artigos 80 e 81 do
4.977/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
De~reto-Lei n~' 221, de 28 de fevereirQde 19~7, fixado
Presidente da República, que altera a estrutura da Catepelo DecretO-Cci n~' 2.134, de 26 de junho de 1984.
goria Funcional de Engenheiro de Operações, do Gruposessão: 4-12-8-5 (extraordinária)
Outras Atividudes de Nível Su[>eriol-, e dá outras provi-Projeto de Lei da Câmara n<:> 214, de 1985 (n~'
dências.
6.821/85; na··casa:de origem}, de inicia_t_iva d9 ~eq_hor
Sessão: 3-12-,85 (extraordinária)
Prt.!sidente da República, que prorroga o prazo de
-Projeto de Lei da CHmara n"' I09, de 1985 (n<:>
iscnçüO d<Y Imposto Ünico sobre LubrifiCantes e Com4.963/85, na Casa de origem), de inicíativa do Sei11i0i
bUstíveis LíqUidos e Gasosos, incideõteS nos álcooís efíliPresidente da República, que fixa os valores de retri-
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co e metílico, para fins carburantes, e dá outras providências.
Sessão: 4-11-85 (C:~traordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n9 120, de 1985 (n<:>
5.082/85, ria Casa áe õrigem), de iniciativa do Senhor
Presidente _.da República, que autoriza a reversão, à
Companhia Agrícola Usina Jacarezinho, do terreno que
menciona, situado no Município de Jacarezinho, Estado
do Pararlâ-.Sessão: 4-12-85 (extraordinária)
....:.. Projeto de Lei da Câmara n"' 211, de 1985 (n<:>
6.934/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a implantação
do processamento eletrônico de dados no alistamento
eleitoral e a revisão do eleitorado e dá outras providências.
Sessão: 4-12-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n9 361, de 1985-DF, de
iniciativa do Poder Executivo, que institui no Distrito
Federal o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e dú outras providências.
Sessão: 4-12-85 (extraordinária)
-:--Projeto de Lei da Câmara n~' 58, de 1980 (n"'
1.693/79, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sessão: 4-12-85
-Projeto de Lei" da Câmara n9 34, de 1981 (n~'
3.658/80, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao a·rtigo 234 do De<:reto-Lei n~' 2.848, de 7 de dezembro
de 1940- C9d!go Penal.
Sessão: 4-12-S:S (extraordinâria)
-Projeto de Lei_ da Câmara n'>' 48, de 1981_ (n~
4.708(78, na Casa de origem), que introduz alterações no
artigo 243 da Lei n~' 4.737, de 15 de ju_lho de 1965- Código Eleitoral.
Sessão: 4-12-85
-Projeto de LeL da Câmara n9 59, de 1981 (n~'
1.894/79, na Casa de origem), que inclui na relação descritiva da$ ferrovi~s do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n~' 5.917, de lO de setembro de 1973, ferrovia transver~al liganc!o Belém-São Lufs-Teresina.
Sessão: 4-12-85--Projeto de Lei da Câmara n9 81, de 1981 (n"'
3.123j80,~na" Casã de origem), que assegura os direitos de
autores teatrais.
Sessão: 4-12-85
-Projeto de Lei do Senado n9 43, de 1980- Complementar, de autoria do Senador Helvídi_o Nunes (nt?
166/80, na Câmara dos Deputados), que dá nova redução aos itens I e IV do artigo 29 da Lei Complementar
n9 I, de 9 de_novembro de 1967, que estabelece os requisitos mínimos de população e renda pública e a forma de
consulta prévia às populações locais, para criação de novos municípios.
Sessão: 4-12-85 (extraordinária)
-Projeto de_ Le_i_da Câmara n~' 210, de 1985 (n"'
6.845/85, na Casa _de_ origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que cria o Fundo do EstadoMaior das Forças Armadas- EMFA e dá outras providências.
Sessão: 4·12-85 (extraordinária)
-ProjetO de Lei da Câmara n~' 215, de 1985 (n9
6.837-J-85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a prorrogação
de vigência de incentivo fiscal previsto na legislação do
Imposto de Renda.
Sessão: 4-12~85 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n9 123, de 1985 (n9
5.180/85, na Casa de origem), que cria cargos em comissão no quadro permanente da Secretaria do Tribunal
Rt:gional do Trabalho da. 2~ Região e dá outras providências.
Sessão: 4-12-85 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n'>' 121, de 1985 (n<:>
742/83. na Casa de origem), que revoga a Lei n9 5.465,
de 3 de julho de 1968, que dispõe sobre o preenchimento
de vagas nos estabelecimentos de _ensino agr!cola, bem
como sua legislação _complementar.
Sessão: 4- [2-85' (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n~' 99, de 1985 (n~'
5.986/85, na Câmara dos Deputados), de uutoria do Senador José Lins, que dispõe sobre a sistematização e ordenação das ações do Governo Federal no Norde&te, no
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que tange aos problemas das águas, e dá outras providências,
Sessão: 4-12-85 (extraordinãria)
-Projeto de Lei da Câmara nl' 219, de 1985 (nl'
6.971/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera a legislação tributária federal e dá outras providências.
Sessão: 5-12-85 (extraordinária)
- Projeto de Lei do Senado n~' 4, de 1985 (n~" 6.446/85,
na Câmara dos Deputados), de autoria dos Senhores Senadores Nelson Carneiro e Passos Pôrto_, que modifica o
artigo 27 e seus parágrafos dà Lei n9"2.004, de 3_ de outubro de 1953, alterada pela Lei n9 3.257, de 2 de setembro de 1957, que dispõe sobre a Política Nacional de
Petróleo e define as atribuições do Conselho Nacional
do Petróleo, institui a socie-dade por ações Petróleo Brasileiro Sociedide Anónima e dá out~as providências.
Sessão: 5-12-85 (extraoridilária)
-Projeto de Lei da_ Câmara n'íl 206, de 1985 (n'íl
6.968/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a inclusão de
servidores da Administração Federal Dírcta e das Autarquias Federais no Plano de Classificaç_ào de Ca~ggs, instituído pela Lei nl' 5.645, de lO de dezembro de 1970, e çi_á
outras providénclas.
Sessão: 5-!2-85 (extraordinária) ·
-Projeto de Lei da Câmara_ n9 207, de 1985 (n'íl
6.~06/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da Rcpóblica, que reajusta os valores de vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores civis e militares da União, dos Territórios e das Autarq:.~ias Federais, dos membr~s do Poder Juciciário da
União, do Distrito Federal e dos Territórios, do Tribunal de Contas da União, bem como os valores das pen-sões, e dá outras providências.
SesSão: 5-12-85 (extraordinária)
PROJETO$ APROVADOS E
ENVIADOS À PROMULGAÇÃO
-Projeto de Resolução n'íl 116, de_l985, de autoria do
Senador Cid Sampaio, que altera a Resolução n~" 93, de
1976, que dispõe sobre operações de cr~dito dos Estados
e Municípios, fixa seus limites e cond1ções.
Sessão: 3.-12-85 (extraordinária)
-Projeto de Decreto Legislativo n'íl 4, de 1984 (n"'
37/83, na Câmara dos D~putados~ qlle _<~:prova o texto
do Acordo -de Cooperação Amazônica entre o Governo
da República Federativa do_ Bra.sil._e_~ Governo da República Cooperativísta dã.- Guíana, celebrado em
Brasília, a 5 de outubro de 1982.
Sessão: 4-1"2-85 {extraordináría)
- Projeto de Decreto Legtslatl'LQ_ill' 41,_de -1983- (':19
33/83, na Câmara dos Deputados), _gue aprova o texto
do Convênio sobre Imunidades e Privilégios da OLA DE
(Organização Latino-Americana de_ Energia), adotado
durante a VI Reunião Ordinária óe Ministros da OLADE, em 1975.
Sessão: 4-12-85
-Projeto de_Decreto Legislativo n9 2, de !985 (n'íl
60/84, na Câmara dos Deputad_os), que aprova o ~exto
da Convenção sobre a Conservação dos Recursos Vivos
Marinhos Antárticos, cõnCIU!da em C<lmberra, em 20 de
maio de 1980.
Sessão: 4-12-85 (extraoraináiia)
-Projeto de Resolução n9 I lO, de 1~85~ de autoria-da
Comissão de ConstituiÇão e Justiça, que suspende a execução do artigo Jl' da Resolução n9 13 da Câmara dos
Deputados, na parte em que deliberou sustar o processo
criminal contra o ex-Deputado Domingos Antônio de
Freita5-Díriiz Neto.
Sessão: _4-12-85_ (extraOrdinária)
-Projeto de Resolução n9 15, de 1985, de autqria do
Senador Jutahy Magalhães, q1,1e dispõe soPre requerimento de informações e dá outras providências.
Sessão: 4-12-85 (extraordiilâifij
- Pn?jeto de Decreto Legis.Jativo _nl' II, de 1984 (n_9
45/84, na Cá-fiar-a dos Deputados), que aprova o texto
do Protocolo de 1981 para a VII Prorrogação da Con-
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venção sobre o Comércio do Trigo de_1971, concluído
em Londres, a 111 de dezembro de 1982.
Sessão: 4-12-85 (extraordinária)

cipal de Tangará da Serra. Estado de Mato Grosso, a
contrutar operação de crédito no valor de Cr$
4.473.178.930 (quatro bilhõi!s, quatrocentos e setenta e
três milhl)e~. cento e setenla e oito mil, novecentos e trinta cruzeiros).
Sessão: 4-12-85 (extrarodinária)

- Projeto de Resolução n'-' 132, de 1985, de autoria da
Comiss::io de Constituição e Justiça, que suspende a execuçi:ío dos artigos 35, parágrafo único e 36 da Lei n9
9.240, de 30_de agosto de 1982, do Estado de Goiás.
Sessão: 4-12-85 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n~' 131, de 1985, de autoria da
Comissão de Finanças, que autoriza o Governo do Estado do Paranú a realizar operação de empréstimo externo
no valor de US$ 63,600,000 (sessenta e três milhões e
seiscentos mil dólares americanos).
s~são: 04.12.85 (extraordinári~)
--:Projetp d~RcsolJJçào n9l34, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Estado~ Sjjo_.Pau!Q_a_contr_atur operação de crédito novalor d"e Cri J:-!31. 146.368 (três bilhões, cento e trinta e um
___milhões, ~.:~uto e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta
e oito __cruzciros).
Sessão_; 04.12..85 (extraordinária)
-Projeto tkResolução n~'_l35, de 1985, de autoria_da
Comissão óe-Fírianças-,-q_Ue iutoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar operação de empréstimo
ex!erno no Valõr -de USJ 60,000,000.00 (sessenta milhões
de dólares americanos).
Sessão: 04~l2.8J(extraordinária)
----=-Projeto de Resoluç-li.o n9 l36, de 1985, de autoria da
Comissão de Finanças, que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizur operação de empréstimo
externo, nu \!alo r de USJ 44,800,000.00 (quarenta e quatrO milhões e oitocentos mil dólares americanos).
Sessão: 04.12.85. __ (extraordinária)
__ Projeto de Resolução n9 137, de 1985, de autoria da
Comissão de--Finanç-as, que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar operaç-ão de empréstimo
externo, no valor deUS$ 100,000,000,00 (cem milhões de
dólares americanos)
Sessão: 04.12.85 (extraordinária)
....... p~~jeto de Resolução n<1 138, de 1985, de autoria da
Comissiio de Ecunomia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 147.658.086
(cento e qLicir"enta e Sete mHhões, seiscentos e cinqUenta e
alto mil e ·oitenta e seis cruzeiros).
Sessãá:- 04:T2.85 (extni.ordinária)
,...-- Pr:o]~to de Resoluç-ão nQ 139, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maríliu, Estado de São Paulo, a contratar opeR
r:.~ç-ãQ d_e crêdito_no_valor de Cr$ 2.400.000.000 (dois bilhões e__ quatrocentos milhões de cruzeiros).
Sessão: 04.12."85 (extraordinária)
-PrOjetO de ResOlução noiJ40, d~ 1985, ~e autoria d~
--comissão de EConomia; que autoriza a Prefeitura Municipal de Salto dO C~u, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Crl 439.917.320
(quatrocentos e trinta e nove milhões, novecentos e dezessete mil, trezentos c: vinte cruzeiros).
Sessão: 4-12~8_i_(_ex1l:aordinária)
- Proj_~q__d-e Resolução n'-' 141, de 1985, de. autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni·
cipal de Grajaú, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor de Crl 441.261.654 (quatrocentos e _quarenta e um milhões, duzentos e_ se§~enta e um
- mil, seiscentos e ciriq·aenta- e- quatro cruzeirOs).
s:ssão: 4-12M85 (extraor~~~~a)----~Projeto de Resolução n~' 142, de 1985, de autoria da
CnmissãQ-de-E_çonomia, que autoriza a Prefeitura Municipal de- Macillba, Estado do Rio Grande do Norte, a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
l .053.744.725 (um bithão, cinqilenta_e três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco
cruzeiros).
Sessão: 4-12-85 (extraordinária)

-- Prõ)eto de- Resoluç-ão nY 143, de 1985, de autoria da
Comissão de EconOmia, que autoriza a Prefeitura Muni-

- Projeto de Resoluçlio nl' 144, de I 985, de autoria da
ComissUo de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Criciúma, Estado de Santa Catarina, a contratar
operação de crédito no valor de CrS 2.724.658.100 (dois
bilhões, setecentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e
cinqUenta e oito mil e cem cruz_eir~s).
Sessão: 4-11-85 (extraordinária)
-Projeto de ResoluçAo n~' 189, de 1985, de autoria da
ComissãO de EC'onom!i.t;-q-ue autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de hneiro, a conM
tratar operação de crédito no valor de CrJ
32.242.728.664 (trinUJ. e dois bilhões, duzentos e quarenta e dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, seiscentos
e sessenta e quatro cruzeiros).
Sessão: 5-12-85 (extraordlilária)
-Projeto de Decreto Legislativo nl' 2, de 1984 (nl'
35/83. na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Emenda ao Artigo XX I da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção, de 1973, aprovada pela
Conferência das partes, em reunião extraordinária realizada em Gaborone, em 20 de abril de 1983.
Sessão: 5-12-85 (extraordinária)

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À
CÂMARA DOS DEPUTADOS
- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9
9, de 1982 (n~ 3.048/80, na Casa de origem), que faculta
ao segurado a retificaç~o do enquadramento correspondente a seu tempo de filiação à previdência social.
Sessão: 2-12-K~ {extraorOinária)
-Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Cámara n9
55, dc_l984 (n~ 759/83, na Casa de origem), que determiR
na que os depósitos e repasses dos órgãos públicos federais do Norte e Nordeste sejam creditados, obrigatoriamente, no Bunco da Amazónia S.A - BASA e no Banco
do Nordeste do Brasil S.A. - BNB, respectivamente.
Sessão: 2-,12-85 (extraor:dfOUda)
-Projeto d-e Lei do Senado nl' 173, de 1982, de autoria do Senador_Moacir Duarte~ que altera dispositivo da
Lei n~' 6.515, de 26 de dezembro de 1977, possibilitando o
divórcio entre pessoa nunca antes divorciada e outra já
divorciada anteriormente.
Sessão: 2-12-85 (extraordinária)
- Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n9 177, de 1985 (n~' 5.892/85, na Casa de origem), queretifjça, sem ónus, a Lei nl' 7 .276, de fO de dàenibro de
1984, que estima a Receita e fixa a Despesa da União
p.rrn o exercício financeiro de I 985.
Sessão: 2-12-85 (extraordinária)

PROJETO$ APROVADOS E ENVJADOS Ã
COMJSSÃO DE REDAÇÃO
- Proj~to de Lei do Senado n~' 244, de 1981 MComplementar, de uutoriu do Senador Cunha Lima, que acres~
centa o parágrafo 4'-'_ a() artigo 29 da Lei Complementar
nQ I, de 1967, que visa a reduzir, em casos que especifica,
o limite mínimo populücional de que trata o inciso I do
mesmo artigo.
Sessão: 4-12-85
-Projeto de Resoluç~o n9 146, de 1985, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza- o Governo doEs~
tado de Sa.nta Catarina a elevar em CrS 24.404.323.468
(vin(e e quatro bilhões, quatrocefüos e quatro milhões,
trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e oito
cruzeiros).
Sessão: 5-12-85 (extraordinária)

PROJETOS REJEITADOS E
ENCAMINHADOS AO ARQUIVO
..;.... Projeto de Lei da Câmara n'íl 62, de 1980 (n9
1.871/79, na Casa de origem) que dá nova redação ao artigo 5<:> da Lei n~" 6.678, de 14 de agosto de 1979, qUe dispõe sobre a requisição de servidores públicos da admi-
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nistração diretu e autárquica pela Justiça Eleitoral e dá
outras providências.
Sessão: 4-12-85
-Projeto de Lei da Câmara nY 53, de 1981 (n'i' 614/79,
na Casa de origem) introduzindo alterações no Decretolei n\1' 70, de 21 de novembro de 1966, e na Lei n~' 5.741,
de (<i' de dezembro de 1971, que'' dispõe sobre cêdula hipotecária e a cobrança de crédito hipotecário vinculado
ao Sistema Financeiro da Habitação.
Sessão: 4-12~85
-Projeto de Lei da Câmara n"' 57, de 1981 (n9
2.109/79, na Casa de origem), que altera a Lei nl' 5".869,
de II de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, na
parte relutiva ao procedimento sumarfssimo.
Sessão: 4-12-85
-Projeto de Lei da Câmar_a n~' 63, de 1981 _(n9
2.087/79, na Casa de origem) que modifica a redaçào do
§2~>do artigo20da Lei nl' 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.
Sessão: 4-1.2-85
•
-Projeto dt! Lei da Câmara n' 46, de 1982 (n'i' 903/79,
na Casa de origem), que dá nova redação ao artigo 125
do Dt:crcto-lei n'? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e revoga a alínea "d" do § 21' do seu artigo 126.
Sessão: 4-12-85
REQUERIMENTO PREJUDICADO E
ENVIADO AO ARQUIVO
-Requerimento nY 463, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do artigo
279, "c", 4, combinado com artigo 195 do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Resolução n~" 15, de 1985, de sua autoria, que dispõe sobre requerimento de informações e dá outras providências.
Sessão: 4-12-85 (extraordinária)
PROJETO APROVADO EM I• TURNO
-Projeto de Lei _da Câmara nl' 204, de 1985 (n'
6.615/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que cria Juntas de Conciliação
e Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho, define
áreas de jurisdição e dá Qutras providências.
Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
REQUERIMENTO DE INFORMAÇ0ES APROVADO
- Requerimento n'i' 419, de 1986, de autoria do_Seoador Martins Filho, solicitando informações ao _Pod_e_r
Executivo, nos termos do artigo 238, inciso 1, letra "a",
combinado l!Om o artigo 239, inciso I, h:tra "b" do Regimento Interno, sobre o montunte dos débitos vencidos
das cooperativas para com o B01nco Nacional de Crédito
Cooperativo- BNCC e a Companhiõ.l de Financiamento da Produção - CFP.
Sessão: 2-12-85 (extraordinária)
MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS Ã
ESCOLHA DE AUTORIDADES
-Mensagem n'i' 3, de 1985 (n'? 44/85, na origem), de
17 de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor Octávio Lujz de Berenguer Ces?~.
Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad-eTobago, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Comunidade _de Domír~.ica.
Sessão: 3-12-95 (extrãordínáfia)-Mensagem n"' 164/85 (n"' 368/8.5, na origem}, de 9
de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberaç~o do Senado a escolha
do Senhor Raym!mdo Nonnato Loyola de Castro, Embaixador do Brasil junto ao Estado do Coveite, para, cu-
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mulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao E:itudo de Bareine.
Sessão; J.:J2~-ss (eXtraordinária)
- Mensõ.lgem n9 198, de 1985 (n"' 425(85, na origem),
de 2 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor João Augusto de Médicis, Embaixador do Brasil jun:to à República do Quênia, para,
cumubtivamente, exercer a função de Embajxador do
Br<.is_il nã EUõpia.
Sessão: 3-12-8_5 (e;\traordinária)
....;.. l\1ensgein n"' 223, de 1985 (n"' 476/85, na origem), de
27 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor Sérgio Fernando Guarischi Bath, Ministro de Pdmeira Classe, da carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
Rcpúblil..!a do Suriname.
Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
-Mensagem n"' 230, de 1985 (n~' 497/85, na origem),
de_7 de outubro Uo corrente ano, pela qu<ll o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escQ]ba odo _Senhor Murcos Ant§riiO--de Salvo CQimbra, __
__ Ministro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata,
p<mi CXcf"cC?QTuilÇUo de Emba_ixador do Brasil no Canadú.
Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
-Mensagem n'? 260, de 1985 (n>' 542/85, na origem),
de 29 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo Dyrceu Pinheiro, Ministro
de Segunda O:.tSse, da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Popular de Angola.
Sessão: 3-12~85 (extraordinária)
-Mensagem n'i' 261, de 1985 (n~' 543/85, na origem),
de 29 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luiz Orlando Carone Gélio, Ministro de Segunda O asse, da carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à_ Re-_
pública da Bolívia.
se-ssâo:· 3-12-85 (extnwrdínária)
-Mensagem n~' 274, de 1985 (n9 566/85, na origem),
d~_12 .d~Q.y_embro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da-RePública submete à deliberação do Senado a es~olbu do Senhor Alberto Vasconcellvs da Costa e
Silva, Jviin_js_tro d_e Primeira Classe, ç:!a carreira de Diplomat~ para -exCrcer a função de Embaixador do _Brasil
junto à Repóblica Portuguesa.
Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
- tvlensõ.lgem n~" 282, de 1985 (n"' 577/SS, na origem);
de 18 de novembro do corrente õ.lno, pela qu<~l o Senhor
-Pr~S"idcilte~A<l __ R~púbtica submete à deliberação do ~ena
do a escôTiú áõ Senhor A(fonso A ri nos de Melo Franco,
Ministro __ de Prim!;::ira Classe, da carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao
Estõ.ldo da Cidude do Vaticano.
Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
-Mensagem n"' 283, de 1985 (n"' 578/85, na origem),
de 18 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente d~ República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo Henrícjue de Paranaguá,
Ministro de Primeira Classe, da carreira de DiPlomata,
para exercer-à função de Embaixador do B_rasiljunto à
Rer)ública ·aa Venezuela.
Sessão:_3~_L2~85 (extraordinária)
- Men_s_Mçm n' 295, de 1985 (n"' 596j85,_na origert'!L
de 21 c!_<;:_nÇJY~rt:I:!Jl:Q do corrent~ ano 1 pela qual o S~nhor
Presidente da República submete à deliberação do Sena-
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do a escolha do Senhor Alcides da Costa Guimarães Fi·
lho, Ministro de Primeira Classe, da carreira de DipiO·
mata~ para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República Popular Polonesa.
Sessão: 3- I 2-85 (extraordinária)
~ Mensõ.lgem nl' 296, de 1985 (n"' 597/85, na origem),
de 21 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor José Ferreira Lopes, Ministro de
Segiind:i Classe, da carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brusil junto à República
Unida da Tanzânia.
Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
=Mensagem nl> 298, de l 985 (n' 599/85, na origem),
de 21 de novembro do corrente ano, pel<t qual o Senhor
Presidente da República submete à delibemção do Senado õ.l escollw do Senhor MarceJ Dewn Costa Hassloi.!her,
Ministro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embuixador do Brasiljunto ao
Reino do Marrocos.
Sessão: 3-12~85 (extraordínária)
-Mensagem n>' 31 I, de 1985 (nl' 617/85, na origem),
de 28 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Prcs_idente da República submt:le il deliberação do Senado õ.l escolhõ.l do Doutor Thales Bezerra de Albuquerque
Rcmalho para ell:ercer o cargo de Ministro do Tribunal
de Contas da União, em vaga decorrente da aposentadoriu do Ministro João Nogueira de Rczende.
Sessão: 3-12-85 (extraordinária)
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO
INTERPARLAMENTAR Ata da Reunião da Comissão Diretora,
realizada em -t-.12-85
Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de mil
novecentos e oitenta e cinco, às dez (tO) horas, reuni-se
na sala de reuniões do Grupo Brasileiro da União fnterpl:trlamentar si ta no 2"' an_dar do Anexo r do Senado Fe~
dew!, a Comissão Diretora desse Grupo, presentes os seM
nhures Senador Saldanha Derzi (Presidente), Deputado
João Rebelo (Te.:;oureiro), Deputado Jorge Uequed (Secretário). Ausentes, por motivos justificados, os senhores
Deputado~ José Penedo e Fernando Lyra, respectivamente, Jl' e 29 Vlce-Pr-csidentes. Hõ.lvendo número legal o
senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dó ciência da pauta. A Comissão resolve: I) aprovar o pedido de
filiaç~o do Senador Américo de Souza a partir de 2-1285
E~n sCguid-; o Senhor Presidente comunica que dispensou, a pedido, os servidores Heloisa Mõ.lria de Souza~
Dantõ.ls e. Paulo Irineu Portc..'i, designando, em substituição, os funcion_ários Carlota Barrionuevo Mõ.lrtin c
Rudrigo Costa Guimarães, o que é ratificado pelos presentes. Fi..::a decidido comunicar aos servidores, ora dispens~tdos, o agrudCcimento do Grupo Brasileiro da
União lnterparlamentar pelos relevantes serviços que
prestõ.lram a este Grupo durante tantos anos. Nada mais
havt:ndo a tratar, suspende-se a sessão para que se lavre
a Ala. Reabertos os trabalhos, é a mesma lida e aprovada. Eu Jorge Uequed, Secretário, lavrei a presente Ata
que irô à publicação,
EDITAL
A Presidência do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar _convoca Sessão Plenária para o dia cinco do
corrente, quarta-feira, às novas horas e trinta minutos,
na Sede do Grupo, Anexo I do Senado Federal, 29 andar,
para tratar de assuntos de sua competência.
~msília, 3_ de maiÇo de 1986. - Senador Saldanha
Derzi, Presidente- Deputado Jorge Uequed, Secretário.
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1.2.1 pública

EX PEDI ENTE

Mensagens do Senhor Presidente da Re-

- N"'s 1 a 35/86 e 59 e 60/86, restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
- N~'s 42 a48/86 e 61/86, de agradecimento de comunicações.

Encaminhando à deliberação do Senado os seguinte!
projetas:
-ProjetO de Lei do Senado n~'l/86-DF, que altera dispositivo da Lei nl' 6.333, de 18 de maio de 1976,

que dispõe sobre a Organização Básica do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providên-

cias.
-Projeto de Lei do Senado n'l 2/86-DF, que fixa
os efetivos do Corpo de Bombeiros da Distrito Federal, -e dá outras providências.

Submetendo à delibera(,.'ÕO do Senado a escolha de
nome indicado para cargo cujo provlmento depende de
sua prévia aquiescência:
- N<~ 36/86, referente à escolha do Sr. Hélio Antonio Scarabotolo, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixl:ldor do Brasil junto à República do Iraque.
- N<~37 /86, refefente à fisco lha do Sr. André Guimarães, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República da Indonésia ..

- N"' 38/86, referente à escolha do Sr. Guy Mendes Pinheiro de Vasconcellos, Ministro de Segunda
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República
da Guiné-Bissau.
- N9 39/86. referente à escolha do Sr. LuizFernando do Couto Nazareth, Ministro de Segu_nda
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a

funçãO di -Em bcíiX.ador--do Brasil junto à República
Popular de Moçambique.

Comunicando a aprovacão das seguintes matérias:.

- N~' 40/86, referente à escolha do Sr. Ramiro
Elysio Saraiv~_Querreiio, Embaixador dQ Brasil junto à República Italiana, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re-pública Popular Socialista da Albânia.

- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 149/85 (n"' 48/83, na origem), que estabelece os
requisitos mínimos de população e renda pública e a
forma de consulta prévia às populações locais para a
criação de novos municípios.

- NQ 41/86, referente à escolha do Sr, Carlos AIbeta Pereira-Pinto, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Federação da Malásia.

-Projeto de Lei do Senado nl' 164/85 (nl'
5.952(85, naquela Casa), que declara de .utilidade
pública o Instituto Internacional de Cultura.

- Nl' 62(86, referente à escolha do Dr. Aldo da
Silva Fagundes para exercer o cargo de Ministro do
-Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente do
afastamento compulsório do Dr. Jorge Alberto Rontelro.

1.2.2- Allisos do Ministro-Chefe do Gabinete Civl
da Presidência da República.
- N 9 570/85, solicitando o cancelamento da Res~tuc;ão n9 27/85, do Senado_ Federal, que autorizou

o -EStado de São Paulo a prestar garantia à Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRO) junto à Financiadora de Estudos e Projetas (FINEP).

- N 9 47/86, solicitando o cancelamento da Resolução n9 124/85, do Senado Federal, que autorizou o
Estado de São Paulo a contratar operação de crédito
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômlco e Social (BNDES), no valor equivalente a
J2. 100.000 0RTN.
- Nl' 45/86, comunicando que transmitiu a.
função de Ministro da Educação e assumiu o exercício de Ministro de Estado Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República.

1.2.3- Ofícios do Sr. }Q-Secretário da Câmara dos
O~putados

Encaminhando à revisão do Senado autográfo do Seguinte prqjelo:
__ -Projeto de Lei da Câmara n9 1/86 (n9 6.312/85,
na origem), que dispõe sobre a realização de campanha (;!~ucativa pelo rádio e televisão sobre os efeitos
nocivos· do uso de entorpecent~s.

-Projeto de Lei do Senado n9 79/84 (n"' 4.693/84,
naquela Casa), que institui contribuição sobre os prêmios de seguros de vida e de acidentes, para fins de
amparo aos idosos, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n9 201/85 (n9 357/85Complementar, naquela Casa), que cria o Estado do
Tocantins e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n9 351/79, que dispõe
sobre a especializaçào de Engenheiros e Arquitetos
em Engenharia de_ Segurança do Trabalho, a profissão de Têcnico de Segurança do Trabalho e dâ outras
providências.
-Projeto de- Lei da Câmara n~' 60(77 (nl' 397/85Complementar, naquela Casa), que estabelece normas de assistência ao excepcional, autoriza a criação
da Fundação de Assistência ao Excepcional - FUNASE e dá outrs providências.
1.2.4 - Pareceres encaminhados ã Mesa
1.2.5 ~Mensagem do Senhor Presidente da República

- N 9 64/86 (n"' 50/86, na origem) 1 solicitando a
rc::tírada, p~m1 reexame, da Mensagem rt9 438, de. 23
de novembro d~ 1983, relativa ao Projeto de Lei da
C:1mara n? 52, de 1985.

1.2.6 - Comunica.;ões da Presidência
- Recebimcóto das Mensagens nçs 49 a 56/86 (n<~s
27, 30 a 33 e 37 a 39/86, na origem), pelas quaís o Senhor Presidente da República solicita autorização
para que-os GoverndS: dos Estados do Rio de Janeiro,
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de Minas Gerais e do Piauí possam cõntr3.tar ope~
rações de crédito, para os fins que especificam.
-Recebimento da Mensagem n<? 63/86 (n9"49/86,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização para que o Governo do
Estado da Paraíba possa contratar operação de crédito, para os fins que eSpecifica.
- Recehimento do Ofício n9 S/1, de 1986, do Sr.
Governador do Estado do Pará, solicitando autorização do Senado Federal para alienar uma área de
terras devolutas do Estado de aproximadamente
9.000 ha,, situada no Municípiõ de Acará.
-Envio à promulgação de lei _sancionada tacita~
mente pelo Senhor Presidente da República, qu~ dispõe sobre o Fundo Especial do Senado FederaJ e dá
outras providências.
-Recebimento do Aviso n9 531/85, do Sr. Presidente do Tribunal de Contas da UniãO, encaminhando ao Senado cópias das atas das sessõ~- em que foram tomadas _decisões aplicando sanções aoS responsáveis que relaciona, bem como a discriminaÇão dos
recursos providos no período de J9 de outubro a 26
de novembro de 1985.
-Recebimento, durante o recesso, de comunicações de ausência do País dos SrS. Senadores Roberto Campos, Fernando Henrique Cardoso, Albano
Franco, Marcondes Gadelha e Benedito Canelas.
1.2.7 -

Leitura de projeto

Projeto de Lei do"Senádo n~> 3/86, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que acrescei'lta parágrafo
único ao art. 523, da CL T, estendendo ao delegado
sindical a estabilidade provisõ'ría do art. 543.
1.2.8- Comunicações

-Do Sr. Senador Jutahy M:ig"alhães, referente à
sua filiação à Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB.
- Do.Sr. Senador Odacir Soares, referente à sua
filiação ao PartidO da Frente Liberal, passando, em
conseqüência, a integrar a Bancada do PFL.
1.2.9 - ComÚnicações da Presid_ência

-Convocação de sessão cQnjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
-Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

1.2.10 -

Discursos do

E~pe~iente

SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA - Programa de estabilização econômica do Governo do Presidente José Sarney.
SENADOR JORGE KALUME- Autonomia do

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Transcurso
da data natalícia do ex-Presidente Tancredo Neves.

SENADOR JORGE_KALUME ~Comentários
referente a autonomia do Poder Judiciário.

Poder Judiciário.
SENADOR MAURO BORGES- Desligamento
de S~ Ex' do Partido do Movimento Democráfico
Brasileiro e ingresso no Partido Democrata- Cristão.

1.3 - ORDEM DO DIA
~Requerimento

n9 425(85, solicitando_s_eja anexado, aos Projetas de Lei da Câmara ri<?s 49/77,
tI 1/81 e 124/83, que tramitam em conjunto, o Proje·
to de Lei da Câmara n<? 38/84, que altera dispositivo
da Lei n9 4.726, de 13 de julho de 1965, que dispõe
sobre os servlços do registro do comércio e atividades
afins, e dá outras providências. Aprovado.
-Requerimento n<? 461/85, solicitando, nos termos do art. 76 do Regimento Interno; a constítlliçào
de uma Comissão Especial Mista, _composta de 3 Seh_adores e 3 Deputados, para, no prazo de 120 dias,
organizar os atas de comemoração do centenárió-de
nascimento _de dois eminentes baianos, Dr. Otávio
Mangabeira e Dr. Ernesto Simões Filho. Apro,.·ado.
-Projeto de Lei do Senado n9 85/83, que acrescenta dispositivo à Legislação Orgünica da Previdência Social, ampliundo a definição de dependente para
efeito de ·assistt:nda médica. Aprovado em priineifo
turno.
-Projeto de Lei do Senado n<? 89/83, que dispõe
sobre a proibição da ~aça ao jacaré e dá outras providências. Aprovado em primeiro turno.
- Proje~? de Lei da Câmara n9 204J85 __ (n~>
6.615/85, na Casa de origem), que cria Juntas de
Conciliação e dá outras providências. Discussão adiada, nos termos do Requerimento n<? 2(86, encaminhado ao reexame da Comissão de Constituição e
Justiça. Ttmdo usado da palavra os Srs. Helvídio Nunes e ~néa~ Farja.
1.3.1 -

Discursos após Ordem do Dia

SENADOR _NE_LSON CARNEIRO- Considerações sobre o desenvolvimento científico e tecnológico
no P<1ís.

SENADOR GASTÀO MULLER-Cartado Historiador- Hélio Silva, dirigida ao Diretor~Redator~
Cheíe do Jornal O Globo, sob o título, "Hélio Silva
esclarece que Filinto MUller não foi da Coluna Prestes".

SENADOR CARLOS ALBERTO - Apoio
nova política econômica adotada pelo Senhor Presidente da República.
1.3.2 sessão
~

1.4 -

Designa~ão

da Ordem do Dia da próxima

ENCERRAMENTO

2-ATA DA 1' REUN1Ã.O, EM 4 DE MARÇO
DE 1986
2.1- ABERTURA
2.1.1 -Comunicação da Presidência
-Inexistência de quorum para abertura da sessão.
2.1.2 Designação da Ordem do Dia da próxima ses-são.

2.2- ENCERRAMENTO
3- EXPEDIENTE - DESPACHADO
3. I. I - Projeto de Lei do Senado
- N~> 4/86, de autoria do Sr. Senador Severo Gomes, que acrescenta dispositivos à Lei n~ 7.450, de 23
~r~b~~~~~ro de 1985, que dispõe sobre a legislação

4-ATOS DA COMISSÃO D!RETORA
-N 9 s 30, de 1985; e 1 a 5, de 1986.
5-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
- N~>s I, 2, 4 a 12, de 1986.
6-ATOS DO Sll .. PRIMEIRO-SECRETÃRIO
- N~>s I, 6 e 7, de 1986.
7 -PORTARIAS DO SR. DIRETOR-GERAL
- N<?s 2 e 7, -de 1986.
8-INSTJTUTO DE PREVID~NCIA DOS
CONGRESSISTAS
- Res.OluÇões- n<?s 16 a !9, de 1985.
- Balancetes Patrimoniais e Demonstrativos das
Receitas e Depesas referentes ao período de 1.9 a
30.11.85.-Ata de reunião do Conselho Deliberativo.
9-ATAS DE COMISSÃO
10- MESA D!RETORA
11- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
12-COMPOSJÇÃ.O DASCOMISSOES PERMANENTES
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Sessão, em 4 de março de 1986

::iessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli e Passos Pôrto
N9~Q-77S6-Tríi-667/85, na origem), dCc 17 Cl6 d"ez~mbro
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 184,
de 1985 (n~' 5.731/85, na CaSa de origem), que altera a
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Composição e a organização interna do Tribunal RegioOdacir Soares - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros nãl do Trabalho da Terceira Região, cria cargos e dá ouAlberto Silva- Helvidio Nunes- João Lobo- César
tras providências.
Cais- Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins Fi(Projeto que se transformou n<:~ Lei n~' 7.421, de 17 de
lho- Humberto Lucena- Aderbal Jurem a- Nivaldo
dezembro de 1985}.
Machado - Luiz Cavalcante - Laurival Baptista N9 08/86 (nl' 668/85, na origem), de 17 de deúmbro
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Luiz Viana de 1985, referente ao (Projeto de Lei da Câm:ára il9 10'9,
João Calmon- José lgnácio Ferreira- Nelson Carneide 1985 (n9 4.963/85, na Casa de origem), que fiXa os varo- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Camlores de retribuição da Categoria Funcional de Técnico
pos - Gastão Mallcr- José Fragelli- Marcelo Mide Estradas e dá outras providências.
randa- Saldanha Derzi- Enêas Faría- Jaison Barre-=.
(Projeto que se transformou na Lei n~' 7.422, de 17 deto- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Octavio Cardezembro de 1985)
doso.
N9 9/86 (n? 669/85, na origem), d~-17 de dezeinbi'o-de
O SR. PRESIDENTEOo.Sé Fragelli)- A lista de pre1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 121, de
sença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Ha198_5 (n9 742(83, na Casa de origem), que revoga a Lei n~'
vendo número regimental, declaro ilberta a sessão.
5.465, de 3_dejulho de 1968, que "dispõe sobre o preenSob a protação de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
chimeutQ_d~-- 'lagas nos estabelecimentos de ensino agríO Sr. 19-Secretário irá proceder à leitura do Expedien~
cola", bem como sua legislação complementar.
te.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7 .423, de 17 de
dezembro de 1985.)
E. lido o seguinte
N9 10/86 (n9 670/85, na origem), de 17 de dezep1bro
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara ns> 165,
dt: 19~5-(nt' -4Al6/84, na Casa de origem), que dispõe
EXPEDIENTE
sobre a pens~o especial de que trata a Lei n9 6.592, de 17
de novembro de 1978.
(ProJeto que se ti-ansformou na Lei -n9 7.4-24, de 17 de
MENSAGENS DO PR-ESIDENTE DA REPúBLICA
dezembro de 1985.)
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
N~> l 1/86 (n~' 671/85, na origem), de 17 de dezembro
N9 01/86 (n9 649/85, na origem), de 6 de dezembro de
de 19&.5, referente ao Projeto de Lei do Senado n~> 369, de
1985, referente ao Projeto de Lei do Senado Federal nl'
1985-DF, que reajusta os vencimentos, salários, soldos e
301, de 1985-DF, que alte"ra dispositivos da Lei n9 5.619,
proventos dos servidores civis e da Polícia Militar e do
de 3 de novembro de 1970, e dá outras providências_.
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, dos membros e
(Projeto que se transformou na Lei n~' 7.412, de 06 de
dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Fede-dezembro de 1985).
___ rale do respectivo Ministério Público, e dá oUtras proviN~'> 02/86 (n9 651(8_5, -na origenl), de 09 de dezembro
dências.
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara nl' 14, de
(Projeto que se_ transformou na Lei n9 7.425, de 17 de
1985 (nl' 2.393/79, na Casa de origem), que altera aredezembro de 1985.)
dação do art. 135 da Consolidação das Leis do Trabalho,
N~' 12/86 (n~> 674/85, na origem), de 17 de dezembro
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19- de maio de
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara ns> 45, de
1943, que dispõe sobre a concessão das fêria:s anuais re-1985 (n9 4.972/85; nã- Casa de origem), que <1:ltera a estrumuneradas.
turu da Categoria Funcional de Nutricionista, do
(Projetas que se transformou na Lei n9 7.414, de 9 de
Grupo-Outrtts Atividades de Nível Superior, e dá outras
dezembro de 1985).
providências.
N9 03/86 (n9 652/85, na origem), de 9 de dezembro de
(Projeto que se transformou na Lei nl' 7.427, de 17 de
1985, referente ao _Projeto de Lei da Câmara nl' _13 1 de
dezembw de 1985.)
1981 (n9 78/79, na Casa de origem), que introduz modiff..-N~> 13/86 (n9 675/85, na origem), de 17 de dezembro
cações na Lei n9605, de 5 de janeiro de 1949, que "dispõe
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 114,
sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de
de 1985 (n? 4.983/85, na Casa de origem), que altera a essalário nos dias feriados civis e religiosos".
truturu da Cate8:oria Funcional de Datilógrafo, do
(Projeto que se transformo-u mi Lei n~' 7.415, de 9 _de
Grupo-Serviços Auxiliares, e dá outras providências.
dezembro de 1985).
- (Projeto que se transformou na Lei n9 7.428, de 17 de
N~' 04/86 (n~' 659/85, na origem), de 10 de dezembro
dezembro de 1985.)
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 182,
N9 14/86 (n9 676/85, na origem), de 17 de dezembro
de 1985 (n9 6.699/85, na Casa de origem), que concede
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 170,
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados de
1985, (n9 5.987/85, na Casa de origem), que aUtoriza o
IPI na aquisição de automóveis de paSSf!geíros e dá ouPodt.:r Executivo a abrir à Justiça Eleitoral o crédito estras providências.
peci:ll de CrS 920.500.000 (novecentos e vinte milhões e
(Projeto que se transformou na Lei n~' 7.416, de-10 de
q_u_i_n_l_le_r:!_tos _lJI_il_çruzdros), para o fim que espeCÍfica. _
dezembro de 1985).
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.429, de 17 de
N9 05/86 (N~' 660/85, na origem), de 10 de dcz"embro
de...:cm bro de 1985.)
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara il'i' 22, de
Ns> J 5/86 (nt-_ _677}85, na origem), de 17 de dezembro
1983 (n9 5.450/81, nã Casá de origem), que concede anisde 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 199,
tia a mães de família condenadas até 5 (cinco) anos de
de 1985 (o~' 4.1llj84, na Casa de origem), que dá nova
prisão".
red;,1çào ao caput do art. 224 d<J Consolidação das Leis
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.417, de 10 de
d?_ !_r~balho, apJ!JVada pelo D~ereto-lei n~> 5.452, de Is>
dezembro de 1985). ·
de maio de 1943.
No 06/86 (n' 663/85, n-a origem), de 16 de dezembro
--(Pfoje_tt?)~lu~Sé"úansformou na Lei n97.430, de_ 17 d~
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara nl' 192,
dúerribrO àe: f 9"85,f
- - de 1985 (n9 6.005/85, na Casa de origem), qtie institui o
N~> 16t86 _(n'-' 678/85, na origem), de 17 de dezembro
Vale-Transporte e dá outras providências.
de
J
985,
re(erente
ao
Projeto
de
Lei
do
Senado
n9
361,
de
(Projeto que se transformou na Lei n~' 7.418, de 16 de
1985-DF, que institui no Distrito Federal o imposto
dezembro de 1985).

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

7

sobre a propriedade de veículos automotores e dá-Outras
providências.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.431, de 17 de
dezembru de 1985.)
N' 17/86 (n' 681/85. na origem). de 19 de dezembro
de 1985, referente .ao Projeto de Lei da Câmara n9 191,
de 1985 (n'-' 3.198/80, na Casa de origem), que altera aredução da alínea b do indso IX do art. I46 da Lei n~>
4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral, eliminando da legislaçtío eleitoral o voto vinculado.
(Projeto que se tmnsformou na Lei n9 7.434, de 19 de
dezembro de 1985.)
N~> 18/86 (n9 68?J85, na origem), de 19 de dezembro
de 1985, ref'erente ao Projeto de Lei do Senado n9 338, de
1985~DF, que fixa o valor do Soldo de CorOnel BM do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e altera dispositivos da Lei n~' 5.906; de 23 de julho de 1973, e dá outms
p·rovidências.
(Projeto que se transformou na Lei n'1 7.435, de 19 de
dezembro de 1985.)
N<:o 19(86 (n9 683/85, na origem), de 19 de dezembro
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara nl' 200,
de 1985 -Complementar (n'i' 356/85, na Casa de origem), que <~Itera a redução do ::~rt. 19 da Lei Complementar n<:o 45, de_14 de dezembro de 1983, e concede às Câmaras Municipais para efetuar o cálculo da remuneração
dos Vereadores.
(Projeto que se transformou na Lei Complementar n9
50, de 19 de dezembro de 1985) .•.
N' 20/86 (n' 689/85. na origem), de 20 de dezembro
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n'i' 59, de
1981 (n9 1.894/79, na Casa de origem}, que inclui na Relação Desçritiva das Ferrovias do Plano Nacional de
Viação. instituído pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de
1973, ferrovia transversal ligando Belém- São LuísTercsina.
(Projeto que se transformou na Lei nl' 7.436, de 20 de
dezembro de 1985).
N9 21/86 (n9 691/85, na origem), de 20 de dezembro
de 1985, referente ao Projeto de Lei do Sen~do n'i' 9, de
1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que inclui,
entre as contravenções penais, a prática de :.1tos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado
civil, dando nova redução à Lei n9 1.390, de 3 de julho de
1951 -Lei Afonso Arinos.
(Projeto que se twnsformou na Lei n9 7.437, de 20 de
dezembro de 1985).
N9 22j86 (ns> 692j85, na origem), de 20 de dezembro
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara ns> 130,
de 19!)5 (n'·' 4.065/84, na C:1sa de origem), que altera dispositivo da Lei n9 5.701, de 9 de setembro de 1971, que
dispõe sobre o Magistério do Exército.
(Projeto que se transformou na Lei nl' 7.438, de 20 de
dezembro de 1985).
Ns> 23/86 (n9 693/85. na origem), de 20 de dezembro
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Cãmaru n~> 127,
de 1985- Complement<lr (n9 249/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a aposentadoria do funcionário
policial, nus termos do ar L 103, da Constituiçào Federal.
(Projeto que se transformou na Lei Complementar n~'
51, de 20 de deu:mbro de 1985).
N9 24j86 (n~ 694/85, na origem), de 20 de dezembro
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 126,
de 1985 (n9 4.957/85, na Casa de origem), que fixa os valores de retribuição da Categoria Funcional de Fisioterapeuta do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior,
Código NS-900, e dú outras providências.
(Projeto que se truns(ormou na Lei n9 7.439, de 20 de
dezembro de 1985).
N9 25j86 (n9 695/85, na origem), de 20 de dezembro
de 19í:L'i, referente ao Projeto de Lei da Cámara n9 {23,
de 1985 (n" 5.180/85, n-a -Casa de origem), que cria cargos
em comis~ào no Quadro Permanente da Secretaria da
Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região e dâ outras
providências.
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N9 35/86 (n~ 714/85 na origem), de 30 de dezembro de
1983~ rcfeiente ao Projeto de Lei da Câmara n'>' 21:;1, de
1985 (n'.' 6.972/85, na Casa de origem), que altera di~po~
;,1tivo da Lei n~' 4.737, de 15 de julho de 1965, e dá outras_
providências.

(Projeto que se_transformou na Lei nl' 7.440, de 20 de
dezembro de 1985).
N~'

26/86 (n~' 696/85, na origem), de 20 de dezembro
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Càmara n~' 99, de
1985 (nço 4.977/85, na Casu de origem), que altera a estrutura da Categoria Funcional de Engenheiro de OpeM

(P~oicto que se trunsformou na Lei n~' 7.454, -de 30 de

rações, do Grupo-Outras Atívidades de Nível Superior. e
dá outras providêncíus.
(Projeto que se trunsformou na Lei n~> 7.441, de 20-de

de«mbro de 1985.)
__

NY 59;'86 (n\' 666i85, nu origem), de 17 de dezembro

dezembro de 1985).
N~> 27/86 (nQ 697/85, na origem), de 20 de dezembro

d!! !98:5, referente ao Projeto de Lei n~' 6, de 1985-CN,
que estima a Rc.:cita e fixa a Despesa da União para o

de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câ_m_ara n~' 240,

exercício nnan_ceiro de 1986.

de 1984 (n\' 3.023/84, na Cas.a_d_c_ origem), que autodzq. Q
Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaINCRA a doar o imóvel que menciona.

(Pjoje19_ que se transformou na _Lei _n<? 7.420, de 17 de
dezembro de 1985.)

(Projeto que se transformou na Lei n<? 7 .442, de 20 d~
dezembru de 19S5).
N<? 28/86 (n<? 698(85, na origem), de 20 de dezembro
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n<?l20, de
1985 (n.., 5.082/85, na Casa de origem), que-autoriza are-.
versão, à Companhia Agrícola Usina Jacarezinho, do
terreno que menciona, situado no Município de Jacarezi~
nho, Estado do Pamnâ.
(Projeto que s_e transformou na Lei n<? 7 .443, de 20 de
dezembro de 1985.)
N'i' 29/86 (n~ 699/85, na origem), de 20 de dezembro
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n'i' 211,
de 1985 (n~ 6.934/85, na ca-sa de origem), que dispõe
sobre a implantação do proces&amc-nto cletrônico âe dados no alistamento elcifor"al c a revisão do eleitorado e
d::i. outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n"' 7 .444, de 20 de
dezembro de 1985.) - -N~' 30/86 (n<? 700/85, na origem), de 20 cte dczembiO
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara n<? 162,
de 1984 (n~ 4.965/~ I, na Casa de origem), que autoriza o
PoJer Executivo, por intermédio do Instituto Nacional
de Colonil.ação-e Reforma Agrária- INCRA, a doar
ao Estado de Goiús os imóveis que menciona.

(Projeto que se transformou
dezembro de 1985.)

n-u

Lei n'.' 7.445, de 20 dt>

N9 31/86 (n~'701/85, na ori_gcm), de 20 de dezembro de
1985, referente ao Projeto de Lei da Cümora n_<? 143,, de
1985 (n'.' 4.961/85, na Cusa de origem), que fix<l os valo~
res de retribuição do Grupo~Arquivo, do Serviço Civil
do Poder Executivo, e dá outras providências.
(Projeto que s_c tran~formou na Lei n~' 7.446, de 20 de
dezembro de 1985.)
N~' 32/86 (n? 702/85, na origem), de 20 de dezembro
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câmara nl' I to,
de 1985 (n"' 4.964/85, na Casa de origem), que fixa os valores de retribuição da Categoria Funcional de Enge-_
nheiro de Pesca a que se refere a Lei n9 6.550, de 5 de julho de 1978, e dá OJ.ltras providências.
-

(Projeto que se transformou na _Lei_n~' 7.447, de 20 de
dezembro de 1985).
N<? 33/86 (n"' 703/85, na_ Q_rigem), de-zo d~ dezembro
de I 985. referente ao ProjCto de Lei da Cámara n~'f 10, de
1985 (n<? 6.845/85, na Casa de origem),-quc cria: o Fundo
do Estado-Maior das Forças Armadas- EMFA e dá
ou'tras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n<? 7.448, de 20 de
dezembro de 1985).
N~' 34/86 (n'.' 704/85, na origem), de 20 de dezembro
de 1985, referente ao Projeto de Lei da Câm<~ra n'.' 202,
de 1985 (n<? 6.935/85, nu Casa deorlg-cm), que altera <l redução do parúgrafo único do urt. 566-du COúsoJJdaçào·
das Lei:; do Trabulho, aprovada pelo Decreto-lei nl'
5.452, de 19 de m:1io de I9-l"3, aSsCgur"ando o direito de
sindicalizuç:lo aos empregados da Caixa Econômica Federal.

(Projeto qut.: se transformou nu Lei n<? 7.449, de 20 de
dezembro de 1985.)

__ N~ 60/86 (n9 6_13(85, nu Origem), de 17 de dezem~bro
de 1985, referente ao Projeto de Lei do Senado n.., 249, de
1985- DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do
Distrito Federal para o ex<;:rcício financeiro de 1986.
(Projeto que transformou na Lei n~' 7.426, de 17 de dezemb-ro de 1985~)

De agradecimento de comunica~ões:
N~' 42/~6 (N.,.. 12/86, na origem), de 9 de janeiro do
corrente_ ano, referente à promulgação das Resoluções
n'.'s 123 c 126 de 1985.
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põe :-.obre a Organit:aç::io Básica do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal, e d<'l outras providêncio:ts".
Brasília, 25 de fevereiro de 1986.- José Sarney.

E.M ..
N• 3/86-GAG
Brasília, 29 de juneiro de 1986
Exi.!elenlíss.imo Senhor Presidente da República:
Tenho_u honra de submeter U consideração de Vossa
Excdi!nl:ia, os antcprojctos de lei que versam sobre a Fixação de Efetivo e alteração de dispositivos da Lei n~'
6.333, de I 8 de maio de 1976 {Lei de Organização Bási~
ca), ambas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
A propost:l, conforme a exposição de motivos do Senhor Comandante,Gerul. ir::i. atender realmente_ as neces~
sidudt.:s da Corporação, considenmdo o aumento de SL{as
atividades, em todas as úrcas, principalmente, na prevenção e na formaç::io técnico-profissional dQ bombeiromilitar.
O aumento situa-se na faixa de 80% (oitenta por cento)
em reluçào à última Fixação de Efetivo, ocorrida através
da Lei n<? 6~673, de 5 _de julho de 1979. O anteprojeto em
lide jfl recebeu parecer favorável do Estado~Maior do
Exército.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de respeito e estima.- Deputado José
Aparecido de OiiYeira, Governador do Distrito Federal.

N~>43.f86 (n<? 14/86, na o"rigem), de 9 de janeirO do corrente ano, referente à promulgaÇão da Resolução nl' 134,
de 1985.
N~'

PROJETO DE LEI DO SENADO
N~' 1, de 1986- DF

44/86 (n~' 28/86, na origem), de 6 de fevereirO do
cOrrente iirio, referen·le à ·aprovação das Mensagens da
Pn:sidCncia da República n~'s 352 e467 de 1982; 97, 238 e
299 de !983; 141, 173,287 e 511 de 1984; 44,326,327,
368, 387, 388, 394, 402, 419,425, 449,476,497, 542,543,
566, 577, 57H, 596, 597, 599, 617 e 640 de 1985.

Altera dispositivo da Lei n~" 6.333, de 18 de maio de
1976, que dispõe sobre a Organiza~ão Básica do Corpode Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras proM
t'idências.

N~' 45/86 (n~ 34/86, na origem), de 13 de fevereiro do
corrente ano, referente às Mensagens Srvt nQs 324 e 328 a
330, de 1985, que encaminharam autógrafos das Resolu~.:Õi.!!\ n9~ 141 e 145 a 147, de !985.

1976, que dispõe sobre a Organização Básica do Corpo

N~' 46/8~ (n'.' 40/86, na origem), de 2:. de _fevereiro do
corrente .ano. referente à Mensagem~CN n~" 81/85, que
encaminhou autógrafo du Emenda Constitucional n.., 27,
de 29 ôe novembro de 1985.
N~' 47/!<;6 (n~' 41/86. na origem), de 25 de fevereiro do
corrente uno, referente à pr~mulgaçlio do Decreto Legislativo n? 31, de 1985.
N~ 48/86 (n"' 42/86, na origem), de 25 de fevereiro do
corre_ntc ano, referente à Mensagem~SM 779, de 1985,
que encaminhou o texto promulgado do Projeto de Lei
do Scn:!dO n? 188, de 1984. (Projeto que se trunsformou
na Lei n~' 7.432, de 19 de dezembro de 1985).

N 9 61/86 {n~ 18/86, na origem), de 17 de janeiro de
1986, referente à. aprovt!Çào das matérias constantes das
Mensagens da Presidéncia da República n~s 106 de 1983;
49, 242, 254,267,272,296,297, 312, 330,443,502,504 e
507 de 19~4; 32, 35, 37, 42, 161, 163, 271, 283, 347, l63,
367, 369, 370, 372, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385,
3~6. 40 I, 403, 409, 420, 428, 434, 444, 448, 461, 489 e 520
de 19f.l5.
Encaminhando os seguintes projetas de lei:

MENSKGEM N• s7, DE 1986
(N~'

O Senado Federal decreta:
Ar!. I~ O artigo 30 da lei n<? 6.333, de 18 de maio de
dl' Bombdros do Distrito Federal, passu a vigorar com a
seguinte rcda~,;ão:
"'Art. 30 O pessoal do Corpo de Bombeiros do
Distrito FeJeral eQmpõe-se de:
I - Pe.-;su;tl da ativu:
ã) OficiaiS;·conslituindo os seguintes Quadr"as:
-Quadro de ofiduis BM (QOBM).
-Quadro de oficiais BM Médicos (QOBM/Mód.)
-Quadro de oficiais BM CirurgiOes-Dentist<>s
(QOBM/C./Den.)
-Quadro de Ofi~iais Brvt de Administração
(QOBM/ Adm.)
- Qu;.1dro de Oficiais BM Espcciulistas
(QOBM/Esp.)
-Quadro de Oficial BM CapeHio (QOBMj~
Cup.)
b)

11-

* ,. .. ............................... .

S 2~' Os Quadros de Oficiais BM Médicos
(QOBM/MI!d.) c de Oficiai~ BM Cirurgiões~
Dentistas ~QOBM/C.Den.) serão constituídos pelos
oficiais que, mediante concurso, ingressarem na
Corpon1ção diplomados nas respectivas áreas, por
cscobs oficiais ou reconhet.:idas oficialincllte.

'.1'

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

46/86, na origem)

Ex~elentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos du artigo 51. combinado com o artigo 42~
item V, da Constituição, tenho a honra de submeter à
elevmla deliberação de Vo~sas Excelências, acompanhado de exposição de nwti>o .., do Senhor Governador do
Di~trito Fe<.lt:ral, o anexo projeto de lei que "altera dispo~ith o da Lei n" 6.333, de 18 de maio de 1976, que dis-

§ 4Y Compete <JO Governador do Distrito Feda•tl regulamentar os quadros di! que trata este artigo, bem assím o de Capel~o BM, por proposta do
Comandante-Geral da Corporação, ouvido o Mi~
nist~rio do Exército.

Art. 2~
C:.!ç:lo.
Art. 39

Esta lei entra em vigor na duta de sua publi·
Revogam-se as disposições cm contrário.
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LEG/SLA(',10 CITADA

LEI No 6.333,
DE 18 DE MAIO DE 1976
Dispõe sobre a organização básica do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências.
TITULO lli
Pessoal

CAPITULO I
Do Pessoal do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Art. 30. O pessoal do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal compõe-se de;
l-Pessoal da ativa;
a) Ofidais, constituindo os seguinte quadros:
-Quadro uc 011-:iuis BM (QOBM);
- Quudro de Oficiais BM Médico~ (QOBM/Med};
-Quadro de Ofichlis BM de Administração
(QOBM/Adm); e
-Quadro de Oficiais BM Especialista (QOBM/Esp);
b) Praças Bombeiros-Militares (Praças BM).

II- Pessoal inativo:
a) Pessoal da Re.s.crva Remuneradu, compreendendo
os oficiais c praças BM transferidos para a re.~erva remunerada: e
b) Pes::.oal Rel'ormado, com-preendendo os oficiais e
praças BM reformados.
§ li' O Quadro de Oflclais BM (QOBM) será c~sti
tufdo pelos oficiais Possuidores do Curso de Formação
de Oficiais BM.
§ 2Q O Quadro de Ofi.:iais BM Médicos (QOBM/Med) será constltui&;Jo pelos oficiais que, mediante concurso, ingressarem na Corporação diplomados em medicina, por escola oficioll ou reconhecida oficialmente,_
§ )1' Os Quadros de Oficiais BM de Administração
(QOBM/Adm) e de Oficiais BM Especialistas
(QOBMJEsp) serão constituídos pelos oficiais não possuidores do Curso de Formação de Oficiais BM, oriundos da situaçiio de praça.
§ 4~ Compete ao Governador do Distrilo Federal,
mediante decreto, regulamentar os quadros de que trata
este artigo, por proposta do Comandante-Geral da Corporação,- após a apreciação e a aprovação do Ministério
do Exército.

( Ãs Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito Federa/.)

MENSAGEM
N• 58, de 1986
(NI' 45/86, õa origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
. Nos termos do art. 51, combinado com o artigo 42,
Item V, da Constituição, tenho a honra de submeter à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Moti_vos do Senho_r Governador do
Distrito Federal, o anexo projeto de lei que "fixa os efeti·
vos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dâ ou~
tras providências".
Brasflia, em 25 de fevereiro de 1986.- José SJii-ney.

atividades, em todas as áreas, principalmente, na prew
vençàõ e na formação técnico-profissional do bombeiromilitar.
-0 aumento situawse na faixa de 80% (oitenta por cento)
em relaç~o à última Fixação de Efetivo, ocorrida através
du Lei n"'6.673, de 5 de julho de 1979. O anteprojeto em
lide já recebeu parecer favorável do Estado-Maior do
Exército.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce-lência protestos de respeito e estima. - Deputado José
Aparecido de Oliveira, Governador do Distrito Federal.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 2, de 1986 - DI<
Fixa os efetivos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dâ 9!-ltras proYidências.
O Senado Federal decreta:
Art. ["' O efetivo do Corpo de Bombeiros do DistritO" Federal é fixado em 3.984- bomhdros-militafes:
Art. 29 O efetivo de que- trata Oartigo anterior será
distribuído petas Postos e Graduações previstos no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, na seguinte forma.

J- Quadro de Oficiais BombeiroswMíJitares
(QOBM):
-Coronel
........... -.................. 06
-Tenente,Coronel ...
. .. -..~~-·--···· 13
-Major...
···········--····----····· 2Z
-Capitão··········-··----····-·---~······ 45
-Primeiro-Tenente .........•.... -... _..•. , .•. 50
-Segundo-Tenente ..........•.•.•. ___ ..•.•. 65
I I - Quadro de Oficiais Bombe-iros-MiHtares de- Saú~
de (ÇOBM/S):
a) Quadro de Oficiais BM Médicos (QOBM/Méd):
--Tenente-Coronet ........•....... -• •.... -.- .• 01
-Major .........•... ---····-···--·····-·-- 03
-Capitão
····---·-········-·······- 05
-Primeiro-Tenente-· ......•. ··----·~~--·-·· 09

·aM

b) Quadr~ de OfiCiais
CirurgiÔes-DentisÍas
(QOBM/C-Den):
- -Tenente-Coronel .............• ·~. ___ •.•.• 01
-Major
.....•..... -............... ; 01
-Capitão·······-~-·-·--·-····--·-·-·····-- .01
-Primeiro-Tenente .......... ····-----····· 02

III -Quadro de Oficiais BM de Administração
(QOBMjAdm).
-Capitão__
····-······--·---·····-·-·•·r 05
-.--:- Primeiro-_Ien~nte .. _.. u. __ ~ __.,. ·-·· .. .,_.. -~-..~--07
-Segundo-Tenente .. ········-··-······-·-· ... 09
IV- Quadros de Oficiais BM Especiafi"stas
(QOBM/Esp.):
I. Quadro de Oficiais BM Músicos (QOBM/Mús):
-Capitão ..... : .............. _.- ...•.•. ·-. 01
-Primeiro-Tenente . .
. .....•. _... -.... . 01
-Segundo-Tenente ....•.•. __ .. ~ ...•• _...--...... 01
2. Q-uadro de Oficiais BM de ManutenÇão
(QOBM/Mnt): ,' •
-t>
-Cap1tão .···········-· ·---····-·---~~_.._____.- OL
----'-' Primeirp.o:Te:ttentç ................... _. ·"". • 01
- Segundo-:enrJlt: .... ; . ,_ ..............-...•...• 01
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V - Quadro de Ofi<lial BM Capelão (QOBMJCap);
-Capitão·················-·-·-·····-··--·· 01
VI- Praças Bombeiros-Militares (Praças BM):
-Subtenente···-······-···-··-····-~-""~·-··~·· 37
-Primeiro-Sargento_ ...... ···;··-···-----..~···· 122
:--Segundo-Sargento ... _......_.• ·-··-· ••• _·-· ~. 204
- Terceiro-Sargemo ....................• ~ .. -- 394
-Cabo ................................. _ ..5.85
- Soldado de l !' Classe ..................• 2.390

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à consideraç_ão de Vos.sa
Excelência, os anteprojetos ~c l_ei que versam sobre a Fixação de Efetivo e alteração de dispositivOs da Lei n9
6.333, de 18 de maio de 1976 (Lei de Organização Básica), ambas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federai:
A proposta, conforme a exposição de mOtivos do Senhor Comandante-Geral, irã atender realmente as necessidades da Corporação, considerando o aumento de suas

Art. 2\' Não serão computados nos limites dos efetiVos fixados no artigo }9 desta lei:
1- Os, bombeiros-Militares da reserva remunerada
designados_ para o serviço ativo.
II- Os Aspirantes-a-Oficial BM.
III- Os Alunos dos Cursos de Formação de Oficiais
ou de Graduados.
IV- Os Alunos do Curso de Formação de Soldados
Bombeiros MiHtares.__
--
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V- Os bombeiros-militares agregados e os qu~, por
fo_rç::t__ ~a legislação anterior, permaneceram sem numerãção nos Quadros de Origem.
Art. 31' A fixação dos efctivos dos alunos dos Cursos
de Formação de BombeiroswMilitares, em seus diversos
círculos, será regulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, de modo a atender
às necessidades dos Postos e Graduações iniciais dos diversos Quadros.
Art. 49 As vagas resultantes da execução desta lei serão preenchidas no decurso de três anos, de acordo com
as necessidades do serviço e a disponibitidade orçamentária, obedecidos os seguintes percentuais:
I - 40% (quarenta por cento). no ano de 1986.
ri- 30% (trinta por cento), no ano de 1987.
III- 30% (trinta por cento), no ano de 1988.
Art. 5<:> As despesas decorrentes da execução desta
lei serão atendidas à conta das dotações consignadas ao
Corpo de Bombeiros, _constantes do Orçamento do Distrito Federal.
_ Art. 61' Esta l_ei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrãrio, espcci::d!l"lentc a Lei n96.673, de 5 de julho de 1979.
LEGISLAÇÀO CITADA
LEI N• 6.673,
DE 5 DE JULHO DE 1979
Fixa o efeti;O do Corpo de Bombeiros do DiStrito.
Feder~l- -~ dá I_)Utras p_rovidências.

O Presidente da República Faço saber que o Senado
Eederal decreta e _eu sanciono a seguinte Lei:
Art. {9 O efetivo do Corpo de Bombeíros do Distri~
to Federal é fixado em 2.200 (dois mil e duzentos)
bombeiros-ll_!_ilí~~es ..
-Art. 21' O efetivo constante do artigo anterior serâ
distribuído pelos postos e graduações previstos no Corpo de Bombeiros do Dis~rito Federal, na seguinte forma:_
I - QUadrO de OficiaiS BM Bombeifos Militares(QOBM):
Coronel BM
3
Tenente-Coronel BM
7
Major BM
12
Capitão BM
24
!~'-Tenente BM
30
2'}_Tenente BM
36
I I - Quadro de Oficiais BM de Admipistração
(QOBM/Adm):
Capitão l!M/Adm
· i
!"-Tenente BM/Adm
2
2~'-Tenente BM/Adm
3
I l f - Quadro de Oficiais BM Especialistas
(QOBM/Esp):
lqwTenente BM Músico
2~'-Tenente BM Músico
IV- PraÇaS-Bombeiros-Militares (Praças BM):
Subtenente BM
15
I "-Sargento BM
71
2~'-sargento BM
117
39-Sargento BM
247
Cabo BM
430
Soldado BM
1.200
Parágrafo úriicô. O efetivo de praças especiais terá
número variável.
Art. 3' O preenchimento das vagas, por promoção,
admissão Por·conci.lrso ou inclusão, decorrente da presente Lei, só serâ realizado na proporção em ·que forem
implantados órgãos, Cargos e Funções previstos na Lei
de Organização Básica do Corpo de Bombeiros do Dis~
trito Federal.
Art. ·49 As despesas decorrentes desta Lei correrão à
conta de verba própria consignada no Orçameri~o do
Distríto Federal.
Art. _51' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 5 de julho de 1979; 1581' da Independência
e 911'_ da República.

_( À_s _ÇOir_dssôes_ -de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de Finanças.)
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Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome
indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia
aquiescências:
-

MENSAGEM
N• .36, de 1986
(N"' 001/86, na origem)
Excdentlssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidude com o Art. 42, item III, da Constituição, tenho u honra de subn,1eter à aprovação de Vossas Excelências u escolhu, que desejo fazer, do Senhor
Hélio Antonio Scarabotolo, Miriistro de Primeira Classe, du Carreira de Diplomat:.~, para cxerJ.'er a função de
Embaixudor do Brasil junto à Rcpúblicu do Iraque, nos
termos do§ 2" dd Art. 24 do Decreto no 91.658, de J 8 de
setembro de 19~5.
Os méritos do Embaixador Hélio Antonio ScarabotoJo, que me induziram u escolhi!-lo puru o desempenho
des:m elevudu função, constam du anexa inf01mação do
Ministério das Relações Exteriores.
Brasíliu, em 6 de janeiro de 1986.- José Sarncy.
MINISTI':RIO DAS RELAÇõEETERIORES
INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
HÊLIO ANTONIO SCARABOTOLO

PalmeirasjSP, l"' de agosto de 1921.
Filho de Herminio ScarabQtolo e Catharina_Scaraj:)ôto~
lo.
__
Bacharel em Filosofia, Faculdade de Filosofta, Ciências
e Letras, Campinas.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FP-Niterói.
Curso de Direito InternaciOJ,J.al, Academia de Direito Internacional, Haia.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
Curso Superior de Guerra, ESG.
__
Fiscal do Governo brasileiro junto à firma "Thomas de;
La Rue Ltda."; para a inspeção da fabricação de papelmoeda, 1955.
Ã disposição do Governo do Estado de São Paulo, 1963.
Professor de Prática Diplomática, CPCDjiRBr,
19<\4/66 e 1976177.
Ministro de Estado, intenno, da Justiça, 1967/68.
Presidente da Comissão da Reforina Administrativa do
Ministério da Justiça, Rio de Janeiro, [967.
Chefe ~o Gabinete do Ministro de Estado da Justiça,
1967.

Professor de Prática Diplomática no Curso de Prática
Diplomática e Consular, 1975.
Cônsul de Terceíra Clas_se, 9 de janeiro de 1_948.
Cônsul de Segunda Classe, merecimento, 16 de dezembro de 1953.
Primeiro-Secretário, antigüfdade, 15 de julho de 1961.
Conselheiro, título, 16 de março de 1963.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 18 de janeiro
de 1967.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 1 dC' novembro de 1975.
__
Auxiliar do Secretário-Geral, 1956/59.
Chefe da Secretaria do instituto Rio _Branco, 196:2/63.
Chefe da DiV~são de Cooperação Intelectual, l963j67--.DirêtOr~-substTiiitcl:· do Instituto o; .... _Branco, 1963.
Chefe do Ceriffionüd, · i975/77.
Amsterdam, Vice-Cônsul, 1950(52.
Amsterdam, Encarregado, 1950, 1951 e 1952.
Londres, Vice~Cônsul, 1952/53~Lo_ndres, Cônsul-Adjunto, 1953/56.
Londres, Encarregado, 1952, 1953 e 1954.
Montevidéu, Segundo-:.secretário, !959/60.
Buenos Aires,_Segundo-Secretário, -1960/61.
Buenos Aires, Primeiro-Secretário, 1961/_62.
Buenos Aires, Encarreg-ado de Negócios, 1961.
Paris:-CõnsulMGeral, 1968/72.
Copell-hague, Embaixador, 1978/84.
Barcelona, Cônsul-Geral, 1985.
Comissão de Reparações de Guerra, 1956/59 (representante_ do MRE).
CôinissãO dos Festejos do Cinqüeri.tenáfiO- da Imigração
Japonesa, 1958 (representante do MRE).
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Ã disposição do Prlncipe Mikasa, do Japão, em visita ao
Brasil, !958.
Conselho Geral do Centro Nacional de Realismo Social,
1963 (representante do MRE).
Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Pesquisas, 1964/67 (membro).
Comissão_ Educacional dos EUA no Brasil, 1964/66
(membro).
Conselho Assessor da Escola lnteramericana de Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas, 1964 (reM
presentante do- MRE).
Comissão Filatélica Brasileira~ 1964 (representante do
MRE).
I Reunião da Comissão Mista do Acordo- Cultural
Brasil-Argentina,-Buenos Aires, 1964 (membro).
Conferência sobre Aplicação da Ciência e Tecnologia no
Desenvolvimento da América Latina, Santiago, 1964
--- (delegado-suplente).
-XIíi_ Sessão da Çonferência Geral da ONU para a
UNESCO, Paris, 1964 (delegadoMsuplente).
II Conferência Interamericana Extraordinária, Rio de
Janeiro, 1965 (delegado-suplente).
Conselho Deliberativo da CAPES, 1966 (membro).
Comissão Mista Luso-Brasileira para a Elaboração do
Acordo de Çoop~~~o Intelectual, Rio de Janeiro, J967
(membro).
_
Comissão para a Reorganização dos Serviços Culturais
do MRE. 1967 (membro).
Reunião do Grupo de irabalho do CIME, Washington,
1968 (participante).
Ã disposição da Comitiva do Cardeal Dom Agnello
Rossi, Roma, 1965.
XIV Sessão da Conferência Geral da UNESCO, Paris,
1966 (delegado).
IV Reunião do Conselho lnteramericano Cultural,
OEA, Washington, 1966 (delegado).
Comissão Mista Franco-Brasileira para a Implementação dos Acordos de Cooperação Técnica, Científica e
Cultural, Paris, 1967 (membro).
-- Comemorações do Aniversário da Revolução do Iraque,
19-74 (represen-tante do Governo brasileiro).
XXIX Sessão da ONU, Nova Iorque, 1974.
Comitiva Presidencial, em visita à República Oriental do
"Uruguai, 1975 (membro).
Comitiva Pi:eSidencial, em visita oficial de Estado, à
França, GrãMBretanha e Japão (membro).
Ordf:m do Mefito Naval, Grande Oficiai, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Gr-ande Oficial, Brasil.
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do- M~rito Judiciário do Trabalho, Gi-ãMCruz,
Brâsil.
Orqem. do Méri~o de_ Brasília, Grande Ofi.çial, Brasil.
Medalha do Pacificador, Brasil.
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil
Medãihã" do Mérito.Í'amaiidaff,~BrasH:-
Medalha Laura Müller, Brasil.
Medalha Anchieta, Brasil.
Medalha Marechal Mascarenhas de Morais (FEB), Bra~
sil.
-

Medalha Cândido Rondon, Sociedade Geográfica Brasíleira, Brasil.
Ordem do Mérito, Oficial de 1~ClasSe, R.epúO!ica- FedeM
ral da Alemanha.
Ordem do Mérito, Oficial, República Argentina.
Ordem do Mérito Civil, Comendador, Coréia.
Ordem do Infante Dom Henrique, Grande OfiCial, Portugal.
Otdem Zastave Sa Zlatnin, Grande Oficial, Iugoslávia.
Ordem Nacional, Comendador, Costa do Marfiffi.
Ordem do Mérito Militense, Grande Oficial, Ofdem de
Malta.
_
Ordem Tudor Vladimirescu, Comendador, Romênia.
üfrlem de São Michael e S_ào Jorge (KÇ~G),- GrãBretanha.
_
_ __
Ordem FranciSCo Mãrazaii; Grande Oficial, Hondu-ras.
J),nkm_@__L~@. Gr~nae-bficial, Senigai.
- -o~
ür_dem do Mérito; Grã~Crúi, ParaguaL ..
Ordein de Cristo, Gr~~Crüi:, Portugal.
Ordem do Te_so.uro Sagr~do, Grã-Cfuz, JaPão.
O"r-derri do Mérito,-Grã~Cruz, Itália.
Dtdem do Mérito, Grã-Cruz, Espanha.
-or-dem do Mérito, Giã-Cniz, Peru.
_Ordem do Leão, Grã-Cruz, Finlândia.

Ordem de São Carlos, Grã-Cruz, Colômbia.
Ordem Francisco de Miranda, Grã-Cruz, Venezuela.
Legião de Honra, Comendador, França.
Cavaleiro da Grac:a Magistral da Ordem Soberana e Militar de Malta.
O Embaixador l-ie\io Antônio Scarabôtolo se encon~
tra nesta data no exerdcio de suas funções de Côrisul~
Geral do Brasil em Barcelona.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em
de
de !985. - Paulo Monte~ro Lima, Chefe do
Departamento do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.}

MENSAGEM
N• 37, de !986
(N~>

002/86, na origem)

Excelensíssitmos Senhores membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item III, da ConstituiÇão, tenho"-a honra de submeter à aprovação de Vos~
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
ANDRÉ GUIMARÃES, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Indonésia, nos
termos do § 2" do_ Art. 24 e o Art. 39 do Decreto n"'
91.658, de 18 de s_etembro de 1985.
Os méritos do Ministro Andfé Guimarães, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, constam da anexa informação do Ministério das
Relações Exteriores.
Brasília. 6 de janeiro- de 19-86~ - José Samcy.
MINISTlORIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES
INFORMAÇÃ~

CURRICULUM VITAE
ANDRE GUIMARÃES
Haia/Holanda (Brasileiro de acordo com o_ artigo 129,
inciso II, da Constituição de 1946), 6 de março de 1932.
Filho de Mario da Costa Guimarães e Lilia Talavera
-Guimarães.
Bacharel cm DireHo, PUC/RJ.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
Curso Superior de Guerra, ESG.
II Curso de Promoção Comercial para Chefes de Setores de Promoção Comercial, Itamaraty.
Chefe do Cerimoniar do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, 1975j7s.
Consultaria de Assuntos Internacionais - EMF A,
1982/83.
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 27 de junho de
1955.
Segundo-Secretário; antiguidade, 24 de outubro de_
196!.
Pi-lmeirio-Secretãrio, merecimento,-.3 I de dezembro de
1966.
Conselheiro, merecimento, 1 de janeiro de 1973.
Ministro de Segurlda Classe, merecimento, 12 de de~embr_q_ de_)_9J8. ____ .
_
__ . .
Auxiliar do Chefe da Divísão Cultural, 1955.
Auxiliar do Chefe do DePartamento Econômico e C o~
men;ial, 1957/60. Chefe do Arquivo do Departamento de Adminis~
tração, 1960.
Oficial qe-Gabínete do Minístró de Estado, 1966/67.
Agregado, )982/83. · _- · __ - : -~
Chefe da Divisão Espec_iat de Acompanhamento_Orça~
mentário e_ Execução Financeira, 1985.
Washington, Segundo~Secretário, 1961/64.
Lisboa, Segundo~-Secretário, 1964/66.
Lisboa, Chefe, interino, do SEPRO; 1964.
Montevidéu, ALALÇ~ Pr!meirÇlMS~cretário, 1967/_69.
M9ntevidéu, ALALC, Encarregado ~e Ne_g_óclos,
f967 e 1968.
~ ~~
~
~
MOiü~Vidêu~--Primeii-0-Secretário, 1969/71.
Montevidéu, Chefe do SetQr de PromoçãQ COineTCfã.l,
i969/71. . . .
.
Milão, Cônsui~Adjunto, 1971/73
Milão, Encarregado, 1972.
Wlão, Chefe do SECOM, 1972/73.
Santiago, Cônsul~Geral, 1979/82.
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Comitiva do Ministro de Estado para- assinatura de
tratadQs com o Uruguai, 1956 (assessor).
V Conferência Regíonal da FAO para a América LatiM
na, San José, 1958 (assessor).
II Reunião da Conferência Iiltergoverilamentil para o
Estabelecimerito- de uma ZOna -de-LíVre CoffiérciO entre
Pafses da América Latina, 196UTãSsesSor).
Simpósio LusoMBrasileírõ de Estudos, MadiSon, 1962
(representante).
Simpósio sobre Problemas de Popula'ção, Virgínia,
1963 (representante).
--Missão Especial às solenidades da posse do Presidente
da Costa Rica, 1966 (Ussessor)..
-- --- - -----Missão Especial da Costa Rica às solenidades da po-sse
do Presidente do Brasil, 1956. ·
Comissão Permamente do Instituto Brasileiro de
Bibliografia e Documentação, 1960 (representanie):-Grupo de Trabalho de Estudo_s dos Problemas de Arquivo no Brasil,, 1961 (representante).
Missão Uruguaia d_e Relações Econômicas, Comerciais e Financeiras Brasil-Uruguai, 1971 (representante).
Ordem de Rio Branco, Come!ldador, Brasil.
Medalha Lauro Müller, Brasil.
Medalha "Mérito Santos Dumont", BrasiL
Medalha do Pacifi.cado_r, BrasiL
.. Ordem al Mérito de Chile''; Grande __Olicial, Chile.
Ordem "Bernardo O'Higgins", Grande Oficial, Chile.
"Ordre National du Mérite", comendador, F'rançã.
Ordem do Infante Dom Henrique, Comendador, Portugal.
Ordem de Benemerência, Comendador, PortugaL
"Ordem Francisco de Miranda", Segunda Classe, Venezuela.
•
Ministro André Guimarães se 'ericontra nesta data no
exercício de suas funções de Chefe da Divisão Especial
de Acompanhamento Orçamentário e Execução Fíiiaríceira, no Ministério ·daS.Relaçõcs Ext'eriores.
Secretaria de Estado das Relações EXteriores, em
1985.- Paulo Monteiro Lima, Chefe do Departamento
do Pessoal.
(À Comissão de Relações E;aeriores)

MENSAGEM
N• 38, de 1986
(N>? 003/86, na orJgem)
Excelentíssimos ScrihOres Membros do Senado Fede..
ral:
De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a _escolha que desejo fazer, do Senhor
GUY MENDES PINHEIROS DE VASCONCELLOS,
Ministro de Segunda Clõ.lssc, da Cai-rcífa de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador 00 Brasil junto à
República da Guiilé-Bissau, nos termos do§ 21' do Artigo
24, e o Artigo 39 do Decreto nl' 91.658, de 18 de setembro
de 1985.
Os méritos do Ministro Guy Mendes Pinheiro deVasconcellos, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dcssu eh!vada função, constam da anexa informação do Minístéiio daS -Relações Exteriores:
Brusília, em 07 de juneiro de 1986. - José Sarney.
MINISTÉRIO DAS RELACÚES EXTERIORES
INFORMAÇÃO

CURRJCULUM VITA.E
GUY MENDES PINHEIRO DE VASCONCELLOS
Rio de JaneirojRJ, 2!JI:fi-ilbril de 193-3.
Filho de Henrique Pinheiro de_Vasconceltos e Maria
José Mendes Pinheiro de Vasconcellos.
Curso de Prcpaçõ.lçào à Carreira de Diplomata, IRBr.
Bacharel cm Direito, FDUB/Rl.
Curso Superior de Guerra na ESG.
Cônsul de Terceira Classe, 05- de maio de 1959.
Segundo-Secretário, merecimentO, 18 de deZembr-o -de
1962.
Primeiro-Secretárí6, merecimento, II de outubro de
1970.

Con~ci~eir!), merecimento, 01 de janeiro de -197J
M_i~istro d~ Segunda Classe, merecimento, 12 de de-

zembro de 197tL
Châe, substitutivo, da Divisão de Orçamento,
1959(60.
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos
du América,- 1970/73.
Agregado, 1983.
Chefe da Divisão de Atividudes de Promoção Comercial, 1985.
__ _Mg~~Ldéu, l):rceiro-Secretário, 196_2.
MOntevidéu, Sezundo~Secretário, 1_962/65.
Montevidéu, Chefe do_-SEPRO, 1963.
--copenh:tgue, Segundo-Secretário, 1965/67.
Houston, CônSul-Adjunto, 1967.
Assunção, Cônsul-Adjunto, 1967 (70.
Assunção, Encarregado, 1967, 1968, 1969 e 1970.
Paris, Conselheiro, 1974/77.
Santiago, Conselheiro, 1977/78.
Santiago, Ministro-COnselheiro, 1978/80.
Santiago, Encarregado de Negócios, 1978 e 1979.
Lbboa, MinistrowConselheiro, 1980/83
Li::.boa, Encarregudo de Negócios, 1980, 1981 e 1982.
- Reunião do Centro Sul-Americano de Estudantes de
Ciêi1Cias EConômicas do Centro Sul-Americano de Extensão Agrícola, Porto Alegre, 1960 (membro).
-Comissão de Organização do Programa do encontro
dos Presidentes do Brasil e da Itália, 1961 (membro).
Conselho Deliberativo da SUDAM, 1973 e 1974 (representante, substituto do MRE).
XXXVII Assembléia-Geral do Instituto Internacional
do Algodão e na XL Reunião Plenária do Comitê Consultivo Internacional do Algodão, Lisboa, 1981 (chefe).
Ministro GuY M~~d~ Pinheiro de Vasco~ceuos -Se
encoiltra nS!sla data no exercício de suas funções de Chefe da Divisão Qe Atividudcs de Promoção Comer_cial do
Ministério das Relações Exteriores.

-o-

Secretaria de Estudo da_s Relações Exteriores,
em
de -1985. - PaulO Monteiro Lima, Ch-efe dÕ
Departamento do Pessoi.ll.
À Comú.1·àv de

Relacõe5 Exteriores.)

MENSAGEM
N• 39, de 1986
(N>? 004/86, na origem)
Excelt::ntissimos Senhores Membros do Senado Fede-_
r;:tl:
Dt: conformidade com o Art. 42, item III, da Constitutção. tenhO a honru de submeter à aprovação de Vossas Excclêncíãs a escolha, que desejo fuzer, do Senhor
Luiz Fermmdo do Coutto_ Nazareth, Ministro de Segunda Clm>sc. da Carreira de Diplomata, para exercer a
fun~.;ào de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Moçambique, nos termos do§ 2~> do art. 24 e_ o
art. 39 do Oer.:reto n<.> 91.658, de 18 de se_tembro de 1985.
Os méritos do Embaixador Luiz __ Fernando do Coutto
Naz_un:th, que me induziram a esc_olhê-lo para o desemw
penho de~sa elevadu função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Bru~ília, em 7 de janeiro de 1986.- José Sarney.
MINISTERIO DAS RELAÇÚES EXTERIORES
INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE

LUIZ FERNANDO DO COUTTO NAZARETH
Rio de JaneirofRJ, 16 de maio de 1934
Filho de Os~.::ar Carneiro Nazareth e
- Ana Adcluitle do Coutto Na~wreth.
Bacharel l!m Ciênr.:ias Juridicas e Saciais, FND-UBjRJ.
Curso de Preparação tt Carreira de Diplomata, IRBr.
Eslúgio na OEA.
_
_
Curso de_ Aperfeiçoamento de Diplomatas,-IRBr.
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Côn~ul de Terc_cira_=Ciassc, 22 de_janeiro de 1959.
Segundo-Secrctúrio, merecimento, 24 de outubro de
1961.
Primeiro-Secretúrio, merecimento, 25 de junho de 1969.
Conse1bt::iro, merecimento, 25 de agosto de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 23 de janeiro
o• 19go.
Chefe, substituto, du DiVisão do Material, 1959/61.
Auxiliar do Sub~ccre!Çtrio-Geral de Política Exterior,
1967.
Auxiliar do Secrct[trio-Gerul de Política Exterior, 1968.
Chde, interino, da Divisão de Ciência e Tecnologiu,
196g.
Chefe do ServíÇo
Expediente, 1969.
Ofió_a_l de_ Gabinete do Ministro de Estado, 1969/70.
Auxthar do Chefe do Departamento de Administração,
1979/71.
Chde da Divisão de Frontcirus, 1979/83.

ae

Roma. Vice-Cônsul, 1961.
Ronw, Cônsul-Adjunto, 1961/62.
Roma, Segundo-Secretúrio, 1962/63.
Wu;.,hington, Segundo-S(!{.Tetário, 1963/65.
Assunção, Segundo-S.ecretário, 1965/67.
Burcc!ona, Cônsul-Adjunto, 1971/73 .
~urcc!ona, Encarregado, 1971 e 1972.
Mon-tevidéU, Conselheiro, 1973/79.
Montcddéu,·Encurregado de Negócios, 1974.
Munúgua, Encarregado de Negócios, 1974.
M<lnúguu, Encarregudo de Negócios, 1979 e 1983.
Munúguu, Embaixador, 1984/85.
Comissão de Concorrências, 1960 e 1961 (membro_).
Grupo de Twbalho de Transfcréncia do MRE para
Br•t~íliu, 1960 (membro).
Comissão de Obras de Reforma de Repartições Brasileiras no Exterior, 1960 (membro).
Solenidades de lnuuguração da Ponte Brasil-Paraguai,
1965 (membro).
Grupo de Trab:dho de Reestudo dos Assuntos ligados
aos ÚrgàQs d~ Divulga_çào do MRE, 1968 {membro).
V Reunião da Comissão Técnicu de Tráfego c Segurança
.dos Congresso~ Panamericanos de Estradas de Rodd~
gcm, Wu~hinton, 1969 (Chefe).
XIII En_r.:ontro das Chefias dos Órg1ios Federais situados
em Brasília, 1969 (representante do MRE).
Conselho Nacional de Trânsito, 1969/70 (representante
do MRE).
Conlitê de A.ção do SELA pam a Reconstrução da Nicar(tgu.'t, Manúgua, 1980 (repre..<>entante do Brasil, Vice.
Pres1dente).
111 Reunião Extruordínáriu do Comitê de Açào do
SELA de Habita~ões e Editicaçõcs de lnlt!resse Social
'
Manágua, 1980 (ob::.ervador).
Reunião Prcpuratória, da Conferência Internacional
sobre a Questão da Palestina. Manágua, 1983 (chefe).
O Embuixador Lui:.: Fernando do Coutto Nazareth se
cn~ontra nesta dat~Lno exercício de...suas funções de EmbaJxatlor do Brasil junto à Repúblic<l da Nicarágua.
St:crctaria de Estado da~ Relações Exteriores, em
de
de 1985. - Paulo Monteiro Lima,
Chefe de Departamento de Pessoal.
( Ã Comi.l'siio de Relarões Exteriores)

MENSAGEM
N• 40, de 1986
(N'1 005/86, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item UI, da Constiw
tuição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
RAMIRO EL YSIOSARAIVA GUERREIRO, Embaixador do Brasil junto à República Italiana, para, cumuw
lativamente, exercer a função de Embaíxador do Brasil
junto à República Popular Socialista da Albânia, nos
termos do Decreto n~> 56.908, de 29 de setembro de 1965.
Os J?éritos do E_mb~_ixador Ramiro Elysio Saraiva
Guerreiro, que me indUziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministêrio das Relações Exteriores.
Bràsília, em 8 de janeiro de 1986. -José Samey
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MINISTÉRIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES
INFORMAÇÃO
CURR!CULUM V!TAE

RAMIRO EL YSIO SARAIVA GUERREIRO
Salvador/BA, 2 de dezembro de 1918.
Filho de José Affonso Guerreiro e Esther Sa-raiva
Guerreiro.
Bacharel em Ciéncías J uridicas e Sociais, 19 de abril de
1945.

Curso de Prática Diplomática e História da Cartografia Política do Brasil, l R Br.
Cônsul de Terceira Clilsse, concurso, I 9 de abril de
1945.

Segundo-Secretário, merecimento, 21 de dezembro de
1949.

Primeiro-Secretáfio, merecimento, 20 de junho de
1958.

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 28 de dezembro de 1961.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 30 de setembro de 1968.
Assistente do Chefe do Departamento Geral de Administração, 1952.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1953.
Chefe da Divisão da América Setentrional, 1962.
Chefe da Divisão das N3.ções Unidas, 1962/63.
Se_cre_tário-Griral-Adjunto para organismos interna~
cionais, 1967 j69.
Subsecretário-Geral de Política Exterior, 1969.
Secretário-Geral das Relaçõ~ Exteriores, 1974/78_.
Ministro de Estado, interino, 1974, 1975, 1976 e 1978.
Ministro de Estado, 1979/85.
Nova Iorque, ONU, Terceiro-Secretário, 1946/49.
Nova Iorque, ONU, Segundo-Secretário, 1949/50.
La Paz, Segundo-Secretário;-1950/52.
La Paz, Encarregado de Negócios, 1950 e 1951.
Madrid, Segundo-Secretário, 1953/56.
Genebra, Delegação Permanente, Segundo-Secretário;
1956.

Washington, Segundo-Secretário, 1956/58.
Washington, Primeiro-Secretário, --1958/60.
Madrid, Ministro-Conselheiro, 1963/66.
Madrid, Encarregado de Negócios, 1965.
Montevidéu, Ministro-ConselheirO; 1966/67.
Montevidéu, Encarregado de NegóciOs, 1966 ri 1967.
Genebra, Delegação Permanente, Embaixador,
1970(74.

Paris, Embaixador, 1978/79.
Roma, Embaixador, 1985.
Comítê para o Desenvolvimento Progressivo do Direi:.
to Internacional e sua Codificação, Nova Iorque, 1947
(assessor do representante).
II e III Sessões da Assembléia Geral da ONU, Nova
Iorque, 1947 e 1948 (secretârio).
VII Reunião do ECOSOC.-Genebra, 1948 (membro).
Comitê para Apatrídia e Problemas Conexos, Nova
lor..9ue, 1950 (representante~·- ~elatQ:~L
A disposição da Missão Especial da Bolívia às solenidades de Posse do Presidente da República, 195l.
VII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1952 (membro).
Comfssão de Revisão do Indice Decimal para a Classificação da Correspondência do MRE, 1952 (presidente).
Comissão de Levantamento da Correspondência Especial do MRE, 1952 (ffieillbro).
Comissão de Estudos do Programa da X Conferência
lnteramericana, Caracas, 1954 (membfo).
XXXIX Sessão da Conferência Internãcional do Trabalho, Genebra 1956 (coriselhciro-técnico).
XXII e XXIH Sessõ_es do ECOSOC, 1~56 (membro).
XII, XIII, XIV e XV Sessões da Assembléia Geraf da
ONU, Nova Iorque, 1957, 1958, 1959 e 1960 (membro).
V e VI Reuniões de Consulta dos Ministros de EstadÕ
das, Relações Exteríores doS Estados Americanos, San
Jose, _196_Q (membro).
Grupo de Trabalho para Estudo da Agenda Provisória da XI Conferência Interamericana, 1961
(membro).
I Período de Sessões das Partes Contrantantes do Tratado de Montevidéu, Montevidéu, 1961 (delegado).
Comissão_ âeCoordeni:tção e Redação Finai do .. Reiatório" do_MRE, 1961 (presidente).

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !!)

Comissão de Promoções, 1962 (membro-suplente).
XVI e XVII Sessões da Assembléia Gerar da ONU,
Nova Iorque, 1961 e 1962 (delegado~suplente).
Reunião do Conselho de Mfnistros das Relações Exteriores, ALALC, Montevidéu, 1966 (delegado).
Reunião dos Chefes de Estados Americanos, Montevidéu, 1967 (delegado-suplente).
Sessão Especial de Emergência da Assembléia Geral
da ONU, Nova Iorque, 1967 (delegado).
XXII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1967 (delegado-suplente).
III Sessão do Comitê da ONU sobre o Fundo do Mar,
Rio de Janeiro, 1968 (chefe).
Grupo de Trabalho lnterministerial MarinhaRelações Exteriores, 1969 (presidenter
-XXIII, XXIV e XXV Sessões da Assembléia Geral da
ONU, Nova Iorque, 1968, 1969 e 1970 (membro).
Reunião do Comitê de Fundos Marinhos, 1969 e 1972
(representante).
XXVI Sessão do GATT, Genebra, 1970 (chefe).
IV Sessão do Comitê' de Transportes Mã.ritímos,
UNCTAD, Genebra, 1970 (chefe).
Reunião do CCD, Genebra, 1970 a 1974 (chefe).
LVII e LVIII Sessões Governamentais da Conferência
Internacional do Trabalho, Genebra, 1972 e 1973 (delegado).
XXVII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova
Iorque, 1972 (delegado).
XIV Sessão do Conselho de Administração do
PNUD, 1972 (chefe).
VIII Reunião da Comissão de Petróleo, OIT, Genebra, 1973 (chefe).
III Sessão do Comitê Preparatório para as Negociações Comerciais.
Multilaterais no Âmbito do GATT, Genebra, 1973
(chefe).
IV Série de Sessões da Assembléia Geral e Conferên-cias e Comitê de Cooperação da OMPI, Genebra, 1973
(chefe).
Ill Conferência da ONU sobre Diri::ito do Mar, Nova
Iorque, 1973 (chefe).
Reunião do Comitê dos Fundos Marinhos e Oceânicos, Nova Iorque, 1973 (chefe).
ReuniãQ_dO Grupo de Montevidéu, SAL, San Salva~
dor, 1973 (chefe).
Reuniões da Junta de Comércio e Desenvolvimento,
UNCTAD, 1973 (chefe).
XXVII Sessão da Assembléia Geral da ONU, 1973
(delegado).
XVI Sessão do _Conselho de Administração do
PNUD, 1973 (chefe).
Comissão Mista Teuto-.Brasileira de Cooperação Ecortômica e da Comissão Mista Teu to-Brasileira de Ciência
e- Tecnologia, Brasília, 1974 (chefe da seção brasileira).
I Sessão da UI Conferência da ONU sobre Direito do
Mar, Caracas, 1974 (chefe).
II Sessão da III Conferência da ONU sobre Direito do
Mar, Genebra, 1975 (chefe)~
V Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasileira de
Cooperação Científica e Tecnológica, Bonn, 1975 (chefe).
II Reun-ião da Comissão Mista Teuto-Brasi1eira de
Cooperação Económica, Bonn,, 1975 (chefe).
IV e V Sessões da III Conferência da ONU sobre Direito do Mar, Nova Iorque, 1976 (chefe).
VII Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasileira de
CooperaçãO Científica e Tecnorógicã; Bonn, 1977 (chefe).
; Missão especial junto aos Governos do Irã, Japão e da
_1\ustria, onde assinou, em nome do Governo brasileiro,
Acor~o Comercial, 1978.
XXXIV Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova
Iorque, 1979.
III Reunião de Ministros das Relações Exteriores do
Grupo dos "77", Nova Iorque, 1979.
Visita Oficial à Venezuela, !979.
Assínatura do Acordo sobre Coope~ação Técnica~
Operativa ·enrre os aproveitamentos da ltaipu e Corpus,
Ciudad Presidente Stroessner, Paraguai, 1979.
Visita Oficial do Presidente da República à Venezuela,
Caracas, 1979.
Reunião _com oS Chanceleres do Grup-o Andino, Lima, 1980.
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XXXV Sessão da Assembléia Geia! da ONU, 1980.
Vísítas Oficiais do Presidente da República ao Paraguai, Argentina e Chile, 1980.
Visita Oficial à República Federal da Alemanha, Tanzânia, Zâmbia, Zimbabwe, Moçambique, Angola e Chile. 1980.

Visita Oficial a Bruxelas (Encontro com a Comunidade Econômica Européia), 1980.
Visita Oftcial ao Lanadã, 19bv.
I Reunião do Conselho de Ministros da ALALC e
Reunião Intergovernamental para a subscrição do Tratado que instituiu "a Associação Latino-Americana de Integração, Montevidéu, 1980 (chefe).
I Reunião de Chanceleres dos Países signatários- do
TratadO--de Cooperação Amazônica, Belém, 1980.
XI Reunião de Chanc_eleres dos Países da Bacia do
Prata, Buenos AiLes, 1980.
Visitas- O"tici"ais do P[cSidente da República à França e
a Portugal, 1981.
,
Visita Oficial do Presidente da República à Colômbia,
1981.

I Reunião dá COmissão Místa de Coordenação BrasilNigéria, Lagos, 1981 {Chefe).
Visita Oficial do PresTdente da República à República
Federal da Ãleinanha, 1981.
Encontro do Presidente da República com o Presidente da República da Nação Argentina, Paso de los Libres,
1981.

Visita Oftciat ao.Senegal, 1981.
Visita Oficial do Presidente da República ao Peru,
1981.

Reunião Internacional sobre Cooperação e Desenvolvimento, -Cancún, México, 1981.
Visit<.L Oficial ao México, 1981.
XXXVI Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova
Iorque, 1981.
Encontro sobre Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, Cancún, México, 1981.
XII Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do
Prata, Santa Cruz de_ la Sierra, 198 t.
Visita Oficial à Grã-Bretanha, 1981.
XI Assembléia Geral da OEA, Santa Lúcia, 1981.
Visitas Oficiais ao Suriname e à Guiana, 1982.
Visita de trabalho à Venezuela, 1982.
Visitus Oficiais à República Popular da China e ao Ja~
pão, 1982.
XX Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores dos Países Signatários do TIAR, Washington,
1982.

Visitas Oficiais do Presidente da República aos Estados Unidos e ao Canadá, 1982.
Visita Oficial a Trinidad-e-Tobago e II Reunião da
Comissão Mista Brasil-Trinídad-e-To bago, Port-ofSpain, 1982 (chefe).
Comitiva do Presidente da República à Sessão de
abertura da XXXVII Sessão da Assembléia Geral da
ONU. 1982.
XXXVII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova
Iorque, 1982.
Visitas Oficiais à Itália, Áustria, ao Vaticano e à Arábia Saudita, 1982.
Encontro do Presidente da República com o Presidente du República do_ Paraguai, Foz do lguaçu, 1982.
XXXVIII Sessão Anual das Partes Contratantes do
Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, Ge-nebra, 1982 (chefe).
XIII Reunião Ordinária dos Chanceleres dos Paises.da
Bacia do Prata, Brasília, (chefe).
Encontro do Presidente da República com o Presidente da Nação Argentina, Foz do lguaçu, 1983.
Reunião de Coorde_!lação Latino-Americana, em nível
ministerial, convocada pelo SELA, !'reparatórh! da VI
UNCTAD, Cartagena, 1983.
Visitas Oficíais a Wushington, ao Gabão, -à COsta do
Marfim e a Gui_né--Bissau, 1983.
_ V Reunla0-r\.1inisterial do Grupo dos "77" (UNC
TAD), Buenos Aires, 1983.
Visita do Presidente da República ao Estado de Rondônia (Forte da Beira), 1983.
__
Visita do Presidente da República ao México, Cancún,
19S3.

Visita Oficial à Iugoslávia, 1983.
VI Conferência das Nações Unidas para ÇQOlérciO e
Desenvolvimento (UNCTAD), Belgrado, 1983.
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Encontro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros
dos Países-Baixos, Amsterdam, I983.
Visita Oficiul ao Iraque, 1983.
XXXVIII Sessão du Assembléia Geral das Nações
Unidas, Nova Iorque, 1983.

Seminário sobre Co'mércio Internacional, promovido'
pelo Eul:'opean Management Fo~m, Lausanne, 1983.
Visita do Presidente da República à Nigéria, 1983,
Visita do Presidente da República a Guiné-Bíss<Ju,
1983.
Visita do Presidente da República ao Senegal, 1983.
Visita do Presidente da República à Argélia, 1983.
Visita do Presidente da República a Cabo Verde, 1983.
XIV Reunião de Chanceleres dos Países da Bacía do
Prata, Assunção, 1983.
Reunião sobre Projetas de Desenvolvimento e Concorrências Públicas Internacionais~ do Grupo dos "77",
no âmbito da Cooperação Sul-Sul, Rio de Janeiro, 1983.
II Reuni<Jo de Chanceleres dos Países Signatários do
Tratado de Cooperação Amazônfca, Cctli, 1983.
I Conferência Econômica de Chanceleres LatinoAmericanos, Quito, 1984.
X Assembléia Extraordinária da OEA {eleição do
Secretário-Geral da Organização), Washington, !984.
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Congo, 1984.
Visita de trabalho ao Ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Sr. Claudio Cheysson, 1984.
Encontro dos Presidentes qa República Fcdera~iya_do
Brasil, Senhor Joüo Baptjsta de Oliveira Figueiredo, e do
Presidente do Paraguai, Senhor Alfredo Stroes.sner,
1984.

XI Assembléia Extraordinária da OEA (admissão de
São Cristóvão e Nevis na OEA), Washington, 1984.
II Reunião do Conselho de Ministros da ALADI,
Montevidéu, 1984.
Reunião de Chanceleres e Ministros da Fazenda dos
Países Latino-Americanos, Cartagena, 1984.
II Parte d<~ Sessão de 1984.
.
II Parte da Sessão de 1984 da Conferência do Desarmamento, Genebra, 1984.
Reuníão em Nível Ministería]; do Grupo de Cartagena, Mar dei Plata, Argentina, 1984.
XXXIX Sessão da Assembléia Geral das Naç:ões Unidas, Nova Iorque, 1984.
XV Reunião dos Chanceleres dos Países da Bacia do
Prata, Punta dei Este, 1984.
Visita Oficial ão Pilquistão, l984.
Visita Oficial do Senhor Presidente da República a
Santa Cruz de la Sierra, 1984.
Visita Oficial à lndia, 1984.
Visita Oficial à Venezuela, Caracas, 1984.
Visita Oficial a Portugal, 1984.
Vlslta do Senhor Presidente da República a Marrocos,
1984.

Visita do Senhor Presidente da República à Espanha,
1984.
Visita Oficial ao Uruguai, 1984.
Visita do Senhor Presidente da República ao Japão,
1984.

-

~

Visita do Senhor Presidente da República à China,
1984.

Visita Oficial ao Chile, 1984.
Visita Oficial ao Zaire, I984.
III Reunião Ministerial do MeCanismo de Consulta e
Seguimento Regional do. Consenso de Cartãgena, São
Domingos, 1985._
Sócio Titular da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro.
Membro da Sociedade Americana de Direito InternacionaL
Membro d::J Socied::Jde Brasileira de Direito Aeronáutico.
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Direíto Internacional.
Membro Correspondente do Conselho Argentino
para as Relações Internacionais.
Membro Catedrático da Academia de Jurisprudência
e Direito Comparado, Rio de Janeiro,
Membro Associado do Instituto Hispano-LusoAmericano de Direito Internacional, lima.
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, 'Brasil.
Ordem do Mérilo Naval, Grã-Cruz, Brasil.

Ordem
Ordem
Ordcffi
Ordem
si!.

do
do
do
do
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Mérito Militar, Grã-Cruz, Brasil.
Mérito Aeronáutico, Grã-Cruz, Brasil.
Mérito Comercial_ Grà~Cruz, Brasil.
Mérito Judiciário Milltar, Orã-Cruz, Bra~

Ordem _do Mérito Judiciário do Trabalho, Brasil.
Ordem do Mêri!o de BrasíHa, Grã-Cruz, Brasil.
. Ordem do Mérito do Trabalho, Grande Oficial, BraSJI.

Osdcm·--do Congresso Nacional, Grande Oficial, Brasil.
Medalha-de Rio Brunco, Brasil.
MedaJha Laura Müller, Brasil.
MedLllha do Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha do Par.::ificador, Brasil.
Medalha Libertas quae sera tamen, de Minas Gerais,
Brusii.
Ordem da Estrela Equatorial, Grande Oficial, Gabão.
Ordem Condor dos Andes, Oficial, Bolívia.
Orde~!_saq__el, a Católica, Grande Oficial, Espanha.
Ordem do. Mérito, Grã-Cruz, Chile.
Ordem de São Carlos, Grã-Cruz, Colômbia.
Ordem do Tesouro Sagrado, Grà-Cruz, Japão.
Ordem de Cristo, GrU-Cruz, Portugal.
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Itália.
Ordem Real Sueca da Estrela Polar, Grã-Cruz, Suécia.
Ordem do Império Britânico, Grà-Cruz.
Tudor Vladimirescu, Classe I, Roménia.
Ordem -dO- Infante Dom Henrique, Grã-Cruz, Portugal.
Ordem do Sol, Grã-Cruz, Peru.
Ordem do M êrito, Grã-Cruz, República Federal da
A.lemanha.
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Senegal.
Ordem Francisco de Miranda, I Classe, Venezuela.
Condecoraçilo da Iugoslávia.
Ordem do Mérito por Serviços Especiais, Grã-Cruz,
Peru.
Costa do Marfim, Gr0:1nde Oficial.
Ordem do Mérito Civil, Grã~Cruz, Espanha.
Ordem Nacional "José Matias Delgado", Grã-Cruz,
El Salvador.
Ordem de Boyacá, Grã-Cruz, Colômbia.
Ordem Nacional do Méríto, Grã-Cruz Especial, Paraguai.
Ordem da Coroa de Carvalho, Luxemburgo.
Orderii: Bernardo O'Higgins, Grã-Cruz, Chile.
OrdenidO Lib-ertador San Martin, Grà-Cruz, Argentina.
.
Ordem do Mérito de Bogotá, Grã-Cruz, ~olômbia.
Ordem Mílltar de Cristo, Grã.-Cruz, Portugal.
Ordem do Libertador, Grà-Cruz, Venezuela.
Légioh d'Honneur, Grande Oficial, França.
Ordem •'Máximo Francisco Moraza", Grã-Cruz,
Hondura~.

Ordem Nacional, "Miguel Caro y Rufino José Cuer~
vo", Grã-Cruz, Colômbia.
Ordem Nacional, Grande Oficial, Guiné.
Ordem Nacional do Mérito, Grã-Cruz, Equador.
Ordem Milit~r de Sant'lago da Espada, Grã-Cruz,
Portugal.
Ordem da Benemerência, Grã-Cruz, Portugal.
Ordem de Roraima, Membro Honorário, Guiana.
Ordem de Isabel, a Católica, Grã-Cruz, Espanha.
Ordem Nacionaf Honra e Méríto, Grã-Cruz, Haiti ..
Ordem Condor dos Andes, ·Grã-Cruz.. BolíVi<i..
Band<t da Ãguia Asteca, México.
Medalha de Simôn Bolivar, Venezuela.
Ordem do Ouissam Alaovi, Marrocos.

<5 embaixadQr Ramlro_E_!ysio Saraiva Ouerr_eiro se encontra nesta data no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto â Repúblíca Italiana.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em de
de 1985. -Paulo Monteiro Lima, Chefe do Departamento do Pessoal.
(Ã Comissão dt Relações Exteriores)

OSJ

MENSAGEM

N• 41, de 1986
(N>? 19, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
CARLOS ALBERTO PEREIRA PINTO, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer
a- fUnção de Embaixador do Brasil junto à Federação da
Malásia, nos termos do § 21' do artigo 24 do Decreto n~"
91.658, de l8 de setembro de 1985.
Os méritos do Embaixador Carlos Alberto Pereira
Pinto, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função, constam da anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores.
Brasíli;.~, 2 I de juneiro de 1986. - José Sarney,

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
INFORMAÇÃO
CURR!CULUM V!TAE
CARLOS ALBERTO PEREIRA PJNTO
Caxias do Su!JRS, 19 de julho de 1923.
Filho de João Josê_ Pinto Filho e
Luiza Macedonia Pereira Pinto.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de
Direito, UPA.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, CAD.
Estagiário na Academia de Direito Internacional de
Haia.
Cônsul de Terc'eira Classe, 3 de outubro de 1951.
Segundo-Secretário, antiguidade, 11' de dezembro de
1958.
Primeiro-Se~cietãiio, merecimento, 30 de setembro de
1961.
Conselheíro, título, 5 de setembro de 1967.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 19 de maio de
1971.

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 12 de dezembro de 1979.
AuXiliar de Secretário-Geral; 1960.
Auxiliar de Chefe do Departamento Político e Cultural,
1960/61.
Chefe, substituto, do Cerimonial, 1960/61.
Auxiliar do Chefe do Departamento Geral de Administração, 1961/62.
_Introdutor Diplomático, 1970/73.
Assessor do Ministro de Estado, 1974.
Londres, Terceíro·Secretário, 1953/56.
Madrid, Terceiro-Secretário, 1956/58.
Madrid, Segundo-Secretário, 1958/60.
Bruxelas, Primeiro-Secretârio, 1962.
Bruxelas, Missão Junto à CEE, Primeiro-Secretário,
1962/63.
Bruxelas, Missão Junto à CEE, Encarregado, 1962 e
1963.
Madrid, Primeiro-Secretário, 1963/66.
Guatemala, Primeiro-Secretário, 1966/68.
Guatemala, Encarregado de Negócios, 1966 e 1968.
~antiago, Co~elbt;iro, 1968/70.
Santiago, Encarregado de Negócios, 1969 e 1970.
Santiago, Encarregado, 1972.
Antuérpia~ Cônsul-Geral, 1974.
Montevidéu, Ministro-Conselheiro, 1975/78.
Montevidéu, Encarregado de Negócios, 1975, 1976 e
1977.
~
Sófia, Embaixador, 197? /84.
Miami~- Cônsul-Geral, l98~.
Comissão do Centenário da Fundação da CíaãdC de São
Paulo, 1954 (assessor).
LXI Assembléia Geral da Aliança Internacional de Turismo~ Madrid, 1969 (del_egado}.
Responsável pelo Es_critór[o Regional na Espanha do
Serviço Brasileiro de Seleção de Imigrantes na Europa,
Madríd, 1960.
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Comissão Preparatória e Executiva das Solenidades de
Posse do Presidente do Brasil, 1961 (assessor).
Comissões-Organizadoras dos Programas dos Encontros
dos Presidentes da Argentina e do_ Brasil e da Itália e do
Brasil, 1961 (assessor).
Conselho Oleícola Internacional, Madrid, 1965 (observador).
Reunião dos Países Europeus, membros do CIME, Madrid, 1965 (observador).
__ _
XVI Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1970 (as·
sessor).
Ã disposição do Chanceler da Guatemala em visita oficial ao Brasil. 1972.
IV Reunião de Chanceleres dos_P.aíses da Bacia do Prata,
Assunção, 1971 (delegado).
À disposição do Chanceler da Argentina, durante a visita oficial do Presidente da República Argeritina aó-Brasil. 1972
Missão Especial às Comemorações do 50~' Ariiversário
da Repú~tica Turca, 1973 (assessor).
Ordem do Mérito Na.va_l, Comendador, Brasil.
Ordem do Mêrito Militar, Comend_ador, Brasil.
-OrderÜ dO'MêritO ÀÚonáutico, __Comendador, Brasil.
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Medalha de Laura_ Müller, Brasil.
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
gal.
Ordem
Ordem
Ordem

de
de
de
de
de
do

e! Sol, Oficial, Peru.
el Mêrito, Comendador, Chile.
Isabel, a Católica, Comendador, Espanha.
O'Higgins, Comendador, Chile.
San Carlos, Grande Oficial, Colômbía! __
Infante D. Henrique, Grande Offcral, Portu-

Militar de Cristo, Grande Oficial, Portugal.
e! Mérito, Grande Oficial, Argentina.
ao Mérito, Comendador, Costa do Marfim.

O Embaixador Carlos Alberto Per~ira Pinto se encontra nesta data no exe-rcício- de suas funções de CônsulGeral do Brasil em Miami.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em
de
de 1985.- Paulo Monteiro Lima, Chefe_
do Departamento do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)

MENSAGEM
N• 62, de 1986
(N9 036/86, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos -dos artigos 42, item III, e 128 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter, à consideração do Egrégiâ-Senado Federal, o nome do Doutor
Aldo da Silva Fagundes para exercer o cargo· de Ministro
do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente do
afastamento compulsório do D_outor Jorge Alberto Ro~
meiro.
Os méritos do Senhor Aldo da Silva Fagundes, que me
induziram a escolhê-lo pura o desempenho dessa_elevada
funç:-do, constam do anexo CURRICULUM VITAE.
Bnlsilia, em 18 de fevereiro de 1986.- José Sarney.
CURR/CULUM VITAE

1.

Dado~

Pessoais
-Nome: A Ido da Silva Fagundes
-Data de nascimento: 27 de maio de 1931
-Nacionalidade: brasileira
-Naturalidade: Alegrete, RS
-Filiação: Euclides FagUndes -e--Flort6ntiiia- da Silva
Fagundes
- Estado civil: casado
-Endereço: SHIS QI l6 Conju-nto 2 Casa:-9 - tago
Sul 71600 - Brasília, DF
-Telefone: 248.1069
2. Dados de Identificação
-Carteira de Identidade: n~' 168.132- SSP- DF
-Título de Eleitor: n~' 3.978, 5fZona-RS
--CPF: 002212.881/00
-.Certificado de Reservista: n~' 831.107, 3• RM-8•
CRM
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-Passaporte: CB 427.831
-Carteira Profissional: OAB-RS n<;~ 2.108
OAB-DF n' 718/A

3. __ Formação
..:....::·211 Grau:
Instituto de Educação "Osvaldo Aranha";
Alegrete- RS
1950
- Graduação:
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais
Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre- RS
1956
4. _Çargo_s ~~!l_!!~QS __Ex~yçidos _
-OfiCial de Gabine·te da Secretaria de Obras Públicas
dO IÚ.o Grande do Sul- 1951/52
-Oficial de Gabinete da Secretaria do Interior e Justiça do Rio GJ:ande de Sul- 1953/54
- Fi.mcioriârio dÕ-lnstituto de Polícia Técnica do Departamento de Polícia Civil do Rio Grande do Sul
-19_55
5. Atividades Profissionais
Advogado, Professor e Servidor Público
-Advogado no forum de Alegrete~ RS, e outras comarcas da região - 1957/82
-Advogado no Distrito Federal, regularmente inscrito na OAB-DF
_
- Professor do Curso de .Ciências Política_s, _em nível
de POs-Oraduacão no CEUB- Brasília
~ Assessor da- Presidência da Câmara dos Deputados
-6. - Mandatos Eletivos
-- -=-Vi~·~:p·r~fcito de At~i~te-Rs--=.. 1959/62 - Deputad_o à Assembléia Legislativa do Rio Grartde
do Sul - 1963/6.7
-Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul nas legislatllras:
1967/71
1971/75
1975/79
1979/83
7. Funções desempenhadas da Câmara dos Deputados
-Líder da Bancada do MDB- 1973
- Presidente da ComisSão de Economia - 1975
- Rela.tw _da Comissão Especial que examinou a legislação de combate a tóxicos e entorpec_entes
-Membro das seguintes Comissões Técnicas,~ em
oportunidades diversas:
-Constituição e Justi~;a
Ciência e Tecnologia
Economia
Agricultura
_Saúde
Relações Exteriores
- Tesoureirq__do ~nstitut() d~ Pensões dos Ç()ngr~ssis
tas - IPC- 1975/79
-Membro do Conselho Deliberativo do IPC .
1979/83
8. Trabalhos publicados
-Discurso, projetas e pareceres sobre matéria diversa, com d~taque para:
Realidade sócío-econômica do País,
ordem constitucional,
ciência e tecnologia,
controle da remessa de lucros para o exterior por
empresas transnacionais,
fortalecimento do capital nacional,
funcionamento dos Partidos Políticos,
legislação eleitoral
áreas de interesse- da segurança nacionã.l,
combate a tóxicoS e eittoq)eçenteS,
fortalecimen19 d_os Municípios,
~çiucação

outros.
9. ParticipafàO em Simpósios e Conferências
--:-_Purti_cipução em_s_irupósíos promovidos pelas diver~
-Sas Comissões Técnicas da Câmara dos Deputados
- Par~icípação no "Forum das Amêricas", promovido pela OEA, São Paulo-SP - 1979
- Particípaçãõ -nõ Ciclo de conferênciãs sobie -.-.-Ciência Política", promovido pela Universidade de
- -Brasília, em convênio com a Câmara dos Deputados- 1980
-Participação ·em Congressos p"romovidos pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB

Março de !986

10. Missões no Exterior
- Obse-rv<idor Parlamentar junto à Conferência TnterJ?acional sobre Turismo; Panamá - 1972
-~ Qbs~rvador Parlamentar junto à 30' Assembléia
Geral da ONU - 1975
-Observador· Parlamentar junto à Conferência de
Desarmamento da Europa Ocidental BelgradoIugoslávia- 1975
'
- Observad.or -Parlamentar junto à Assemblêia Geral
da Organização Mundial de Turismo
Torremolinos-Espanha - 1977
'
- Convh:lado do Departamento de Estado norteamericano para observação e estudo nos Estados
_l!_nidos_1 gg_~a9~_ente Ç.a legislação referente a Sindicad_o,s e,Seguro~D~_s_emprego - 1974
-Convidado do Governo da República Federal da
Alema~ha par<~: _obse:vação e estudo sobre o parla- :~n~n s~~ e o functonamento dos partidos políti-

1

- Observador Parlamentar junto à Conferência Internacional sobre Turismo, Filipinas - 1981
11. Funções D~sempenhadas na Dir~ào Partidária
- Secretário~Geral do MDB no Rio Grande do Su1-1966/68
-29 Vice-P~esidente da Executiva Nacional do MDB
-1971/75
--29 --Secretárlo da ExecUtiva Nacional do MDB 1975/79
- Secretário-Geral do PM D B - 1981
-.Membro d.e _Diretórios partidários: nacional, regional e mumc1pal, em épocas diversas
12. Cargos Exercidos em outras Instituições
..;.:. Prcsidt;:ntc do Conselho Direlor do Instituto Metodistã-de Eilsino Superior, Rudge Ramos, São Paulo
~ 1970/82
-Presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, BrasíliaDF -1976/79
-Membro do Conselho Diretor do Instituto Porto
Alegre_;__- IPA, Porto Alegre- RS- 1964/6_6
-Membro do Conselho Diretor do Instituto União,
Uruguaiana-RS - 195-8/62
....---secretário Executivo do Conselho Geral das Instituições Metodistas de Ensino, Brasília-DF- 1983
-Membro do Conselho Administrativo da SHIS,
Brasília-DF - 1985
13. Conde~orações
-Trofl!u: "Por um Rio Grande Maior", outorgado
pela Assembléia Legislativa do_ Rio Grande do Sul,
por "Destaque Parlamcrtar do Ano". na área de
economia - 1966
-Ordem do Congresso Nacional, no grau de Grande
Oficial, por Serviços pre5t3.dõS ao Parlamento Bra-Sileiro, na qualídade de Líder da Oposição ....:.1973
Brasília, lO de setembro de 1985.- Aldo da Silva Fa~
-gundes.
(À CofflissCio- de ConstitUiÇão e Justiça.)

i\ VISOS DO MINISTROCHEFE DO GABINETE CIVIL
DA PRESIDtNCIA DA REPÚBLICA
N~' 570/85, de 6 de setembro de 1985, solicitando o
cancelamento da Resolução n9 27, de 1985, do Senado
Federal que "autorizou o Estado de São Paulo a prestar
garantia à Companhia do Metropolitêlno de São Paulo
(METRO) junto à Fin-anciadora de Estudos e Projefos
(FINEP)".
N~' 047/86, de 21 do corrente, solicitando o cancelamento da ResOlUção n~' 124; de I 985, do Senado Federal;
que "autorizou o Estado de São Paulo a contratar operaçilo de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico- e Sócíãl (BNDES), no valor equivalente a 32.100.000 ORTN, destinada a custear as obras
da linha leste-oeste d.o Metrô de São Paulo".
Aviso nY 045 --SUPAR.
Em 19 de fevereiro de 1986.
Exm9 Senhor Presidente do Senado Federal:
Tenho a honra de_c_omunicar a V. Ex', em cumprimento ao disposto no art. 43, alfnea b, do Regimento Interno
do Senado Federal, que em 14-2-86transmiti a função de
Ministro da EdUce~çào e, concomitantemente, aSSUmi o
exercício da de Ministro de Estado Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da RepUblica, na forma do Decreto
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do Excelentíssimo Senhor PresiOente da República, de
14 de fevereiro de

r9s6.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• protest<JS de elevada estima e consideração. - Marco Ma-

ciel, Ministro Chefe do Gabinete Civil. •
OFICIO
Do Sr. l9~Secretãi-io da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• I, de 1986
(N• 6.312/85, na Casa de origem)

(Projeto que se transformou na Lei n~> 7.410, de 27, de
novembro de 1985).
N9 789/85, de 12 de dezembro findo, comunicando a
aprovação do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nl> 60, de 1977 (nl' 397/85- complementar,
naquela casa), que "estabelece normas de assistência ao
Excepcional, autoriza a criação da Fundação de Assish. !teia ao Excepcional- FUNASE e dá outr<!-s providências".
(Projeto enviado à sanção em 12 de dezembro de
1985).

PARECERES

Dispõe sobre a realização de campanha educativa

PARECER
_N• 1, de 1986

pelo rádio e televisão sobre os efeitos nocivos do uso
de entorpecentes.
O Congresso Nucionul

decreta~

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Oficio "S" nl' 16, de 1985 (Oficio n"~ 11-P /MC, de
10-4-85, na origem) "do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal encaminhando ao Senado Federal, cópias das notas taquigráficas do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nl' 101.477-6, do Estado do Pa~
raná, Q q~al declarou a inconstitucionalidade do art.
75, bem como de seu parágrafo único, da Lei n~' 14, de
30-12~77, do Município de Campina Grande do Sul,
Estado do Paraná".

Art. 1<~ As emissoras de rádio e televisão deverão,
obrigutoriamente, promover campanha educativa sobre
as conseqüências nocivas do uso de dragas entorpecen~
tes.
Art. 211 A campanha educativa a que alude o artigo
anterior deverá mostrar detalhadamente os efeitos prov~cados no ser humano pelas drogas entorp~ntes em
geral, assim como os tipos de ações que são praúcadas
sob seu efeito.
Art. 39 O MiniStériO da Saúde e o- Ministério da
Educação colaborarão na campanha educatíva de que
trata esta lei.
Art.
C<.lo.;ào.

4<:>

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Art.

5<:>

Revogam-se as disposições em contrário.

(Às Comissões de E(:vnomia, Saúde e de Educacão
e Cultura.)

O FI CIOS
Do Primeiro-Secretârio da Câmarã. doS- Deputados
N9 784/85, de 6 de dezembro findo, comunicando a
aprovação da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n<:> 149, de 1985 (n9 48/83, na origem), que "estabelece os requisitos mínimos de população e renda pública e a forma de consulta prévia às populações locais para
a criação de novas ~unicfpios".
(Projeto~nviado à sanção em 6 de dezmebro de 1985).
N9 785/85, de 6 de de:ZémbTo findo, comunicando a
aprovação, sem emenda, do Projeto de Lei do Senado n<:>
164, de 1985 (n~' 5.952(85, naquela" Casa), de ai.ú.oria dá
Senador Nelson CarneirO, que "declara de utilidade
pública o Instituto Internacional de Cultura".

(Projeto enviado à sanção em 6 de dezembro de 1985).
N9 786/85, de 6 de dezembro findo, comunicando a
aprovação, sem emenda, do Projeto de Lei do Senado
no. 79, de 1984 (n9 4.693/84, naquela Casa), de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que "institui contribuiÇão
sobre os prêmios de seguros de vida e de acidentes, para
fins de amparo aos iOciSos; e dá outnis providências".
(Projeto enviado à sanÇão em 6 de dezembro de 1985).
N~' 787/85, de 6 de dezembro findo, comunicando a
aprovação, sem emenda, do Projeto de Lei do Senado n'~'
201, de 1985 (n~' 357/85 -complementar, naquela Casa), de autoria do Senador Benedito Ferréira, que "cria o
Estado de Tocantins e dá outras providências".
(Projeto enviado à sanção em 6 de dezembro de 1985).
N9 788/85, de 12 de dezembro findo, encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei do Senado nl' 351, de 1979
{n9 5.077/81, naquela Casa) de autoria do Senador Ro~
berto Saturnino, que ''dispõe sobre a especialização de
Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança
do Trabalho, a profisSão áe Técnico de Segurança cio
Trabalho e dá outras providências...

Relator; Senador Nivaldo Machado
AtraVés do Oficio "S'' nl' 16, de 1985 (Ofício n9 11PJMC, de 10-4~85, na origem), o Presidente do Calenda
Supremo Tribunal Federal, Ministro Moreira Alves, vi~
sando a cumprir a disposição insculpida no art. 42, VII,
~a Constituição Federal, encaminhou a esta Casa cópias
das notas taquigráficas e do acórdão da Suprema Corte,
nos autos do Recurso ExtraordináriO n9 10!.477·6, do
Estado do Paraná, no qual o Excelso Pretória declarou a
inconstitucionalidade do art. 75, bem como de seu parágr_~_fo único. da Lei nt? 14, de 30~12-77, do Município de
C~mpina. Gr_ande d.o Sul, Estado do Paraná.

· .2. Esclareceu, ademais, o Chefe do Poder Judiciário
que o referido acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 22-2-85 e transitou__ ~m julgado.
J.
tamp~l

O texto legal inquinado pela Suprema Corte eso seguinte preceito:

"Art. 75. A taxa Tem·como finalidade o custeio
de serviço utilizado pelo contribuinte ou posto à sua
disposição e será calcuj<:J.QQ ~m Junção do custo do
serviço no exercício imediatamente anterior e da
â~a total_ do Município, apurando-se o seu valor

por- hectare.
ParágrafO único. O executívo municipal, com
bast: na fórmula _estabelecida neste artigo, fixará o
valor da taxa a cada exercício financeiro."
4, Entendeu o Pretória Excelso que os dispositivos
dã Lei Municiparem exame afrontam o art. IS, da Constituição Federal, e o. art. 77, do Código Tributário Na~
cional, subvertendo a hierarquia das leis, tendo proferido o seguinte acórdão, por unanimidade:
.. Vistos, discutidos e relatados estes autos, acordam eis Mini_stros da -Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da Ata de julgamento e das notas taquigrâficas, por unanimidade _de votos,
conhecer do te~
curso e lhe dar provimento, para declarar a inconstitucionalidade do art. 75, bem como de seu parágra~
fo únlco, da Lei n9 14, de 30-12-77, do Município de
Campina Grande do Sul, Estado do Paraná."

em

(Kecurso t:xtraordinário n9 101.477-6 -Recorrente:·
Viatécnica Sociedade Anônima- Construção e Comér~
cio - Recorrida: Prefeitura Mun_icipal_ de Campina
G!_and~ do Sul- J~t_g~qo emJ.±~J.l-8±:.}
S. Em seu voto, acentuou o Relator que a matéria ê:
por d_emais conhecida naquela Corte, que, reiteradamente, tem declarado a inconstitucionalidade de legislação
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municipal que tome por base· de cálculo, para cobrança
de taxa de conservação de estradas de rodagem, o mesmo fato gerador de imposto.~. qual seja, o número de
hectares de terms rurais, impondo sobre ele o custo do
serviço por hectare, mencionando-se dezenas de pfecedentes.
· 6_. Ex positis, em havendo decisão definitiva do Calenda Supremo Tribunal Federal, em obediência ao câ·
none constitucional incrustado no item VII, do artigo
235, do Regimento Interno, propomos o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' I~ DE 1986
Suspende a execução do art. 75, bem como seu parágrafo único, da Lei n9 14, de 30~ 12-77, do Municfpio de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná.
O Senado Federal resolve:
Artigo úriicO. Nos termos do art. 42, item VII, da
Constituicã.O -~~~r.al ~. em face da decisão defiriitivã do
Supremo Tribunal Federal, proferida na ~são Plenária
de 14~1 1-1984, nos autos do Recurso Extraordinário n'
10 1,477~6, é suspensa a execução -do art...15, bem como
do seu parágrafo único, da Lei n~> 14, de 30-12-77, do
Município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná.
Sala das Comissões, em 29 de novembro de 1985.José lgnácio Ferreira, Presidente - Nivaldo Machado,
Relator - Hélio Gueiros - Odacir Soares - Nelson
Carneiro- Lenoir Vargas- Alfredo Campos- Roberto
Campos - José Lins.

PARECER

N• 2, de 1986
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n" 194, de 1985 (n" 6.202-C, de 1985, na
origem), que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério da Agricultura o crédito especial até o limite de Cr$ 54.528.466.000 (cinqUenta e quatro bilhões, quinhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos
~;.::~.~ta e seis mil cruzeiros), para os fms que espeRelator: Senador José Lins
Nos term?s do artigo 5! da Constituição Federal, o
Senhor Pres1dente da República submete à deliberação
do _C?ngresso N.acional o Projeto de Lei em epígrafe, que
objetJva a autonzação ao Poder Executivo para abertura
de crédito especial ao Ministério da Agricultura, até o
v'!Jor de CrS 54.528.466.000 (cinqüenta e quatro bilhões
quinhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e sessen~
~a e seis mil cruzeiros}.
.o~ recurs~s e?1 questão provêm de duas operações de
cred1to: a pnme1ra corresponde à celebração de contrato
de empréstimo com o Kreditanstalt Für Wi"ederaufbau
no total de vinte milhões de marcos alemães, ou CrS
1L867.852.000, para aplicação no Programa Nacional
de V~rzeas Irrigáveis-_f.-RQY.Ã,~EAS; a segunda diz
respe1to a financiamento da Companhia Brasileirilâe
Armazenamento- CIBRAZEM, com o Banco Nacional de_ Desenv(_)lvimento Económico Social - BNDES,
no total de Cr$42.660.614_000, para aplicação no Projeto "Ampliação .da Rede Arfll~~~~~~a~"·_
A ExpoSição de Motivos firmad-a Pelo Ministro João
Sayad, que ãcompanholl a Mensagem presidenetal, es~
clarece que a solicitação de abertura de crédito "decorre
da necessidade de se dar suporte orçamentário ao ingresso de recursos, uma vez que os referidos contratos só fora:m celebrados após a aprovação da Lei Orçamentária
para o corrente exercido".
Os recursos advindes dos referidos empréstimos devem evidentemente ser remanejados, pois representam
cifras que ficaram fora da previsão orçamentária jâ elaborada, não podendo, assim, sem prévio ingresso no
quadro do Orçamento, serem utilizados na cobertura de
despesas autorizadas.
A nece5sidade premente da injeção desses recursos em
setores fundamentais determinou o reexame da programação financeira, tendo em vista a·s prioridades impos-
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projeto de lei em ariúlise autorização para a abertura de
crédito especial de acordo com a seguinte programação:

1300- Ministério da Agricultura
1302- Secretaria Geral
I302.04140775.55tJ_: Piõgrariiã. Nacional de Vâr~eas Irrigâveis- PROV ÁRZEAS
1303- Secretaria Geral- Entidades Supervisionadas
!303.04160951.965- Projetas a cargo da Cia. Brasileira de Armazenamento
Ocorre, porém, que aConsignação de recursos destinados ao Ministério da Agricultura, como <~cima indicado,
não poderá ser feita a título de Crédito Especi<~l e sim
como Crédito Suplementar, paíS que tanto o ''PROVÃRZEAS" _como·o--s--·Projetos a cargo da Companhia
Brasileira de Armazenamento" já Se acham contemplados com dotação na Lei de Meios vigente com, respectivamente, CrS 68.720.000.000 e Cr$ 30.480.768.000.
Nos moldes do artigo 41 da Lei n~ 4.320, de 17 de
março de 1964, que estatui normas gerais de_ direito financeiro para elaboração e cOntrole do Orçamento, créditos suplementares são aqueles destinados a reforço de
dotuçào orçamentária, ao passo que os créditos especiais
são os que se destinam a despesas não contempladas com
dotação específica no Orçamento, constituindo program<l ou projeto novo.
No mais, foram atendidos os dispositiv6s da Lei n-9
4.320, já citada, não havendo, assim, nenhum óbice a
obstacular a_ medida proposta.
Face. ao exposto, sou de parecer que o Projeto pode ser
aprovado, com a seguinte emenda:
EMENDA No 1-CF

Substitua-se na Ementa e no artigo J9 o termo especial
por suplementar.
Sala das Comissões, em 4 de dezembro de 1985.- Lomanto Júnior, Presidente- José Lins, Relator- Marcelo Miranda - Alexandre Costa - Jorge Kalume Martins Filho - Helvídio Nunes- João Calmon- Roberto Campos - César Cais.

PARECERES

N•s 3 e 4, de 1986
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 131, de 198 1
-Complementar (n9 252-B, de 1985- ComplemP.ltar, na Câmara dos Deputados), que "'inclui o Município de M_ar_acanaú., recém-desmembrado do Município de Maranguape, na Região Metropolitana de
Foiialeza, alterando o§ 89 do artigo 19 da Lei Complementar n9 14, de 8 de junho de 1973.,.
PARECER No 3, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador José Lins
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei Complementar definido nã emCnta em- epígrafe. . .
Nasceu da inicüitfva do ilustre DepuÚ!do EvandrO Ayres de Moura c, na outra Casa do Legislativo, foi aprovado sem qualquer restrição.
·
Pe-lo Regimento Interno do Senado - urL 100, item
III, b, n~' l cabe-nos apreciar apenas o mérito da matéria, já que seus aspectos de constitucionalidade, juridi-_
. cidade e técnica-legisl:itiva foram ex"!.minados e julgados
bons pela douta Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados.
Na verdade, truta-se de proposição írretocável, de absolula justiç::~ e de evidente interesse público.
A Lei_Complementar n9 14, de 8 de junho de 1973, é
uma decorrénciu da preceituação contid<l no artigo 164
da Constituição vigente que, reafirmando princípio já
idealizado pelos constiluintcs de 1967 (§ 10 do artigo
157), estabeleceu o Seguinte;
"Artigo 164. A União, mediante lei complemen~
tar, poderfl, para a realização de serviços comuns,
estabelecer regiõ~ metropolitanas, constituídas por .
municípios que, independentemente de .suã v~ncu
lação administrativa, façam parte da mesma comunidade sócio-económica."
Tal idéia renovadora representou um enorme avanç?
para a solução dos preocupantes problemas que, rio
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mundo moderno, afloram com as concentrações urbanas.
Surgiu, na elaborat;ào constitucional de 1967, de
emenda formulada através do Ministério do Planejamento do Governo Castello Branco, conforme ensinamento do inesquecível Senador Paulo Sarasate, in "A
Constituição do Brasil", pãg. 513:
"A j:)ósS:ibilidade de criação de "regiões metropolitanas" através de lei complementar (§ 10 do ar.t.
!57) é inõvaÇão do Estatuto Político de 1967 e foi
assim justificada na emenda oferecida ao projeto do
governo, ao que sabemos, sob inspiração deste,
através do Ministério do Planejamento:
"Essus regiões serão formadas pelo conjunto de
municípios que gravitam em torno de uma grande
cidade e tem iriteresS(;S problemas comuns. Diante
dessa realidade Urbanisüca, há necessidade da unificação de serviços públicos para melhor atendimento
du região. Tais serviços deixam de ser municipais
para serem inlermunicipais (de uma área unificada).
Quanto aos serviços de caráter estritamente local,
continuarão com os respectivos municípios, inas os
de natureza metropolitana seriam realizados e ad~
ministrados em conjunto por um órgão superior.
Essa nova técnica de administração vem sendo ado~
ta da em vários p.:tises, nas suas áreas metropolitan<ls
Como, por exemplo, na área metropolitana de Toronto, Londres, Paris, Nova Delhl e outras. Tais
medidas já se tornam indispensáveis para as áreas
metropolitanas de São Paulo (Grande São Paulo e
ABC), Santos e os municípios litorâneos, Recife,
Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e outras.
Não se compreende como a nova Constituição
possa de.~conhecer essas realidad~ urbanísticas e
administrotivas, tanto mais quando temos um Ministério do Planejamento, um Banco Nacional da
Habitação e um Serviço Federal de Habitação e Urbanismo trubalhando em planejamento regional e
municipal sem nenhuma base constitucional que
permita atuar nos Estados e _municípios. Para legitimar a necessária intervenção destes órgãos na área
regional e local é preciso que a Constituição Federal
lhes conceda competência e lhes forneça os instrumentos urbanísticos adeqUados ao seu trabalho de
coordenação e planificação territorial. Essa plunificaçào devertí ser integr<~l e integrada nus três áreas
administrativas: União, Estados e municfpios. Mas
a Uniã_o não poderá editar normas de planejamento
estadual e municipal, nem atuar nestas áreas, sem
que a Constituição o permit::~. E este é o momento
oportuno para que se incluam os dispositivos permissivos dessa atuação coordenadora e planiticadora no texto constitucional." (16)
(19) No_ morn.ento em que escrevemos estas notas sobre regi9es metropolitanas, anuncia o Gover·
no, através do Ministério daJustiça,a elaboração de
projeto de lei complementar referente a essa ino:
vaçào constitucional."
A citada Lei Complementar n"' 14/73, correspondendo
a tais objdivos, e:~tabr.:leceu as regiões metropolitanas de
São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza, determinando, quanto
a esta última, que seria constituída dos Municípios de
Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz.
Estudos técnicos então levados a efeito, portanto, re·
conheceram que os citados municípios cearenses reuniam condições sócio~geoeconômicas que aconselharam
o seu agrupamento numa mesma região metropolitana.
Ocorreu qu-e; em data recente, desmembrou-se o Distrito de Maracanaú de Maranguape, elevando-o à categoria de município, o que implica, por falha da legisl~çào. divorciá-lo Qe uma região metropolitana a que está visceralmente integrado.-.
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O autor do ProjetQ, na sua justificação, expõe com
grande brilho o problema, valendo repeti-lo:
"O novo município confina-se ao norte com o
próprio Município de Fortaleza, núcleo urbano básico da área· metropolitana, nela integrando-se totulmente.
Apesar de limítrofe da Capital cearense, tem em
seu território prósperaatividade rural, representada
pela pecuüria leiteira, pela adiantada exploração
<i.vícola, fornecendo à Capital ovos e frangos, sendo
a indu produtor de milho, feijão, algodUo e cana-deaçúcar.
Está situado em seu território o Primeiro Distrito
Industrial do Ceará, as!iegurando-lhe privile~iada
receita na distribuição do Fundo de Partícipaçào
dos Municípios e do ICM.
.
Loc_u_liza-s~, também, no novo município, a
CEASA-CE, por onde são comercializados obrigatoria-mCnte lud-o!i os produto!i hortigranjeiros e frutas que demandam aos mercados de Fortaleza.
Maracanaú, apesar de ser o município mais novo
do Estado, nasce como o segundo maior em população, em face da construção de 80.000 casas em seu
território, pelo Sistema Financeiro de Habitação,
colocando-se, também, entre os quatro primeiros do
Ceará em termos de renda.
Seu primeiro Orçamento, votado pela Câmara
Municipal para 1985, é superior a oito bilhões de
cruzei ros.''
O que objetiva o projeto é apenas acrescentar o novo
Município de Marucanaú no texto da Lei Complementar

p? 14/73. Em outras palavras: manter legalmente como
Partícipe da região metropolitana de Fortaleza uma área
geográfica que, legalmente, dela já participava.
A proposição, como se verificat merece_ integral apoiamenta quanto ao mérito, fazendo-se muito oportuna e
conveniente.
Por tais razões, opino favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n? 131, de 1985- Complementar.
Sala dus Comissões, 17 de outubro de 1985. -NivaJdo
Machado, Presidente -José Lins, Re-lator -Martins
Filho - Alberto Silva - Luiz Cavalcante - Roberto
Campos - Hélio Gueiros - Nelson Carneiro.
PARECER No 4, de 1986
iDa Comissão de Municípios
Relator: Senador Jorge Kalume
O Projeto de Lei Complementar, que vem ao exame
desta Comissão, objetiva incluir, expressamente, o Mu~
nicípio de Maracanaú na Região Metropolitana de Fortaleza, Capital do Ceará.
Ao tramitar_na Clmura dos Dcputudos, a proposição
mereceu a unânime acolhida de todas as ComissõeS Técnicas, inclusive a de Constituição e Justiça, o que redundou no exame, apenas do mérito, da congénere destaCa-

sa.
Ao expender suas razões de mérito, o nobre Senador
José Uns elaborou _lúcida. argumentação em reforço às
formuladas pelo ilustre autor do Projeto, o operoso Depul<ldo Evandro Ayres de Mouru.
Necessário se nos afigura acrescentar apenas alguns
esclarecimentos.
O Município de Maracanaú originou-se de parcela sfo
Município de Muranguape, que integra a Região Metropolitana de Fortaleza, conforme se vê no§ 89 _d_o artigo !I'
du Lei Complementar n? 14, de 8 de junho de 1973, que
reza o seguinte:
"Art. J?
§ 8~> A Região Metropolitana de Fortaleza
constitui-se de: Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz."
A rigor, desn~cessária, talvez, fosse a inclusão de um
município novo, constjtuído de território originãrh ou
decorrente do desmembramento de algum dos municípios acima enumerados.
Todavia, para que não se formulem maiores indagações e para que não se venha a questionar a tácita inclusão de novo município na Região Metropolitana de
Fortaleza, nada custa ao legislador alterar o dispositivo
legal que discrimina os municípios que a integram, para
induir o de que tratu a proposição.
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Cumpre relevar, cm aditamento, que o novo município niio apenas se limita com o de: Fort<lleza, mas. a este
est[t intim:.~mente ligado. recebendo, inclusive, os exce-

dentes populacionais duque!u que, hoje cm dia, constitui
a terceira C:.tpital do Pais em população (2.200.000 habitante:;).

Nilo cremos necess_ário tecer maiores considerações
sobre o assunto.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei d<~ Cümura n\' 131, de 1985 Complementar (nço 252-B

de 1985, na Casa de origem).
Sala das Comissõ-es, em 5 de dezembro de 1985. Lourival Baptista, Presidente, Eventual- Jorge Kalume~
Relator- Altevir Leal- Martins filho- Nivaldo Machado
- Luit Cavalcante - Alcides Saldanha ~ Marcelo MirandaGalvão Modesto - ·_Alrredo Campos.

PARECERES N•s

5,;6 e 7, DE 1986
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n\" 110, de 1984
(n\" 1.816-C, de 76, na origem), que ••assegura aos beneficiários do empregado. não optante pelo regime do
FGTS, quando de sua morte, a indenizaçilo prevista
no art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de }9 de maio de
1943".

PARECER N• 5, DE 1986

(Da Comissão de~ Legislação Social)

Relator: Senador Jorge Kalume
Oriundo da Câm<~ra dos Deputados, vem a esta Comissão pum ser apreciado o Projeto de Lei em epígrafe,
de autoria do ilustre Dcput<~do Milton Steinbruch, que
tem por objetivo acrescentar mais um parágrafo ao art.477 du. Consolidação das Leis do Trabalho.
Com o novo parágrafo- pretende-se assegurãr aos beneficiários do trabalhador não optante pelo regime do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a indenização
no caput do artigo, quando de seu falecimento.
A intenção da proposição, ao que parece, é possibilitar
igualdade de tratamento aos empregados não optantes,
pois os que optaram pelo regime do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, qUando do falecimento, deixarão
o saldo constante da conta bancária vinculada para os
dependentes. l: o que a respeito preceitua o art 911 da Lei
n~' 5.107, de 13 de setembro de 1966, verbis:
"Ar!. 9'<' Falecendo o empregado, a conta vinculudu em seu nome será transferida para seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, e entre eles rateada segundo o critério
adotado para concessão de pensões por morte.
Parágrafo único No caso deste artigo, não havendo dependentes habilitados no prazo de2Jdois)
anos a contar do óbito, o valor da conta r:e-verterâ a
favor do Fundo a que alude o art, II",
Como se trata de situação em que num dos- sistemas
(do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) há it possibilidade_ legal de saque pelos dependentes em c~o de
nlõ"rí.'ê elo ·errtpreiado e no outro (da estabilidade da Consoliduçào) inexiste essa mesma possibilidade. Dai a proposição, procurando justamente assegura~ uma situação
igualitária, certamente, a lim de que o empregado optante por um ou por outro regime não tenha prejuízo patrimonial, pessoal ou familiar.
Partindo dessa premissa, vamos concluir que realmente a Proposição tem ·cabimento, pois, enquanto o trabalhador optante tem a prerrogativa legal de poder deixar
para seus dependentes o saldo da conta vjnculada em seu
nome. quando do falecimento, o empregado não optante, pelas disposíções vígelltes, nada poderá deixar, na
mesma situação, isto é, quando do falecimento, po~s a
Consolidação das Leis do Trabalho simpl~mente não
cogita qualquer compensação iõdenizat6ria, quan"do do
falecimento do empregado.
Oir-se-á que se -truta de situações diferentes, vez que
num caso há o depósito bancário e no outro não existe
nada em termos de fundo ou depósito. Realmente as situações são diferenciadas, mas ambas visam regar o mesmo instituto, ou seja, a indenizaçã.o do trabalhador em

r<lZÜO do tempo de serviço prestado a determinado empregador.
- Ora, a rigor, o trab;;dhador não optante fica numa situ:tção de inferioridade paru com o obreiro optante, na
medida em que não havendo a obrigação de manutenção
de depósito buncário, não há, conseqüenternepte, como
· assegurar o suque quando do falecimento.
~as, s~ ta~ to o trubalhador optante com~ o não_ op~
tallte têm dlrcito a lndenização por tempo de serviço,
isto é, em razão dos serviços prestados ao longo de deter- minado perlodo, ambos deveriam ter a mesma situação
também depois da morte, em relação aos dependentes.
POr que some-nte os optantes podem deix.ir os valores indenizatórios paw os herdeiros? Precisamente porque a
lcgislaçUo assim o dispõe, mas, como já ficou salientado,
em se tratanto de uma· situação discutível, em termos de
Justiça Social, cabe ao legislador suprir essa lacuna, dispondo que tambêm os herdeiros do trabalhador não optante têm direito à idêntica indenização, pois ambas têm
um mesmo fato gerador, ou seja, a prestução de serviços
por determinado período ao mesmo empregador.
Nessa linha de pensamento, bem de ver que o justo e
lógico -é que ambos os regimes sejam rigorosamente_
iguais, em termos de indenização por tempo de serviço,
não há como deixar de ser favorável à Proposição sob
exame, por i:;to que representa ela tão~somentc uma forma de asseguração de tratamento igualitário para situações realmente iguais.
Bem verdade que haverá um desencaixe por parte do
empregador no caso de morte de empregado não opt<lnte, pois, não havendo a obrigação de recolhirr~:ento mensal das parcelas indenizatórias, o montante ficará para
ser pago de uma só vez, quando do falecimento do obreiro.
E.hl>e desencuixe, entretanto, jã poderia ter sido há
muito tempo atenuado, se o clamor e as reivindicações
dos trabalhadores, tantas vezes manifesta-das por suas
entidades slndjcaii, já tivessem sido ouvidas.._ Em que
consiste tais reivindicações? Simplesmente na extinção
da opção do regime do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, passando todos os empregados, indistint:::tmente, a fuz.er parte desse sistema, com a proibição de despedida ímotívada pelo empregador. Neste sentido, aHâs, já
apresentamos uma Proposição ao Senado Federal.
Como isso não foi aind_a alcan.çado e, como entendemOs jus tu a Proposição, mas nos estritos Hmites"Iixados
para o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (que assegura a possibilidade de saque por parte dos
herdeiros), entendemos que os não optantes, embora
hoje sejam muito poucos, sendo a opção uma regra seguida por todos os empregados, devem fazer jus ao mesmo tratamento, isto ê, pode~ deixar para seus dependentes, a título de indenízação trabalhista, importância exatamente igual àquela que estaria ao seu dispor na conta
bancúria vinculada, se optante fosse. Trata-se de_assegurar a possiblidade de recebimento pelos dependentes de
importância equivalente, relativamente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Sendo assim, nosso voto é pela aprovação da Proposfç~o, face_ á sua oportunidade e conveniência, nos ter~
_mOs da s.eguinte Emenda Substi~uti_va;

Art. 3~ Revügam-se as disposições em contrário.
Saiu d<.ts Comissõe:., 3 de dezembro de 1984.- Jutahy
Presidente- Jorge Kalume, Relator- Pedro Simon- José Ignácio Ferreira - Hélio Gueiros.
Magalh~es,

PARECER N• 6, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Hélio Gueiros
O projeto sob exame, de au_toria do eminente DepÜ-__
tudo Milton Steinbruch, ÜbjetiVã-e'quiPãrár os emPrega~
dos não optantes pelo Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço âqueles optantes, acrescentando parágrafo ao
art. 477. da Consolidacão das Leis do Trabalho.
A iniciativa visa u possibilítar que os beneficiários dos
não optantes também sejam indenizados no caso de seu
fulecimento.
Eft:tivamente, o arL 99 da Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 1966, estatui:

"Art. 9~' F<1lecendo o empregado, a conta vinculada em seu nome serâ transferida para seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, e entre eles rateada segundo o critério
adotado para concessão de pensões por morte."
O presente projeto, ao dispor que os herdeiros do trabalhador não optante também têm direito à referida indenização, supre a lacuna deixada pela lei, a quat permite somente aos optantes deixar os valores indenizatórios
pura os herdeiros. Ao examinar a matéria,· a Comissão
de Legislação Social ofereceu-lhe um substitutivo, onde
concluiu, com muita clurividência, que "se tanto o trabalhador optante como não optante têm direito à indenizitção por tempo de serviço, ísto é, em razão dos serviços
prestado)!. ao longo de determinado período, ambos deveriam ter a mesma situação depois da morte, em relação
<.tos dependentes".
O substitutivo aprovado pela douta Comissão de Legislação Social visa definir, claramente, o "quantum" indenizatórío que deva ser assegurado aos dependentes dos
não optuntes, após sua morte. Ficou estabelecido, então,
que a indenizaç1i:o aos dependentes não optantes, no caso, serú equivalente àquela que lhe caberia se fosse op~
tante pelo regime do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço.
Assim, opinamos pela aprovação do substitutivo,
dada a sua constitucionalidade, juridicid:::tde, oportunidade e conveniência, e esclarecemos que o mérito foi exa-minado em obediência ao n~' 6 do item I do art. 100 do
Regimento Interno dy_'Senp_do Federal, e que o exame da
constitucionalidru:k-e da juridicidade do projeto não foi
feito em-virtude do-disposto no item III, letra b, n91 do
mesmo artigo.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1985. --Josélgnácio Ferreira, Presidente- Hélio Gueiros, Relator- Octávio Cardoso - Alfredo Campos --: Jutaby Magalhães- Nivaldo Machado - Moacyr Duarte - Américo de
Souza.
PARECER N• 7, DE 1986

EMENDA N• 1-CLS
SU BSTITUTIYO
Assegura aos·beneficiários do empregado não optante pelo regime do FGTS, quando de sua mor_te, a
indeoizaçào prevista no art. 477 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl' 5.452,
de ]9 de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' O art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprov<.tda pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio
de 1943, pa:;sa a vigorar acrescido do seguinte § 6':
"Art. 477. ··············-···············....§ 6'<' A indenízaçâo prevista neste artigo,
qüüti_clo da morte do. empregado não optante, é asse~
gurada aos seus benefiCiários, em importância equivalente àquela que lhe caberia se fosse optante pelo
regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço."
Art. 2'í' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Martins Filho
A Proposição que vem para exame de mérito, aprovada pela Câmara dos Deputados, quer atribuir aos benefi~
ci<irios do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, quando de sua morte, a indeni~
zação assegunida nO al-t. 477 da CLT para a· hipótese de
o ·empregado despedido não haver dado motivo para a
cessação das relações de trabalho nos contratos sem prazo estipulado para sua terminação. Nesse sei1tido, acrescenta o § 6ç. àqu-ele dispositivo legal.
Duvida à "Co,miSsã<? d~ Le_gisJaçã~ Social, opinou favoravelmente ao· Projeto, toda\'ia na conformidade do
substitutivo sob Emenda n~' l - CLS, em que fixa a indenizaçiio, devida pelo empregador. em importância
equívulente àquela que caberia ao empregado se fosse
opt<lnte pelo regime do FGTS, em vt2 do valor de um
mês,·de remuneração por ano de serviço, do art. 478 da
CLT.
A Comissão de Constituição e Justiça, por sua vez,
opinou pela aprovação do substitutivo, no mêrito, res-
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salvando não ter [eito o exame da constitucionalidade e
da juridicidade cm razão de já terem sido apreciadas pelo
correspondente Órgão Técnico da Casa de origem, tudo
na conformidade do art._lOO, item I, n~ 6, e item UI, alínea "b", n~' I, do Regimento do Senado.
A esta Comissão compete opinar sobre a matéria, no
que influa na despesa ou na receita pública, ou no patrimônio da Uniào. No caso, não há aumento de despesa
pública, embora a União, em tese, possa vir a ser afetada
na qualid:.tde de empregador de pessoal celetista que não
tenha optado pelo FGTS, se existentes relações de trabalho remanescentes do rcglme de estõ;l.bi!idade.
Isto posto, o parecer é pela aprovação do Projeto de
Lei du Câmuru n9 I 18 de 1984, na formu do substitutivo
apresentado pela Comissão de Legislação So_cial.
Sala das-Comissões, em 25 de setefubro de 1985.Lomanto Júnior, Presidente.,....,. Martins Filho, RelatorCarlos Lyra- Virgílio Távora- Áharo Dias- Jorge
Kalume- Jutahy Magalhães- José Uns- César Cais.

PARECERES
N•s 8 e 9, de 1986
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n\' 192, de 1984,
Complementar (n<'29-C na Casa de origem), que "altera, e acrescenta disposith·o ã Lei Complementar n~'
I, de 9 de no~·embro de 1967, que estabelece os requisitos mínimos para a criação de novos municípios".
Parecer n~' 8, de 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Martins Filho
Subscrito pelo nobre Deputado Evandn> Ayres de
Moura, o projeto em exame, além de determinar a
eleição simultânea dos Ti_ovo;; muniCípios e dos anteriormente existentes, refere-se aos criados até 31 de dezembw de 1983, com a posse em {9 de janeiro de 1985.
Embow refira-se ~u:furação dos mandatos de prefeitos
e vereadores, com dura.Ção até 31 de janeiro de 1989, a
proposiçUo perdeu sua oportunidade, superada pelo
transcurso daqueles dois primeiros prazos.
No mérito, nada tcríumos a opor quantq à intenção
inicial e, quanto à constitu_C_iona]idade,juridicidade e técnica legislativa. C.<;f't)samos o rarecer favorável du douta
Comissão de Constituição e Justiçu_da Câmara dos Oeputadt>s.
Entretanto, u demora na tramituçào_tornou a matéria
superada pelo tempo, jú transcorridos os fatos que__se_
propunha disciplinar.
Conseqilenteme.Qte, opinamos pclu prejudicialidade
da Proposiçi'io. sugerindo__o seu arquivamento.
Sala das CJJmissões, _l4 _agosto, de 1985.- Josõ ignácio Ferreira, Pr~.:.~idr.:nte- Martins Filho, Relator........, Lenoir Vargas- Octávio Cardoso- Roberto CamposFábio L.;cena - Severo Gomes - Nelson CarnCiro,
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eslenderem-se <Jté 31 de janeiro de l 989. Prevalecerão Para estas eleições as inelegibilidades previstas
para eleições municipais (alínea a doS 19 do art. 151
da Constituição Federal), d_o município ou municípios do qual tenh:t havido o desmembramento."

de maio_de 1943, passa a vigorar acrescido do se·
ffi.Jinte pt!rGgrafo, numerado como parágrafo 49:
Parúgrafo 4\' Mesmo na hipótese da necessidade de serviço, é vedada a transferência do
empregado-estudante no curso do ano letivo . .,

Ao que se vê, embora pretendendo disciplinar fatos
que se estendem até 31 de janeiro dt:: 1989, o Proje~? tem
superado aqueles que realmente representam sua razão
de ser, ou seja, as eleições municipais, que se realizaram
em 15 de novembro de I 985, e a posse dos eleitos, que se
efdivarú em I~' de janeiro de 1986,
Assim, evidente a prejudidalidade do Projeto, por haver Perdido a oportunidade (Art. 369, alínea a, do Regimento do Senado Federal). Inobstante, a matéria deverá
ser incluída na Ordem do Dia para que a declaração de
prcjudicíulld:tde t~nhu efictlcia, segund_o os preceito~ re-_
gimentais qUe regem o assunto-(§ ]9 do dispositivo citado.)
Ante o expostQ, esposamos u conclusão do Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, opinando, tumbém,
pcl;t dt:<..:luraç,io de prcjudicialidade da Propo.<;ição.
S:Jla da~-Corl1issões, 2 Ue dezembro de 1985.- Moacyr D:;dla, Pr~~identc - Qctál'iO Cardoso, _Relator Jorge Kalume - Marcelo Miranda - Gaivão Modesto
- Alfredo Campos - Nelson Carneiro - Roberto Wypych - Luiz Cavalcante - Gastão Müller.

Sala da:. Comissi3es, em 26 de setembro de 1985.- Alberto Silva, ~:'residente - Gabriel Hermes, Relator Jutahy Mag8.lhães - Jorge Kalurile - Alcides Paio Nivaldo Machado.

PARECERES
N•s lO e ll, de 1986
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 228, de 1984
(n~ 1.759-B, de 1979, na Casa de origem), que "altera a redação do art. 469 da Consolida.;;ão das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 19
de maio de 1943".

PARECER N• 10, DE 1986
_ ______Qa

C_p__!!!_~ão

de

Legisla~o

Social

Relator: Senador Gabriel Hermes

__ .Q___Qroj!!lO ~lei em tc_la estabelece que a transferência
do empregado-estudante somente será permitida em época e_ localidade adequadas ~~ continuação de seus estudos.
O Autor~ o ilu:.tre D~]Utado Fernando Coelho, justifica sua Pcoposição, que foi aprovadtt na Câmara de origem. afirmando que, sendo a educação um direito Qo cidadão e um _de\:cr do Estado _(arl. 176 da _Constituição
Federal), a faculdade que tem o empregador de transferir
Q cn1prcgudo-estudnnte, provocando possivelmente a interrupç;io de sr.:us estudos representa uma lacuna de lei,
que o Pr()jeto visa preench_er.
O .fundamento soci;d do Projeto é da mais alta valia,
pois tudo deve ser feito P<tra o incremento da educação.
Se o empregado--estudante se esforça por comp1et<tr seus
estudos. respondendo às necessidades de expansão do
nívçl ç[c _instruçüo de nosso povo, é contraditório que as
conUiçõcs de tr:.tbalho po:.sam impedir ou dificultar tal
esforço.
_PARECER No 9, DE 1986
Por outro lado, entretanto, a proibição pura e simples
de qualquer tmn:;ferência do empregado-estudante, ou a
Da Comissão de Municípios
criação de óbices ex-cessivos ao poder de comando do
Relator: Senador Octávio Cai-doso
empregador, Pode gerar uma conseqUência funesta: o
O Projeto em exarile,- ae ·autoria do ilustre Deputado
empresariado evitar[t o empregado que estuda ou prefeEvandro Ayres de Mour:,~, busca alterar a Lei Complerirô dispcnsü-lo, se não puder transferi-lo em caso de ne·
mentar n\' I, de 9 de novembro de \967, que estabelece
.C(.."!:;Sidud.c ___ ----·- -.
requisitos mínimos par:.r a-criação de novos municípios.
Por isso consideramos razoável apenas a proibição de
Para tanto estabelece:
transferência d() .eropregttdo~estudante no decorrer do
ano __lç1ivo.__qu<Lndo ela poderá acarretar a interrupção
Art. ]9 O art. 5~ da Lei Complementar n9 1, de 9 de
dos estudos.
novembro de 1967, passa a vigorar com as seguintes alteExigir-se que a transferência somente possa ocorrer
rações:
~ur:.~ \o~<tlidade onde o empregado I?Ossa continuar os es·
"Art. 5~'
·····-·"·--~~-~-~---~~------···~--~-tudoi,_ t!üilla damotsia;Tc(la-:-impOr-ao:émpregador uma
§ ]9 Os municípios somente serão inSta]ad_os
condição que no mais d:,~s yezes_ele não teriu como cumcom a posse do prefeito, vice-prefeito e vereadOres, prir, bust<mdo rara isso que não tivesse estabelecimento
cuja_cleiçà_o__será simultâoea com a daqueles municíinstabdo em loc.:t! onde tais estudos seriam possíveis.
pios já existentes; ressalvado o disposto no § 1~ do
Conclu_in_do_, opinamos pel<t aprovação do Projeto
9
arl. 15 da_ Constituição Federal, e no §_3 deste ·articom a adoç::to. da seguinte

go.

~ 29 .. ···~·-··~~.....---·-···:-._·-·· .. ,-.• -.-.":.\
§ 39 Os municípios""Criados até 31 de dezemb.ro_
de 1983 realiwrão eléições- pàr'a o preenchimento
dos cargos de prefeitos, Vice-prefeitos c 'vereadores
na datu.de 15 de novembro de \984, devendo a posse ocorrer a 1Q de janeiro de 1985 e .os ma,_n_datos

Março de 1986

"~

EMENDA No 1-CLS
__.,,_, \Sú"'6S~1tutlvá.) ·

Dê-se ao art. [9 do projeto, a seguinte red<tção:
"Art. l<1 O art. 469 da Consolidação das lei do
T_rabalho, uprovada pelo Decreto-_lef n~' 5.452, de I 9

PARECER No II, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça

1

Relator: _Sç_!lador

N~lson

Car!leiro

Permite a Consoliduçào das Leis do Trabalho, em seu
art. 469, que ''em cnso de necessidade de serviço, o empregador poderCt transferir o empregado para localidade
diversu da que resultar _do contrato, não ob~tante as ;estrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ftcará qbrtgado a um pagamento suplemenl<lr, n~nca inferior a ~5%
do:> salários que o empreg:tdo percebn.t naquela Ioc~hd~t·
de, ~~nquanto durar essa situação. E, o ~rt ..470 dtsp~e
que '\rs -dcspesu.-; resultantes d<t transferencta correra o
por contu do empregador".
Projeto de autoria do nobre Deput:tdo Fernando Coelho, da lado de agosto de 1979, pretende incluir como§ 49
dtl art. 469 a seguinte disposição:
"Mesmo na hipótese da necessidade de serviço a
trun!-.ferência do empregado - estudante somente
serú pcrmitidu em _época e para loeulidude onde possa continuar os seus esLudos:·
A matéria não é nova nes!<t Casa. Em 16 de outuj)ro
de 1975, Projeto semelhante de n~' !82, de minha autoria,
foi lido na sessão çlc 16 ~e outubro de 1975, e depois de
trabalhosa trumitaç~o. definitivamef!te arquivado em 6
de março de 19~0, nos termos do art. 367, in fine, do Regimento Interno. Igual sorte_,_ e n_a mesm~ data teve o
Projeto de lei do Senado n'~ 16, de 1976, do 1lustre Senhor
Marcondes C:.tl!nlle.
Não nos cabe opinar sobre a constitucionalidade do
Projeto ora em exame, que nenhum obstáculo lhe opôs a
douU.t Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
Cf~~ Deputados. Ao examinar o Texto aprovado naquela
Ca ...,a, a Comissão de legislação Social do Senado, deulhe substantivo. de modo .:1 assim redigir o novo Texto:

"q 4? Mesmo na hipótese da necessidade d.e
serviços; -é n~duda a transferência do empregoestudante no curso do_ ano letivo."
Como se vê, a Emenda é menos abrangente do que o
Projeto. Mas_t_t__esw Comissão cabe opinar ape!las. sobre
a con:-.titur.:ipnalidtldc c juridicidttde do Substttut1vo. E
cb.s são evidentes. É o meu voto.
Sala da:. Comissões, eni i9 de novembro de 1985.José Jgnâcio Ferreira, Pre:.idente- Nelson Carneiro Relator- Roberto Campos (contra)- Helvídio NunesNivaldo Machado - Hêlio Gueiros - José Lins - Le-noir Vargas- Alfredo Campos- Odacir Soares.

PARECERES
N•s 12 e 13, de 1986
Sobre o-Piojeto de Lei do Sen:ido n9 36, de 1984Complementar, que ''isenta do Imposto sobre Circu~
lação de Mercadorias - ICM a comercialização de
leite in natura".
~PARECER

No 12, DE 1986

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Aderbal Jurema

De autoria do__ eminente Senador Itamar Franco, o
Projeto de Leí Complementar sob eXame tem por objetivo isentar do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
-lCM, as operações de comercialização de leite in natJJ~
ra_ para consumo público em todo o País.
2. Na justificação, o ilustre Autor do Projeto afirma
o seguinte:
"Vem repercutindo negativame'nfe na imprensa e
--junto à-s organizações cooperativas que lidam com a
distribüiç.ão de leite iri natura· a tributação que~al
guits Estados estão impándo à comer~ialização de
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leite. fato que~_a rigor, implica em prejuízos manifestos para produtores e consumidores. Cremos desnecessário, pelo óbvio mesmo da situação, arrolar
subsídios demonstradores do truismo de que o leite
constitui alimento básico dos brasileiros, sobretudo

das faixas etárias mais baixas."
E prossegue, argumentando:
"Desta sorte, ê: estranho que se estabeleça tributação sobre a produção e c_omercialização do leite in

natura, destinado ao Consumo público, quánd_o_ se
sabe que essa tributação seria inteiramente destituída de qualquer finalidade social, pois, sem eleyar
sintomaticamente a renda tributária, só serviria
para mais agravar a penúria das-classes menos fivorecidas de nossa sociedade."_
Para concluir, assim:
"A Constituição Federal atribui à União o poder
de regular os excessos que_ se verifiquem no est"ãbelCcimento da carga _tributári;l imposta pelos Estados,
facultando-ihe o estahelecimentci de isenções mediante_ Lel Complementar, desde que sejam para
atender o relevante interesse social ou econômico
nacional. Ora, no caso do consumo de leite in natura, conforme __analisamos, constata-se esse relevante
interesse social e econômico, a justificar'a edição de
Lei Complementar, estabele_cendo a isenção do
ICM, cm carákr nacionaL"

3. Efetivamente, afiguram-se tão coíwincentes as razões acima transcritas que nos escusamos de comentá-las
quanto ao mérito, tendo por óbvia a relevância do aludido interesse nacional da medida proposta, o que explicaria a não-solicitaçào de audiência das Comissões de
Agricultura, Economia e Legis.tação SociaL
4. O projeto en~ontra fundamento no § 2\' do artigo
19 da Constituição, que atribui à União a fâculdade.de
conceder isenções de impostos estaduais e municipais,
mediante lei complementar e atendendo a relevante_ interesse social ou econômico nacionaL
5. Caberia indagar se o direito de .iniciativa de leis,
como a da propo..,içào em tela, está confinado à competência exclusiva do Presidente dJ. República, nos termos
do artigo 57, item I, da Carta Magna, ou, ao contrário,
se compreende no âmbito da competência concorrente.
com base no artigo 56. caput, combinado com os artigos
43, item I. 46, Il, e 50 da Lei Maior.
6. Embora reconheçamos ser assaz polêmica a questão na doutrina .iurídica e praticamente inexistir jurisprudêncill. dos tribunais sobre tal assunto, adotamos, no caso, a intt:rpretaçào razoável que sustenta situar-se, em
princípio, no campo da competênda concorrente a iuiR
dativa das leis complementares à Constituição, alnda
que versam sobre matéria financeira. O _que, aliás, nem
se verificaria' neste Projeto de outorga da isenção de
!CM, a qual, sendo matéria tributária, nem por isso estaria necessariamente abrangida pela expressão pela consR
titucional "matéria fin<lnceira·•-, desde qtÍe reconhecida a
autonomia de uma emxehu:;ão à outra, como o tem sido,
em diversas manifestações desta douta Comissão, muitas
das quais arroladas, a par de copiosa doutrina, no impecável Parecer do culto Parlamentar Bonifácio de Andradâ, então Relator, aprovado à unanimidade pela preclaR
ra Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados, em 3-12-Sl... a.a concluir pela constituciõnalidade do Projeto de Lei n\' 74-A, de 1979 {in Diário do
Congresso Nacional, Seç;j,o I, de 29-9-82, pp. 7877 /81).
7. E que a exclusividade de competência de iniciativa
no processo legiferante, atribuída ao Presidente da República pelo artigo 57 da Constitui~ão, refe~e-se, sem dúvida, às leis ordinárias, que, por excelência, são o instrumento usual para legislar nos casos ali arrolados. e, ipso
facto, aos decretos-leis, mas não necessariamente a todas
as leis delegadas possíveis para as hipóteses previstas no
mencionado dispositivo, nem, obviamente, aos decretos
legislativos e resoluções- est~_saJvo previsão_ expressa
(arts. 23, §§ 2~ e 5\', e 42, IV e VI)-, apesar de espécies
situadas no mesmo nível hierárquico das leis ordinárias-.
Do elenco dos tipos normativos discriminados no art. 46
da Carta Magna, resta analisar as espécies de leis constitucionais, ou seja, as emendas à Con~titu_ição (item I),
cuja iniciativa se insere. já pacificamente, na órbita da

competência -concorrente, ainda que dispondo, por
exemplo, sobre matéria financeira, corno terá ocorrido
com___as.recwtes Emendas n9 23 e 24, de r983; e também
as leis complementares à Constituição (item H).
8. Entendemos que a iniciativa das leis complementares só é da competência exclusiva do Presidente da República nas hipóteses assim expressamente previstas na
Lei Maior, como ê o caso,_ por exi:mplo, do parágrafo único do artigo 96 acrescentado pela Emenda Constitucional n_'? 7, de 1977, bem como o do § 39 do_ artigo 99 e· o
do artigo 103, inobstante a matéria relacionar-se com a
do item V do artigo 57, Isto porque, no dizer de Afonso
Arinos, trata-se de "uma categoria especial de lei, formalmente_situada entre a Constituição e a lei ordinária";
Ou, n_a lição de Gerãido Ataliba, porque é "lei nacional
-e não simplesmente federal, na maioria das vezes- a
lei complementar, que, sob conceito jurídico-positivo,
define como sendo aquela expressamertte prevista pelo
texto constituCional ·e p<lra cuja elaboração se previu
processo especial e qualificado. Especial porque exclusivo e próprio da espécie; qualificado porque revestido de
exigências que o tornam qualitativamente superior ao
próprio das leis ordinárias" (apud "Processo Legislativo", Senado Federal, 3~ ed., 1982, pags. 93-94),
9. Dcstarte, inexistindo no referido§ 29 do art. 19 do
texto constitucional vigente (quase idêntico ao do correspondente§ 2<? do art. 20 da Constituição de_1967) referência expressa à iniciativa do Presidente da República
na tramitaçãO do projeto ôe lei complementar ali prevista,_ há que_ se c?ncluir pe~a aplicação da regra geral da
coinpetência concorrente, como demonstrado, e, pois,
pela constitucionalidade da presente Proposição quanto
a esse aspecto.
· 10. Poder-se-ia indagar, todavia, se no caso, há de
pfevalecú a disposição especial objeto do§ 6<~' do arcz:r
da L-ei Magna, na redação dada pela Emenda Constltucional n~' I, de 1969. isto é, "as isenções do imposto sobre
ope"façõcs relativas à- Circulação de mercadorias serão
concedidas ou rcvogad::ts nos termos fixados em convênios, celebrados e ratificados pelos Estados, segundo o
disposto em lei complementar" (que ora é a de n<:> 24, de
7- I-75). -Parece-nos que não. Essa regra especial sobre
isenções do ICM é perfeitamente compatível com a geral
de jsenções de impostos estaduais e municipais (§ 29 do
art. 19), tant<J assim que, pouoo depois de entrar em vigor a Carta Magna de 1969, diversas operações relativas
à circulação de mercadorias fomm isentadas de !CM
pela Lei Complementar n<:> 4, de 2-12-69, e não mediante
convênios: Aliás. em reforço à tese sustentada nOs itens 6
a 9 acima, de que a expressão "leis"_pode não abran&er
as complementares, vale r~gistrar que- a desPeito de te~
rem sido "revogadas, pun.t todos o~ efeitos legais, quaiS..
quer disposições de leis( ... } e outros ato~ que tenham outorgadO Ou venham a outorgar isenções( ... ) relatíVUmentc aos impostos ( ...) sobre circulação de mercadorias~
não previstos nos Convênios e Protocolos( ... )", consoante o art. 2_<:> do Ato Complementar n9 34, de 30-1-67
(Que, primeirami:nte, dispôs !.Obre cefcbração de convê~
nios relativos a isenções do !CM)- a aludida Lei Complementar n9 4/69 continua em vigor na sua quase totafída~e, LaotO que, para derrogar-lhe o item V do art. 1~>,
tornou-se necessária a expedição da Lei Complementai:
n' 44, de 7-12-83.
11. Assim, à vista de todo o exposto, concluímos pela constitucionalidade e juridícidade do Projeto sob
exame, n-ada havendo t;J.mbém a opor quanto à sua técnica legislativa e regimentalidade.
t._o voto, s.m.j.
Sala das Sessões, 25 de setembro de_ 1985.- José lgnácio Ferreira, Presidente- Aderbal Jurema, RelatorMartins Filho- Octávio Cardoso- Luiz CavalcanteAlfredo Campos- Jutahy Magalhães~ Raimundo Parente - José Uns (contrário)- Severo Gomes.

-
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PARECER
No 13, de 1986
(Da Comissão de Finanças)
Relator: Senador Marcelo Miranda
O eminente Senador Itamar_ Franco, digno rep-r~en
tante das Minas Gerais, Estado que mais produz leite no
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País, yem -de apresentar o anexo Projeto de Lei Com pie~
menlar, cujo art. lo. estabe_leçe, verbis:
"Ficam isêntas do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - ICM, as operações de comercialização de leite in natura para consumo público em
todo o País."
O nobre Autor cortsidera "estranho que se estabeleça
tributação sobre a produção e comercialização do leite in
natura destinado ao consumo público, quando se sabe
que essa tributação seria inteiramente destituída de qualquer finalidade social, pois, sem elevar sintomaticamente
a renda tributária, só serviria para mais elevar a penúria
das classes menos favorecidas de nossa sociedade".
Realmente, é de estranhar e lamentar que o Poder
Público, o grande responsável pela saúde da população,
onere um produto que é considerado como "uma dádiva
da natureza'', tal a sua importância como alimento.
Sem querer ou sequer pretender ministrar ensinamentos sobre as qualidades alimentares do produto, mas
com base em publicações sérias sobre o assunto, podemos acentuar que o leite de vaca, além de vários tipos de_
ácidos graxas, contém sódio, pot{Jssio, magnésio, cálcio,
m-anganês, ferro, cobalto. co-bre, .zinco, fósforo, -flúor,
cloreto, iodetos. desta_cando~se ainda as vitaminas A, D,
E, K, B 1, B2, B\ B12 e vitamina C, além de outros elementos. ·
O leite é, pois, conforme salientam as publicações esR
pecializadas, o alimento mais completo e, pelo seu alto
valor nutrit!_vo, constitui a b'-lse alimentar mais importante para crianças e adolescentes e poderoso complemento da dieta diária das classes trabalhadoras.
_Quem duvida ciue a Chamada média com pão é prim~i
ra refeição, e o café com leite e pão é o segundo e último
re.c;pasto do dia de grande parte de nossa gentelll
E por essas e outras razões que o nosso legislador
constituinte houve por bem inscrever cm nosso Texto
Fundamen!al que a União~ mediantl! lei complementar e,
atcnden.do a relevante interesse social ou econômico nacional. p~derá conceder isenções de impostos estaduais e
municipats (art. 19, 9 2'-').
Bem sabemos o quanto se quc:ixam as unidades federadas das ex.onerações fiscals !;Oncedldas pelo Poder CenR
trai. Há mesmo uma grita geral dos Secretários Estaduais de Fazenda contra a não-incidência do lCM sobre
as operações que destinam produtos industrializados ao
exterior, sem que a União faça o devido ressarcimento
do valor correspondente.
Mas a isenção de que estamos tratando é bem outra.
Esta se reveste do mais alto interesse social, consoante
acima demonstrado, e que tttmbém, poderia ser sintetizado na seguinte máxima:
"Primeiro viver, depoi~ os cofres públicos solver"
Ademais. é do conhecimento geral que o imposto-indireto afeta, ma.is do que proporciona\mente, as camada\>
de mais baixa renda e, assim sendo, não é concebível que
o reíofço dos cofres p{lblicos, com uns poucos milhõeS
de ~ruzeiros:, possa corttruporRse à manutenção dos padrões mínimos de saúde da popu\ação, sobretudo, quando sabemos que o leite é o alimento bá~ico das classes
pobres, justamente as mais carentes de proteínas.
É voz corrente que os recursos hauridos na tributação
do leite são irrisórios. Mas, ainda que tivesSe alguma significação, nós não vacilaríamos em emprestar nossa solidariedade a uma iniciativa desta natureza, especialmente
agora em que se aproxima uma melhor distribuição da
renda tributária nacional em favor dos Estados e Municípios, já que estâ uproyada em primeiro turno a chamada Reforma Tributária de Emergência.
Sem mais delongas, porque esta matéria a rigor constitui uma dessas verdades que prescidem de demonstrações, nosso parecer é no mesmo sentido da manifestação da douta Comissão de Constituição e Jus_tiça, ou
seja·, pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 28 de novembro de 1985. Senador Lomanto Júnior, Presidente- Senador Marcelo
Miran~a, Relator- Senador José Lins- Senador Roberto Campos- Senador Carlos Lyra- Senador Helvídio Nunes,_ contrârio- Senador Alcídes Saldanha- Semldor Cid SaÕtpaio- 'Sênador Américo de Souza- ScnadÕr Alexandre Costa.
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PARECER

PARECERES

N• 14, DE 1986

N•s_l6 e 17, de 1986

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado nQ 214, de 1984, que ••acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n~ 7.661, de 21 de
junho de 1945 (Lei de Falências), com vistas a criar a
figura do síndico ou depositário para o período imediatamente posterior ao pedido, antes que ocorra a
sentença de concessão.
Relator: Senador Alfredo Campos

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 286, de 1983,
que "assegura preferência de subvenção oficial às entidades que especifica ••.
PARECER No 16, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Odacir Soares

O nobre Senador Nelson Carneiro submete à apre-

ciação do Senado Federal projeto no qual cria a figura
do síndico ou depositário para os casos de pedido de faléncia. até que ocorra a setença mencionada no art. 114.
caput, da Lei de Falência.
Ao justificar a proposição enfatiza seu eminente autor
que no período que decorre entre o pedido de falência e a
sentença concessõria muitos dos bens necessários a assegurar um mínimo de ressarcimento dos credores se extraviam ou s::io surrupiados, com evidente prejuízo, po direito dos credores em geral.
Alega, finalmente, que a medida_ proposta, evitará tal
comportamento assegurando aos credores o pagamento
a que fa:t.:em jus.
Do ponto de vista jurídico-constitucion<~l nada temos
a opor ao pn.)jcto, devemos, entretanto, à luz de dispositivos regimentais apreciá-lO, também de meritis.
Deste ângulo a mcdid:.~ prOposta se nos afigura digna
de total acolhida pois configura cautela que permitirá ao
credor, personagem tão sofrido, nos processos faljmentares um mínimo de ressarcimento, compatível com os
bens do falido e que a continuar a ::ttual sistemática costumam desaparecer antes da liqUidação final do débito.
Manifestumo-n!Js, a vista do exposto, pela aprovação
do projeto, por considerá-lo constitucional, jurídico e
oportuno.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985.- José
lgnácio Ferreira, Presidente -Alfredo Campos, Relator
- Hé1io Gueiros - Martins Filho - Helvídio NunesJutahy Magalhães - Lenoir Vargas - Alberto Silva.

PARECER
N• 15, de 1986
Da Comissão de Constituido e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado W' 87 de 1985, que "extingue o cargo de Více-Reitor das universidades autárquicas e dá outras providências".
Relator: Senador Alf~o C:~m~~ ~
O Projeto em epígra.fe, de autoria ~'?_eminente Senador Hélio Gueiros, visa extingUir o cargo de Vice-Reitor
no quadro das universidades autárquiCasjuris.dicioriãdáS
ao Ministério da Educação, ressalvado aos aluais titula~
res o direito de cumprirem integralmente seu mandato
(art, 1').
Dispõe, ainda, que, em casõ- de impedimento, assumirá o cargo de Reitor o Pró-Reitor por ele livreinente designado, provendo, ademais, que, na vacância, o· PróReitor em exercício responderá pelo cargo até a escolha
do novo titular (artigos 39 e 4<:>),
2. ConSoante o disposto no artigo 49 da Lei número
5.540, de 1968, "as universidades e os estabelecimentos
de ensino superior isolados constituíi~sé:.ão, qu~ndo ofi·ciais, em autarquias de regime especíal ou em fundações
de direito público e, quando particulares, sob a forma de
fundações ou associações".
Por outro lado, o Decreto-lei n'~ 200 engloba as autarquias dentre os órgãos da Administração Federar(art.
4o).
A esse passo, constata-se que o Projeto violenta o artigo 81 da Lei Maior, que fixa a competêncià privativa do
Presidente da República para dispor sobre a estruturação, atribuiç_ões e funcionamento dos órgãos da Administração Federal.
Ante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto,
por ostentar a civa de inconstítucion3Jidadc.- ·
Sala das Comissões, em 2Lde novembro de 1985.José lgnácio Ferreira, Presidente'- Alfredo Campos, Relator - Jutahy Magalhães - Martins Filho ~ Alberto
Silva- Fábio Lucena- Lttiz Cavalcante- Niv:ttldo Machado.

Subscrito pelo nobre Senador Nelson Carneiro, a proposiç::io sob nosso exame estabelece preferência, em todos os programas de subvenção assistencial a cargo do
poder público, pma as entidades filantrópicas -sem fins
lucrativOs que permanentemente abriguem mais de cinqUenta crianças e idosos.
Declara o ilustre autor, em sua justificação, que a
proposição se inspira em reivindicação feita pela Associação "Lar Betbe!", que cuida de crianças de um a seis
anos, com inteira assistência e abrigo.
Adverte que o menor abandonado constitui sér:iapreocupação do País, devendo ser para as instituições
que o amparam a destim1ç~o do maior auxílio oficial,
- tanto mais qu<.tnto não têm fins lucrativos, exercendo um
papel que, doutrinariamente, cabe- ao Estado.
A _matéria é-disciplinada pela Lei m 1.493, de 13 de dezembro de 1951. que estabelece, no art. 59, as entidades
que põdcm ser beneficiadas com a cooperação financeira
du Uníão, mediante consignação de auxílio no Orçamento da União e o objetivo poderiu se atendido pelo projeto
mediante acréscimo de parágrafo único ao art. 3Y, obs~r
vação que nào o invalida quanto à técnica de apresent<.~ção e muito menos no mérito.

O projeto é ::onstitucional, jurídico, fiel à técnica legislativa c, no mêrito, merece atendimento, pelos seus elevados objetívos de proteção social à infância.

Conseqüentemente, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado- n9 286, de 1983.
Sul a das ComissõeS, em 5 de junho de 1985. -Nivaldo
Machado, Presidente - Odacir Soares, Relator - Lenoir Vargas - Octal·io Cardoso - Luiz Cavalcante Hélio Gueiros- Martins Filho- Aderbal Jurema -Jutahy Magalhães.
PARECER No 17, DE 1986

Da Comissão de Educação e Cultura
~c!_a_tor: &>nador Odacir_SQares
A proposição em exame, de autoria do nobre Senador
Nelson Carneiro, estabelece preferência, em todos os
programus de subvenção_ a cargo do poder público feder~l! __e:~ra as entidades filantrópicas sem fins lucrativos
que_ permanentemente abrigam e assistem mais de 50
{cinqüenta) cri:tnças e idosos.
O ilustre autor justifica a_ Proposição, inspir'ada em su-

gestão da Associação ··LAR BETHEL"- exemplar instituiçUo filantrópica - , afirmando a necessidade de se
fazer face às dificuldades financeiras destas entidades
que cuidam do menor abandonado, problema dos mais
sérios em nosso País.
Na verdade, a preferência preconizada nada mais é do
que o reconhecimento por parte do Estado de um papel
que;-etn prihcfpio, lhe caberia por dever de justiça social,
antes mesmo de ser atribuído a outros agentes da própria
comunidade. Estes, de fato, apoiados em suas iniciativas
de cunho filantrópico e assistenciul, fazem render os parcos recursos da -eoletividade de um modo bem mais produtivo do que quando entregues aos enredos da máquina
est<ltnl.
Em vista destas considerações, o nosso parecer é o de
que este Projeto mereça a melhor acolhida por parte des-

ta ConlissU.o.
Sala das Comissões, em 3 de outubro de 1985. Aderbal Jurema~ Presidente- Odacir Soares, RelatorÁh·aro Dias- Octavio Cardoso - Nivaldo MachadoHenrique Santillo.
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PARECERES
N•s 18, 19 e 20, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 296, de 1983,
que "dispõe sobre abatimentos, da renda bruta, de
despesas com empregados domésticos".
PARECER No 18, de !986
Da Comissão de Constituição e Justiça.
Relator: Senador Moacyr Duarte
Subscrito pelo nobre Senador Jutahy Magalhães, o
projeto sob nossa consideração permite o abatimento, da
renda bruta objeto de incidência do imposto de renda,
das despesas com empregados domésticos.
Salienta a justificativa que um dos meios para tornar
menos penosa essa tributação é incrementar os abatimentos da renda bruta. Sendo a pessoa ffsica uma unidade_ produtiva de trabalho, a família do contribuinte é,
por outro lado, uma unidade operacional que condiciona gastos de manutenção. Sendo os serviços doméstícos
imprescindíveis às atividades operacionais da família, cabe, a isenção, tanto quanto as despesas operacionais da
pessoa jurídica são dedutíveis.
Concluindo, <~ssinala a justificação:
..Esta medida, uma vez aprovada, trarâ um grande benefício social aos empregados domésticos, póls
na suposição de que muitos empregadores não cumprem suas obrigações, certamente passarão a fazêlo."
Preliminarmente, o projeto parece-nos jurfdicO, constitucional e fiel à técnica legislativa. Já é pacífico, nesta
Comissão, o entendimento de que a matéria tributária
não se enquadra na competência de iniciativa exclusiva
do Presidente da República, não cabendo, portanto. alegar, áquí,-ã vedação contida no item I, do art. 57, da
Constituição.
·
Quanto ao mérito, trata-se de providência judiciosa e
oportuna, tanto mais quanto as pessoas físicas 1 protegi~
das pela isenção tributária prevista no projeto, passarão
a descontar em beneficio dos seus empregados domésti~
cos, para a previdência social, facilitando, portanto, a
sua filiação, circunstância que acentua os objetivos so~
ciais da proposição.
Assim, sem eiva de inconstitucionalidade e injuridicidade, consentâneo com a técnia legislativa e de mérito
evidente, opinámos para que prossiga em sua tramitação
o Projeto de Lei do Senado de n9 296, de 1983.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1985. -José Igná~
cio Ferreira, Presidente - Moacyr Duarte, Relator ~
Nivaldo Machado - Américo de Souza- Jutahy Magahães, (sem voto)- Alfredo Campos- Hélio Gueiros
- Octávio Cardoso - Moacyr Duarte.
PARECER No !9, DE 1986
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jorge Kalume
O projeto sob análise, de autoda do ilustre Senador
Jutahy Magalhães, tem por objetivo permitir às pesso~s
flsic.ãs, cOntribuintes do Imposto sobre a Renda, o abatimento, de sua renda bruta, na declaração anual de rendimentos, -das quantias referentes a salários e contribuições
previdenciárias comprovadamente despendidas _com empregados domésticos, condicionado, porêm, o gozo do
beneficio, à contratação regular desses empregados. mediante assinatura da respectiva Carteira de Trabalho.
Para evitar excessos e acentuada queda dos níveis de
tributação, estabelece o projeto, ainda, que o Ministro
da Fazenda poderá fixai limites e "'mdições para a
fruição do direito ao referido abatimeulO, cujo montante, considerado separadamente ou em conjunto com o
dos demais abatimentos legalmente permitidos. não ui~
trapassará 50% (cinqUenta por cento) da renda bruta do
contribuinte.
Justificando a sua iniciativa, assinala o autor, num primeiro passo, que .. a pessoa física, do ponto de vista eco~
nômico e tributário, constitui uma unidade produtiva de
trabalho e uma fonte unitária de tributação. A família do
contribuinte ê, por outro lado, uma unidade operacional, que impõe e exige gastos dessa natureza, da mesma
forma que as empresas constituem unidades operacio~

--nais e têm despesas para sua operação e manutenção".
Em seguida, após consignar que as empresas deduzem,
do seu lucro bruto, como despesas operacionais, osgas-

tos com empregados, concluindo, assevera:
"Embora o empregado doméstico ainda careça
de uma plena proteção legal, quanto a todos os benefícios assegurados aos demais trabalhadores, é
correto que, na maioria dos casos, ele tem sua Carteira Profissional assinada pelo empregador; exige o
salário mínimo legal; e até certas vantagens, que
ainda não lhe foram reconhecidas, tais como o 139
sal;'trio, o fundo de g•tnmtia, horário normal de
trabalho e outras.
Diante disso, é de convir que o custo do empregado doméstico e os encargos sociais _que o contrato
de trabalho exige, estão se tornando insuportáveis
no orçamento familiar, a par de serem indispensáM
veis à operacion-ãTídUde dos serviços domésticos.Daí, a nosso ver, a necessidade de tais custos pasM
sarem a ser considerados, a exemplo do que ocorre
com qualquer empresa, como operacionais e, neste
sentido, dedutívcis da renda bruta do contribuinte,
pessoa física,"
A douta Comissão de Constituição e Justiça, em parecer da lavra do eminl!nte Senador Moacyr Duarte, opiM
nou - apreciando, inclusive, o mérito - no sentido de
que a matéria "prossiga em sua tramitação".
De nossa parte, igualmente, nada temos a contrapor à
proposição sob exame,

1: que ela cuida, segundo pensamos, de inconstitucioM
nnlizar medida du qual advirlio palpáveis benefícios- soM
ciais. Senão vejamos.
Com efeito, ao exigir, para o gozo dos abatimentos de
que cogita, a contrataç-ão forrri.al do emprego, mediante
a assinatura da Carteira de Trab<tlho, imPõe o Projeto a
regulamentação da situação de um expressivo contingenM
te de empregos domésticos, que são exatamente aqueles
que mantêm relação de emprego ainda desservida de
maiores garantias,
De igual modo benéfico, por outro lado, é o preten-dido abatimento das contribuições prcvidenciárías, a consM
tituir, na verdade, mais uma forma de impor ao empregador a filiação do empregado doméStico. à Previdência
Social.
Importa ter presente, de mp.is a mais, que os benefícios fiscais em comento, em última análise, redenção enM
seja ao surgimento de mais uma valiosa fonte de geraçâo
de emprego,
Isto posto, e enfocado o tema sob o prisma da estrita
competência desta Comissão, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei em exame.
Sala das Comissões, cm 12 de setembro de 1985.- Alberto Silva, Presidente -_Jorge Kalume, Relator Henrique Santillo- Jutahy 1\tagalhàes, sem voto -Gabriel
Hermes.
PARECER N920, DE 1986

Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Cid Sampaio
Trata-se de proposição oferecida pelo ilustre Senador
Jutahy Magalhães versando sobre abatimento da renda
bruta, na parcela do Imposto de Renda, das despesas
efetuadas com empregos domésticos.
Submetid_a a matéría às Comissões de Constituição e
Justiça e de Legislação Social, manifestou-se a primeira
pela constitucionalidade da proposição e a segunda,
após o exame do méríto, pela sua aprovação.
Na justificativa o aUtor conclui que com a aprovação
de sua proposição, constitui grandes benefíciõs à classe e
considerando ainda que a maioria dos empregos domésticos são ilegalmente contratados, com a medida o inte, resse pela legalização dos contratos seria bem maior.
Entendo que o projeto em discussão é bastante perigoso, uma vez que se tornaria um "incentivo para contratações vultuosas, · muittas vezes desnecessárias, na expectativa de auferir o referido desconto, na dedução da parcela do imposto ora mencionado.
Por outro lado, seria muito danoso aos cofres públicos, devido a drenagem de recursos do Tesouro Nacional
e favoreceria mais os já abastados, pois esses têm mais
servidores domésticos.
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Em face do exposto, somos de parecer contrário à
aprovação desse Projeto.
Sala das Comissões, em 28 de novembro de 1985.Lomanto Júnior, Presidente- Cid Sampaio, RelatorHehídio Nunes, contrário- Alexandre Costa- Alcides
SaldaJJha -Marcelo Miranda - José Lins - Roberto
:Campos - Carlos LJ--ra - Améric-o de Souza.

~~

sensíveis u essas aspirações, os purlamentares têm aprcsent~Jdo elevado núnl.ero de emendas à Constituição,
com esse escopo.
Entretanto, o projeto, wJ como se acha redigido, a
nosso entendimento, é inc0n::.titucionaL
De fato, a alínea b do § I 9 do art. 15 de nossa Carta
Mugn:1, dispõe:
Serão nomeados pelo Governador, com

"§ I"

PARECERES
N•s 21, 22 e 23, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 219, de 1983,
que "reYoga o Decreto-lei n9 1.170, de 10 de maio de
1971 c dá outras prot·ídências"':
PARECER N• 21, DE 1986

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Passos Pôrto.
O Decreto-lei n9 1.170, de 10 de maio de 1971, declarou de interesse da segurança nacional, nos termos do
art. 15, ~ J9, alínea b, da Constituição, o Município de
Stlnta Helena, Estado do Pamná.
No art. 29 do aiudido.atu legislativo, ao Município
d_e_S~nta _l:;ldena é manda.do aplicar o disposto nos arts.
2~ a 59 c seus p_arágrafos da Lei n9 5.449, de 4 de junho de
I 968, com a rcdação dada pelo Decreto-lei n9 560, de 29
de abril de 1969.
A proposição é de autoria do Sene~dor Álvaro Dias e
prevê eleição para Prefeito e Vice-Prefeito no prazo máximo de 180 dias u contar da publicação da lei. Os eleitos
terãO ·posse 1medh!ta c_o muiidato a cumprirem-se estenM
derú até 31 de dezembro de 1988.
Na Jusillícaçiio, o aUtor da proposição argumenta
com o processo de redemocratizaçào do Pais.
--o anseio eleitoral realmente invade a Nação brasHeira.
O povo deseja escolher seus administrãdores;-e os parlamentares se mostram sensíveis às aspiruções populares,
Tanto que elevado número de emendas ;) Constítuiç::io
preconizam o fim das chamadas áreas de estUncias hidraminerais e de interesse da .segurança nacional.
Dcs~a forma, opinumos pela constitucionalidade e jurididdade do presente projeto de lei, na forma da seguintr.::.
EMENDA N• 1-CCJ
(Substitutivo)
Rc~·oga o Decreto-lei n~ 1.170, de lO de maio de
1971 c dá outras pro,·idências.

O Cungres:.u Nacional decreta:
Art. 1~ t revogado o Decreto-lei n" t.J70, de lO de
maio de 1971, que "declura de intt::res.se da Segurança
Nacional. nos termos do artigo 15, S !9, alínea b, da
Con!>.tituiç:1o, o rvlunlcípio de Santa Helena, Estado do
Pamnú. e dã outras providências".
1~> A eleição pan1 Prefeito e V ice-Prefeito do Município de Sanú1 Helena, Pur:.Jná, será fixada pela Justiça
Eleitoral, dentro de 60 (sessenta) dias da publicação desta ki.
§ 2Y Os r.::leitos tomarão posse imediatamente <~.pós a
diplomaçào e seus m:.mdatos findarão em 31 de _dezembr0 de 1988,
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publíCüçào.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 22 de novembro de [984. HeMdios Nunes, Presidente- Passos Pôrto, RelatorEnéas Faria- Moacyr Duarte, vencido com voto em separado - Jutahy Magalhães - Hélio Gueiros-- Guilherme Palmeira- José Ignácio Ferreira.

*

Voto em separado vencido
-Senador Mow::yr Duarte

O Projeto em apreciação, de auto~ia d~ ilustre Senador Alvaro Dias, tem por objetivo revogar o Decreto-lei
n9 1.170, de lO de maio de 1971, que declarou de interesse- da segurança nacional o Município de Santa Helena,
no Estado do Paraná, e, em conseqüência, restabelecer
eleições dirctas para Prefeito.
Argumenta o autor do projeto, em sua justificação,
com a redcmocratizaçào do País c o desejo que tem manTfcstudo, cm praça pública, o povo destu Nação, em escolher seus administmdort::s, tanto que, se mostrando

pré\·iu

aprc~v_<_H,:iio:

b) do Presidente da República, os Prefeitos dos
Municípios declarados de interesse du segur<.tnça nacional por lei de iniciatha do Poder Executivo.,. (grifamos)
Or:t, se cabe ao Poder Executivo, por sua iniciativa,
quais os municipios que são de interesse da segurança m1ciom!l, tamb~m é. da exclusiva iniciativu desse
Poder, revogar o Decreto-lei que assim declarou.
Aliús, o próprio autor do projeto reconhece que tramitam nas duas Casas do Congresso, vúrias Emendas à
Constítuiçào, visando restaóclccú eleições- diretas para
Prefeito, em todos os municípios brasileiros declarados
de segurança nacional, e não apenas em um determinado
deles, como propõe o projeto em apreciação.
Por entender que a iniciativa de íncJuir ou retirar mu~
nicípíos na chunwda área de segurança nacional, é de exclusiva competência do Presidente da República, nos termos da a!ínca_b, do§ [9, do art. 15, du Constituiçilo Federal, opinamos pelu inconstitucionalidade do projeto
ora em discussão, porquanto somente através de Emenda Constitudonal, poder-se-á atingir o objetivo que o
projeto quer alcançar.
Ê o-nosso voto.
Sala das Comissões, em 22 de novembro de 1984,Moacyr Duarte.
decl~mtr

PARECER N' 22, DE 1986
Da Comissão de Segurança Nacional

Relator: Senador

~loacyr

Dalla

O projeto de lei em foco pretende descaracterizar

como de interesse da segurança nucional o Município de
Santa Helena, no Paraná. Isso, no entanto, já foi feito
pelo Dco.:reto-lei n9 2.li:U, de 19 de dezembro de !984, no
seu art. I", item VII.
Solicito. assím, seJa o projeto enviado ao Sr. Presidente do Sçnudo para declaração de sua pn:-judicialidade nos
termos do art. 368, alínea "a", do Regimento Interno do
Sen<.ldo.
Sala tia:. Comissões. em 26 de junho de 1985.- Odacir Soares, Presidente-- Moacyr Dalla, Relator- Mauro Borges - Benedito Canelas - Milton Cabral.
PARECER N' 23, DE 1986

Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Jorge Kalume
Na forma regimental çhega u esta Comissão o Projeto
de Lei do Senado n~ 219, de 1983, que "revoga o
Decreto-lei n? l.f7ú, de 10 de maio de 1971, e dá oUtras
pmvid~nCias''.

A matéria teve tr:.imite normal nesta Casa até o momento d;;1 audiência pela Comissão de Segurança Nacional, fato que ocorreu a 26 de junho do corrente ano,
quttndo fui solicitada a declaração da prejudiciulidade,
nos termos do mt. 368, alínea a, do Regimento Interno
do Scn<ldo.
No exame d_o pr?jeto, verificumos que de fato os a_conM
tecimentos políticos advindos do novo governo instalado, se encarregaram (Decreto-lei n9 2.183, de 19 de dezembro de 1984,_no seu art. (~>,item VII), a torná-lo prejudica®.
Resta-nos, portanto, solicitar seju o mesmo arquivado,_ na forma do Regimento.
É o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 21 de novembro de 1985,Moacyr Dalla, Presidente -Jorge Kalume, RelatorNivaldo Machado - Gastão Müiier - Gaivão Modesto
- Lourival Baptista - Roberto Wypych ---Aitellir Leal
- Hélio Guciros - Marcelo Miranda.
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PARECERES
Nos 24, 25 e 26, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senadb n~ 55, de 1985,
que Hinstitui adicional sobre o I PI de bebidas alcoólicas e de derivados de fumo, para aplica\"àO nos servi(;OS de saúde pública''.
PARECER No 24, DE 1986
Da Comissão de Constitui\"ào e Justiç~

Relator: Senador !Vloacyr Duarte
Com o projeto sob epígrafe, pretende o nobre Senador
João Castelo instituir adicior1al de 10% (dez por cento)
sobre o IPI a que se sujeitam o"S derivados de fumo e as
bebidas alcoólicas.
A aplicação dessa receita será destinada ao Fundo Nacional de Saúde pelo Poder Executivo que se incumbiria
de efetuar a sua distribUição, de modo a contemplar: a)
com 40% (quarenta por cento) o Ministério da Saúde; b)
com 40% (quarentu por cento) os Estados do Norte e
Nordeste> c) com 20% (vinte -por cento) os demais Estados.
O Ministério da Saúde, nos termos do projeto de lei
sob exame, utilizaria a receita que lhe fosse alocada "na
formação de recursos humanos no-setor médico e paramédico". Por sua vez, os Estados, dentro dos percentuais
que o projeto estipula, empregariam os recursos de conformidade ucom programas constantes de planos instituídos, aprovados e fornecidos pelo Ministério da Saúde".
O projeto de lei em questão estabelece a sanção do n~o
recebimento do adicional no exercício financeiro subse-qüente para o Estado que não prestar contas, perante o
Tribunal de Contas da União, da aplicação dos recursos
que lhe forem destinados no ano anterior.
As Comissões de Saúde e de Finanças tambêm terão
que examinar a proposição, ocasião em qtie, com mato~
res detalhes, enfocarão as questões pertinentes ao se-u
mérito.
Nesta Comissão de Constituição e Justiça, a análise, a
ser procedida no projeto em apreço, se cinge à sua compatibilidade com a ConstitUição Federal e se ocorre :ilgum impedimento quanto à iniclati.va parlamentar, tendo em vista o disposto no art. 57, I da Constituição- da
República.
À prejudicial de comprometimento do direito de iniciativa que, prima facic, caberia, priva-tiva e eXClusivamente, ao Presidente da República, cabe aduzir precedentes já firmados no âmbito do Poder Legislativo, de
que essa competência não torna impediente proposta
parlamenfhr de caráter meramente.autorizativo.
Vale a pena tmnscrevet:, __ a propósito, trechos do pare-cer emitido nesta Comissão, pelei nobre Senad-or José
Fragelli, em projeto de lei de autoria do Senador João
Calmon (PLS n~> 335/81), cUjo conteúdo guarda compte.
ta analogia com o que agora estamos examinando.
Transcrevamos o que preleciona o eminCnte Relator, naquele ensejo:
..... Aprofundo o debate, entretanto, em v[rtude de
minha inclinação em transformar a autorização em
lei ordinária, cujo jus imperii obrigaria o Poder Executivo a executá-la. Os projetas autorizativos, deixando ao arbítrio do Poder Executivo a sua implementação, não favorecem o prcstigío da autorídade
que se quer para as decisões do Congresso Nacional. Do Poder Legislativo devem emanar leis no seu
verdadeiro sentido, com o poder soberano de serem
executadas e cumpridas em tergiversações. Esta a
nossa principal missão de legisladores, embora se
reco-nheça que um projeto autorizaiivo comO tanlaS
vezes tem ocorrido no passado, não raro ·contêm
idéias criativas que, inspirando a tecnocracia governamental, acabam se transformando em decretos ou
leis de iniciativa do Executivo, servindo assim, de
um modo ou de outro, ao bem comum.
A temática sobre as definições_ poHtiCãs de finanças c tributos, entre juristas brasíleiros - especialmente no Congresso ~~ tem sido bastante polémica, dividindo~se os grupos cm duas correntes
doutrinárias que se_ opõem: de um lado, os que persistem na tese de que, send_o a m"atéria financeira o
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gênero, de que a matéria tributária é uma espécie, a
Constituição, ao atribuir ao Presidente da República competência exclusiva para a iniciativa das leis
que disponham sobre matéria financeira, nesta expressão estaria englobando toda a Ciência das Finanças, que naturalmente abrange os tributos; de
outro lado, há os que defendem a tese de que, embora não se negue a integração do tributo no ramo do
Direito Financeiro, a hermenêutica aconselhável
para o entendimento do problema estada em
interpretá-lo sob os ditames do Direito Constitucional, e não sob os da Ciência das Finanças.
Há doiS trabalhos, da maior competência jUrídica, que expõe o desenvolvimento de ambas as teses e
concluem pelo maior acerto da segunda, acirria esboçada. Um desses trabalhos foi elaborado pelo Dr.
Carlos Rosas, Assessor Legislativo do Senado, e _o
outro, que se inspirou no primeiro e aprimourou-o,
transformou-se no parecer que o ilustre Deputado
BonifáCiO ·_ae· Afldrada- apresentou á CoffiiSsão de
Constituição e Justiça da Câmara, relatando o PL
n9 74-A/79, e aprovado por unanimidade por aquele Órgão Técnico.
Nesses dois estudos, demostra-se que, em termos
científicos, não há como se negar o reconhecimento
de _que a matéria tributária _está compreendida no
conceito doutrinário da matéria finánceira: A COnsti.tui~ão Vigente, porém, deixou bastante clara, para
fms de interpretação, que intencionalmente divorciou as duas expressões, reservando à competência
exclusiva do_ Presidente da República apenas a iniciativa das leis sobre matéria financeira. Quanto à
matéria tributária, p"ermifiu a concciirê"nciã- de iiliciativa_ legiferante, liberando-se a iniciativa _de leis
tributárias tanto ao Presidente da República como
ao Senado e a Câmara.
A brilhante mOnografia do citado Dr~ Carlos Rosas registra, nuffi dos seus trechos, O seguiGte raciocínio:

O atento exame da Carta Fundamental em vigor,
sem ne.cessidade, sequer, de se retornar à exegese
dos textos constitucionais precedentes, leva~nos à
inevitáv_d conclusão de que a distinção entre as matéri~financeir_as e tributárias promana do Qróprio
contexto que a encerra.
-Consoante-a norrria estabel6cida na alínea-~ do
incisO XVU, do art.-89, compete à União legislar
sobre- normas gerais sobre o _orçamento, despesas e
gest1í.o patriinonial e financeira de natureza pública;
taxa judiciária, custas e emolumentoS remuneratórios dos serviços forenses, de registro público e
notariais; de direito financeiro; ... etc. Nessa discriminação, não se encontra o Direito Tributário, mas
-nem -por-iSsO -se há de concluir que suas normas gerais não estejam no campo de cOmpetência da
União, pois essa con1petência encontra-se prevista
no~ ]9 do art. 18, que reza:
§ 1~> Lei Complementar estabelecerá normas
ge_raís de Direito Tributário ...
Se ademais, atentarmos para a redação do art.
55;-·cjue confere ao Presidente da República autorização para expedir decretos-leis, há de se observar
que, embora o constituinte, no item II, se refira,genericã-rhente~ a finanças públicas_, adita a seguir, inclusive normas tributárias.

Por derrade_íro, releva registrar que o próprlo art.
57, ora apreciado, no seu inciso IV, que regula a iniciativa do processo legislativo com relação às leis
pertinentes ao Distrito Federal e Territórios, inclul
dentre as matérias de exclusiva competência presidencial a matéria tributária e orçamentária.
Ora, se o c_6nstituinte se utiliza de formas dístintas, embora devamos reconhecer o tratamento assistemático e nem sempre científico das regras que enfeixam a Carta Política vigente. para estabelecer
competência, a ninguém, acreditamos, caber identificar suas expressões máximas.
É de todo sábido que a lei não contém palao.:;as
ou expressões inúteis. Se matéria financeira e ma-
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léria tribUtáríã SãO a mesma cOisa, ou se a primeira
abrange a segunda, por que não usou o constituinte
apenas a expressão matéria financeira? Ainda que a
dualidade não tenha sido intencional, a partir da
promulgação do texto, passou a ser. E isso é irremediável (Revista de Informação L-egislativa n9 57,
págs. 45- e seguintes).
Do mesmo estudo, transcreve-se o seguinte pensamento do jurista Geraldo Ataliba (Interpretação
no Direito Tributário - pãg. 56):
"'Portanto, a desünaçào dos dinheiros, depois
que entram nos cofres públicos, e regida por normas
constitucionais-financeiras e pof leis do Direito Fi- nanêeiro, as quais dizem o ciue deve o Estado fazer
com o dinheiro que tem. Inclusive, os dinheiros que
-~tram _nos cofres públicos, como bens fungiveis, se
mistütam· e já não--têm origem. 1:. dinheiro que não
tem prjgem e: que o Estado vai ~star de acordo
com ·a'que a lei financeira determina. b Direito Tributário encerra a sua função e a sua missão no momento em que se extinguir a obrigação tributãria
pelo pagamento. Quando o dinheiro entra para os
cofres públicos não há mais que cogitar de Direito
Tributário."
E ainda de Geraldo Ataliba:
"A rigorosa- exegese sistemática exige, no caSo,
·que se atente para que o texto constitucional discerniu nitidamente Direito Tributário e DireitO Financeiro (art. 8"', XVIII, c, e art. 19, § U) dispensando-lhes no principal e essencial- na disciplina da própria ação normativa- tratamento diferenciado e autônomo. Ora, esta circunstância
obriga Categorica!Jlente o intérprete a proceder ao
discernimento proposto, acat_á-lo e dele extrair todas _as_ consegüênciãS }uríQkas.
Assim, o Díi'eito Tributário, no nossO sistema
constitucional, não se compreende no Direito Fi~
nanceiro, dele não faz parte e com ele não se confunde. L_ogo, toda vez que uma regra constitucional
referir-se ã Uma destas matérias, só ela- e -não affi.:bas - deverá ser entendida pelo intérprete, como
alcançada''. (0 Decreto-lei na Constituição de 1967,
pág, 66),
Os estudos do Dr. Carlos Rosas c do Deputado
Bonifácio de An-drada fazem referi!ncía, ainda, ao
fato jurídico inconstestávd de que a regra geral,
quanto à iniciativa das leis, é a preceituada pelo artigo 56_da Constítuíção, que atribui tal competência a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da
República e aos Tribunais Federais com jurisdição
em todo o território nacionaL Esta a regra geral,
- inodelar, constituindo exceções os dispositivos
constitucionais que a restringem.
O óbice à iniciativa pai-lamentar do citado artigo
57, I, portanto, é uma exceção à regra geral que atribui ao Poder Le_gislativo, pela ordem de preferência,
a evidente tarefa de legislar sobre todos os assuntos
pertinentes aos interesses da Uniã;o. E essa exceção,
referindo-se expressamente à matéria financelra,
alud1da,-em--expressões "isoladas, em outros dispositivos da mesma Constituição...
Ainda,_ o eminente Relator, Senador José Fragelli,
aduz outros argumentos a prol da iniciatiVa parlamentª-G paça que_~nfatiza que nem "precisava tipificar o proj~_to com autoriZll.tivo", urpa vez que '"como Senador da
República, tem o direito constitucional de propor a
criação de um tributo sobre a bebida alcoólica vendida
ao consumidor" {si.c).
Também não Vislumbramos atrito algum com o disposto no art. 62, § 2Q, da Carta Magna, uma vez que, a
proposiç-ão também se inspira em lições e cautelas contida.; no Parecer n9 15 do eminente Senador José Fragelli,
emitido nesta Comi~são de Constituição e Justiça, e de
que, tantas ve~es, tlOS ·socorremos pelos seus valiosos e
irrcfutávds argumentos.
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Eis a razão por que, observamos que o projeto de lei
em causa, se ajusta aos terinOs ChriStitUcionais, quâii.do
no art. 2s.>, prevê que "é o Poder Executiv"o autorizado a
destinar, ao Fundo Nacional de Saúde... ". Em assim
sendo, à inicíãtiva ins(í(uidori_d_o adicíonal ao I PI, se
soma disposição autorizativa ao Poder Executivo, o que
não traz qualquer incompatibilidade constitucional, uma
vez que- não se patenteia a eiva da vinculação efetívi do
produto da arrecadação do tributo a órgão, fundo ou
despesa, porém, sim, de autorização ao Poder Executivo
para fazê-lo, que escapa e torna indene a propositura ao
cânon vedatório do art. 62, § 2<:>, da Constituição Federal.
Somos, portanto, a favor da aprovação do PLS n9
55/85, por considerá-lo constitucional e jur[díco.
Sala das Comissões, em 15 de maio de-1985.- José
lgnácio Ferreira, Presidente_':"""":" Moacir Duarte, Relator
- Aderbal Jurema- Nivaldo Machado- Martins Filho
- Luiz Cavalcante - Jutahy Magalhães - Carlos Alberto - Alfredo Campos - Hélio Gueiros.
PARECER No 25, DE 1986
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Gabriel Hermes.
O eminente Senador João Casfdo pretende, com o
prcsenle Projeto de Lei, criar um adicional de 1_0% sobre
o Imposto sobre Produtos Industrializados, que tributa
os derivados de fumo e bebidas alcoólicas, autorizando o
Poder Executivo a de.stinar a arrecadação resultante ao
Fundo Nucional de Saúde, com obediência a uma distribuição, por purtcs ao Ministério da Saúde, aos Estados
do Norte e do Nordeste e aos demais Estados, na proporçUo que menciona no· seu-11.-rt. 29.
A douta Comissão de Constituição e Justiça ~·iu o Projeto como capuz de harmonizar-se com a ConstitUiÇão e
a lei, estando também de acordo com a boa têcnica legislativa. Afirma aquela ComisSãO que o Projeto é meramente autorizativo, razão pela qual não se choca com o
preceito do urt. 57, I, da Constituiç-ão Federal e que não
é barreira o art. 62, parágrafo 2<:>, da Carta Magna, por~
quanto nllo prevê a Proposição a vinculação do produto
da tributação a órgão, fundo ou despesa. Fimiliza ã CCJ
o seu parecer, explicitando a diferenciação entre matéria
tributária e fínanCeüa.
Ultrapassada a análise dos aspectos de constituCíOriaJidade, juridicidade e técnica legislativa, quanto ao mérito não se pode deixar de considerar salutar o aumento da
tributaç-ào incidente sobre derivados do fumo e bebidas
alcoólicas, pura acrescentar recursos para o Fund_o_ Nacional de Sa_úde, endereçando tais recursos ao Ministério
de. Saúde, aos Estudos do-Nõrtec dõ Nõtdeste·eaos-demais Estudos, para aplicação na formaç-ão de recursos
humanos, no setor médico e pára médico e em piari-as instituídos na área de saúde.
_
-_
,. . O Projeto estabelece, ainda, a cautela garantidora dO
cumprimento da destinaç-ão dos recursos através de fiscalização pelo Tribunal de Contas da União e _C?rte dO
recebimento de recursos, quando não foi comprovada a
aplicaç-ão nos termos do previsto, bem como contém
norma asseguradora da destinação das quotas estabelecidas.
O sentido Social do projeto evidencia-se, portanto.
Como consta da Justificação, "a deficiente situã.ç-ão
sanitária da maioria da populaç-ão responde, em magnitude expressiva, pelo baixo rendimento do tr<Jbalho, pela
baixa renda e pelos baixos índices de duração da vida. O
homem, aí, é doente. Esse círculo vicioso obstaculiza o
crescimento econôinJco regiorüd e impede a superaç-ão
do atraso em que, desesperadamente, se debatem essas
populações".
Ao contrário, o consumo de bebidas alcoólicas e âe
derivados de fumO em nada beneficia a Naç-ão, a não ser
mesmo através da arrecadaç-ão de tributos sobre ele incidentes.
Ê justa, pois, a tributação, bem como a destinação do
produto de sua arrecadação.
Somos, assim, pela <tprovaçào do Projeto cm exame.
Sala das Comissões, em 26 de setembro de 1985.- Alberto Silva, Pre~idente- Gabriel Hermes, Relator- Alcides Paio- Jorge Kalume- Jutahy Magalhães (contrário) - Nivaldo Machado.

PARECER N• 26, de 1986
Da Comissão de Finanças
__ Relator:. Senador Alcides Saldanha
_ O presente projeto institui um adicional ao IPI sobre
bebidas alcoólicas e derivados do fumo, para aplicação
nos serviços de Saúde Pública.
O projeto, de autoría- dO eminente Senador João Castdo, também destina o produto desse adicional com um
caráter regional.
Parece-nos inoportuno o momento para-instituiç-ão ou
revisão a muior de tributos, por uma série de razões:
-uma infinidade_ de indícios apontam para a saturação da c<~:_p_acidade contributiva da Nação;
-especific<lmente, não parece oportuno uma adicional a tributo (I PI) já contestado nos valores de sua incidência~

- o Executivo parece, finalmente, dispor-se a rever o
problema tributário e anuncia profundas alteraç-ões no
tocante a <tlíquotas, critérios e competências.
Ainda:
-não nos parece, inclusive, totalmente superada a
questão da constitucionulidade de legislar-se à luz da
Constituiçào vigente, Art. 57, I -sobre matéria econômica, apesar do pretendido contorno pela via da "lei a:utorizativa". Lei autorizativa seria aquela que autorizasse
----ª-Q Exçc_!J.Ô'LQ u_ma a_çàQ_que lhe fosse vedada. Um exemplo corrente çi_esse tipo de lei é a de delegação-. Fora disso, ou a lei é imperativa ou não é fCi.
S.e não é lei, se a nada obriga, será apenas instrumento
de pressão sobre o Executivo?
_. TambÇm_ não é pacifica a superação do impedimento
determinado pelo Art. 62, § 29, da Colistituiçào FeOeral,
sobre vinculação de receita. A esta somar-se-ia também
uma destinação_ vincuh1da a áreas geográficas o que con--- truria a eqUidade orç-amentária.
Pelo exposto, somos de parecer CONTRÂRIO à
aprovaçUo do presente projeto de lei.
Sala das Corniss.ões, 28 de novembro de 1985. - Lo-manto Júnior, Presidente- Alcides Saldanha, RelatorHelvídio Nunes- Marcelo Miranda - Roberto Campos
- Carlos Lyra - Cid Sampaio - Alexandre Costa.

PARECER
N• 27, de 1986
Da Comissão de Constituição e. Justiça, sobre o
Proje"to de Lei do Senado n<:> 301, de 1981,- Comple-mentar - que "introduz alteração na Lei CompleIneniar n<:> 11, de 2S de maio de 1971, visando reduzir
a idade limite exigida para obtenção da aposentadoria
_ por velhice, possibilitar a concessão do beneficio à
nmlber do trabalhador rurul e indicãt ã fõní:e de cus~
te io para tanto".
- Relator: Senador Helvídio Nunes
P~ojeto de Lei, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, visa a modificar a Lei Complemen-

_ O presente

1_9--f nQ ll/71, que instituiu o FUNRURAL1 estabelecen-

do:
~
a) q_ue a _aposentadoria, por velhice, será devida ao
trabalhador rural que tiver completado cinqUenta e cinco (55) anos de idade, se do sexo masculino, ou cinqUenta (50), se do feminino;
b) que a <lposentadoria por velhice poderá ser concedida ao chefe da unidade familiar e à sua mulher ou ao
urrimo, utê o máximo de dois dependentes;
__ c) que o custeio do beilcfício se dará pelu elevação de
dois para dois e _meio por cento (2,5%) da contribuição
de que tratu o art. 15. devida pelo produtor sobre o valor
comercial dos produtores rurais.
Três fatores negativos ressaltam, salvo melhor juízo,
da- proposição sob exame: o priniciro quanto à disparid·ddc relativa à idade limite de 55 anos para os 65 anos da
legislação vigente, sabendo-se que a idade média de vida
do brasileiro já ultrapassa os 58 anos; o segundo fato r é o
éjue dlsc'rimina o homem, beneficiando a mulher com
menos 5 anos na idade-limite, ferindo o princípio básico
constiludonal de que todos sào iguais perante-a lei, mesmo frente ao inciso XIX do art. 165 da nossa Carta Magna; e. finalmente, o terceiro fator, de carúter puramente
jurídico_, que diz respeito ao "chefe da unidade familiar",
figura abolida do aluai Código Civil.
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Ante o exposto, por cons.iderar inconstitucional a pro- - posiç_ào, à luz do art. 153, § t" da Constítuiçilo, o parecer
é- pe!:1 rejeição do Projeto.
Sala dus Comissões, em 29 de novembro de 1985.José lgnácío Ferreira, Presidente- Helvídio Nunes, Relator- Nivaldo Machado- José Lins- Lenoir Vargas
- Alfredo Campos - Roberto Campos-_ Hélio Gueiros
- Odacir Soares.

PARECER
N• 28, de 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado q9 52, de 1983, que "submete os órgãos da administração indiretà ao poder inlestigatório das Comissões Parlamentares de Inquérito".
Relator; Senador Martins Filho
O Prujdo de Lei do Senado n~> 52/83, de autoria do
ilustre.: Senador Itamar Fwnco, visa a acrescer, à previsUo do urt. 21' da Lei n9 1.579, de 18 de março de 1982que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito - visa a acrescer a expressão" ..- da adminis. [ração di reta ou in_direta ...", tendo por objetivo, este
-= ,w.:ré!:icimo, submet..::r à <J.ç-ào investigatóriil da Comissão
Parlament_ar de In4ut---rito as entidades de Administraç-Uo
Direta.
2. Na sua justificação, o Autor dcclar:.l que a Proposkão tem por e.s:copo elidir "questiúnculus jurfdicas"
uccrca _do_s pod_eres conferidos às CPI, pela Lei n9
1.579/~1. no que diz respeito à requisição de documen~
fos junto às ..::ntidades pertencentes à Administração Incfirda, e_....,.. .acrescentamos nós- à possibilidade de tom<lda de depoimento das i!Utoridades ligadas aos entes
integrantes dessa parcela da Administraç-ão Pública.
3. Jncxistindo óbices a opor sob o ponto de vista da
-cons-mucionalídude e juridicidade, o Projeto, quanto ao
mérito. Pode :'t primeira vista, levar-nos a reput<i-lo inoportuno.e inconveniente, e mesmo caracterizá-lo como
bis in idem, face lt promulgação da Lei n"' 7.29-5, de {9 de
dezembro de 1984, que "dispõe sobre o processo de fiscalização pela Cümura dos Deputados e pelo Senado Federal, dos a tos do Puder Executivo e os du udministraçilo
indiret<l".
-A Lei n~' 7.295/84, Uo criar a Coinissão de Fiscalização
e Colltrolt.:~junto__ ~ C:âmara dos Deputados e ao Senado
Federal, utrlbuíu ã _essa ComlssUo as características da
"permanência e genera1idade" e conferiu-lhe poderes
para fiscaliZ<lr os atos da Administraç-ão Direta e lndireta. sob os prismas da economicidad•.:!, eficiência e eficácia
dos projeto& e programas desenvolvidos pelos órgãos
efou entidades estatais, (V. § 2<:> do art. 29 da Lei n<:>
7.295/~4).

AS cPr. por Súú-vez.

a

têrri-par·meta- ~ipuraçao·e·i-nVCS~
tigação 9e determinados fatos, caracterizando-se, pois,
peht transitoriedade de sua existência, na medida em que
~-são criadas para fisçafi_zar determinado ou determinados
fatos,_extingüindo-se após finda a investigação e apresenütdo o relatório ao" Plenário (V. art. 59 e§ 29 da Lei n<:>

L579(82).
Dessar::te, a Comissão- Parlilm-entaf de Inquérito e a
Comissão de Fiscaliz_ação e. Cq_n,trole são duas espécies
de colegiados legislativos, voltados para a fiscalização do
Orgão Executivo, tendo, cada uma delas, a sua área de
competência, o que elimina a possibilidude de conflitos e
~o mais importante- podem coexistir pacificamente,
sem coirer o risco de se anularem reciprocamente, haja
vista que, enquanto uma fiscaliza os ••escândalos eventu;tis" (CPI), a outra fiscaliza os ··escândalos permanentes" (CfC), na úreu do Executivo.
No mérito, pois, a Propmiçüo é oportuna e conveniente. Chamamos, porém, atenção para a necessidade de o
Projeto - a exemplo do que estabeleceu a Lei n9
7.295/84, em seu urtigo 21' letra "b"- prever a inclusão,
na Adminístraç-Uo Indircta, das fundaç-ões, as quuis,
pelo preceituado no DL n~ 200J67, alterado pelo DL n<:>
900/69, não se encontram inseridas na estrutura da Administraç.üo descentralizada.
4. Regimentalmente perfeita, a Proposição, no que
di..:: respeito :'t té-cnica legislativa, deve aditar um pur:.ígrafo único uo <trtigo 29, objeto de alteração, na quul seju
prc\'Ísta a inclu~ào da~- Fundações como entidades da
Administraçiio Indireta, para fins de fisca!izaçUo pela~
CP!.
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5. Ante o exposto, é o nosso Parecer pela aprovação
do Projeto por constitucional, jurldico, regimental, de
boa tÍ!Cnica legislativa, e, no mérito, oportuno e _conveniente, na forma da seguinte
EMENDA N• I - CCJ
Dê-se uo arL

[<.>

u .seguinte redaçüo:

~·Art. [<:>

O art. 2~', da Lei n"' 1.579, de 18 de
mar'ÇO de 1982, p•fssh il vígcrr<lr aáescido de par{tgrafo único, _com a seguinte redaç~o:
Art. 2~ ·····-L-~L·L·~~----~~·····~········-

Purágrafo único.
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Para os efeitos _desta lei, a ad-

ministração indireta compreende as au1arquias, as
sociedades de ~onomia mistã, as empresas públicas
e as fundações."
Sab das Comissões, em 21 de novembro de 1985.José Jgnâcio Ferreira, PrcsiUente- Martins Filho, Relator- Luiz Cavalcante- Hélio Guciros·- Alberto Silva
-Jutah)' Magalhães- Lenoir Vargas- Helvídio Nunes.

PARECERES
Nos 29, 30 e 31, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n" 63, de 1984,
que Hdispõe sobre as Letras Comerciais,..
PARECER N• 29, DE 1986
Da Comissão de Cõnstituição e Justiça
Relator: Senador Nivaldo Machado
Com o PLS n" 63/84, o nobre Senador Albano Franco, seu autor, propugna a criação_d_as Letras Comerciais,
"títulos de crêdito ao portador a serem emitidos privativamente por soci_cdades anónima_s, com prazo de vencimento não superior a 90 dias e cuj<l nl!gociação será feita
com desconto sobre Q respectivo valor de resgaste" (art.
1"' do projeto).
-Nas disposições que_se seguem, á proposição estabelece as características das Letras Comercias, fá-Ias juridicamente equivalentes às notas promissórias (no que couber) e, entre outros disciplinamentos, oferece às Bolsas
de Valores ampla responsabilidade pela boa atuaçào de
novo papel comercial.
Para obter os resultados almejados, o projeto, além da
parte definidora da Letra Comercial, elaborada em boa
técnica Legislativa, isenta o papel das disposições contidas no art. 17 da Lei n"' 4.728/65 (cõobrigução de instituição fiiianceirã para colocação de títulos no mercado)
e no Dccrelo n"' 22.626/3._3 (dispondo sob_re _os juros dQs
contratos e limitando~os a determinadas faixas); dá competência ao Conselh.o Mo_oet{trio Nacional_ para regular
a situação das companhias controladas por pessoas residentes _ou domiciliudas no ex_ter.iQr~ e alteru_ a red<~,ção do
§ ]9 do art. 177 do Código Penal (para punir os administrudore_s que emitirem e-u colocarem no mercado, cm desacordo com disposição legal, as Letras Comerciais).
O projeto, enfim, abarcu _os de_talhes vinculados à
criação das Letras ComercJuJ.s, observando o autor num
tr5!cho da sua brilhant~ justifLçaçilo:
"O projeto de ld em questão deverá ser complementado por normas de natureza tributária adequadas, considerando ser_em J.ítulos de; curto prazo e çie
negociação com desâgio. As limitações de natureza
constitucional impedem que o Congresso Nacional
tenha iniciutiva em matéria de tal teor."
Pretende-se _criar em nosso Pais, portanto - e
respeitando-se as nossas peculiaridades - , o conhecido
comercial paper, já existeõte ein várias Nações do mundo
capitalista desenvolvido. Seu principal objetivo é o bara~
teamento da taxa de juros, -através mecanismos que têm
obtido êxito cm outros Países.
Nada obsta que também o criemos no Brasil, mormente quando representa mais um instrumento dedicado
a amenizar a -difícil conjuntura que n.oS envolve, na qual
os produtores estão sendo esmagados pelos juros escorchantes prevalecentes nas praças de negócio.
Consta do processado um ofício do Sindicato dos
Contabilistas de São Paulo, que faz apreciaÇões muito
ponderadas, c elogiosas, ao projeto dD Senador Albano
Franco. Registra um do~~-~~=hos, ~

"Não padece dúvida que a sobredíta proposição
é merecedora dos mais calorosos elogios, seu objetivo. -at.t:nde, plenamente, às aspirações dos erripres!i.rios que, carentes de capital de giro, buscam rec_ur:s_os a_llma_.1J.lxu inferior à.quel3 prev3lecente no
mercado. Os "comercial papers", à semelhança do
que ocorre em outros países, virão preencher séria
lacunu aindu existente no mercado de capitais. Se os
emitentes das letras comerciais se apresentarem
diante dos tomadores desses tíiulqs com bom grau
d..:: confiabi!idude, é certo que não_lhes faltarão os
- meiOS de lpJ_e_ pfe:Cisa-m -_para _o dCSeri\~_o,!viry··lento de
SLúiSàfh7idã(k$ merCúntís.-CoõttidQ, is..CPI:npanhias
de capital aberto ou fechado não podem nem devem
ter a perigosa liberda_de de emitir qualquer quantidade do novo título de crédito. A emissão se.rá condiCionaChl pelo índice de endividãni.ento di empresa.
Este pré-requisito deve ser sempre exigido e não
uma formalidade que u Bolsa de Valores pode ou
não solicitar. Procum-se, assim, -evitar que se fuçam
emissões de letras comerciais de maneira temerária
em dano dos tomadores de tais títulos."
Damos- pof Inteiramente procedente essa observação
do Sirlcticato dos Contabilistas de São-P~ni-10-, ac_eitamos
a sugestão de emenda que oferece,_-

e

0 projeto, .em suma, é .constitucional, jurídico e está
e.laborado em boa técnica legislativa, _merecendo pleno
apoiamento, Foi igualmente distribuído às Comissões de
Econ.omüt..:: de Finanças, nas quais seguramente terá seu
mérito examinado com maior profundidade e grande sabedoria.
Isto posto, opinamos pela aprovação do PLS n" 63/84,
_çom [}_ seguint~-EMENDA l-CCJ
Dê-se ao § 4_9 do arL J9 do projeto a seguinte redaçào:

__"':§ 4"' As_ Bols_as _de Valores ___estabel.ecerão, _de
modo uniforme, as _características dos registras referidos nos parágrafos anteriores, devendo prescrever,
de acordo com as conveniências locais, requisitos
mínimos de capital social, valor de emissão, índice
de endividamento e outras condições para que_ as
Letras Comerciais possam ser nelas negociadas, o
que ocorrerá por meio de leilões Competitivos a que
--poderão concorrer quaisquer instituições financeiras e demais entidades do sistema de distr"ibuíção de
valores mobiliários,"
Este, o meu pareCer.
____S<.~h.t_dqs_ Comiss__õeJi, em 19 _de_ jun_bo de _I 985. -~José
Jgnácio Ferreira, Presidente _, Nivaldo Machado, Relalo r --Jutahy Magalhães ~Alfredo Campos- Hélio
GU4!íros - Octávio Cardoso - Américo de Souza Moa_~yr _Ouarte.
PARECER N' 30, DE 1986
Da ..Comissão d_e _Economia
Relator: Senador Gabriel Hermes
Pr'ujeto de Lei examinado, de autoria do eminente
Senador Albano Franc.o, dispõe de oito artigos, sobre a
criação, à definiÇão· e o uso- das então chamridas Letras
Comerciais.
- Let-r-as_~C~imi=r-dãi'S;- Segundo--a -Conccituação estabelecida no Projeto, s~o (<lrt. i"') "títulos dç crédito ao porta~
?o r_<). s~rem _en:it!dos pri11ativamente por sociedades anô-~níirws, cOm pr-nzo de venci meU to nao superior a 90 dias e
cuja negOciaÇão seftí feita com desconto sobre o respectivo valor de resgate".
A Letra Comercial é título quirografário (art. 2"'),
"que deverá conter,_ sob pena de não produzir efeito
Como" letra, o seguinte:
~--- " f - a denominação Letra -Comercial;
II- u indicação, em cifra e por extenso, da soma a
pagar;
_III--~ promessa pura e simplçs ele pagamento;
IV- a duta, compreendendo o lugar, dia, mês por extenso e ano da emissão;
V - a ussinatura do emitente;
VI- ü indicação da datã e do lugar onde o pagamento deve ser feito, presumindo-se na sua falta, que a letra
foi passada no lugar onde deve ser paga.

-~O

§ 19 Aplica-se às Letras Comerciais, riO que -couber,
a legislação sobre Notas Promissórias.
§ 29 As Letras COinerciais são títulos executivos
extra-judiduis, legitimando o pedido de falência.
~ 39 Às Letras Comerciais não se aplica o disposto
no urt. 17 da Lei n" 4.728, de 14 de_julho de 1965,"
A negocbção em bobu ou no mercado de balcão de
Letras Comerciais (art. 3") "não determinará, pura sua
emitente. a condição de companhia aberta". Seguem sete
purflgrafos, detalhando formas e procedimentos, formuladus nos seguintes termos:
"'-~ 1? _As _socied;.u;ie,'> anónimas emitentes de Letras
Comerciais deverão registrar-se nas Bolsas de Valores
correspondentes ao lugar de sua sede, bem como naquel:.ls do~ Estados onde seus títulos forem negociados no
m.erQdo.
- § 2"' Além do registro referido no parágrafo anterior,
deverUo ser registradas nas Bolsus de Valores dos Estados, onde os títulos forem negociados no mercado, as
próprias emissões das Letras Comerciais,
§ Jç O disposto no parágrafo 19 será dispensável
paru as companhias abertas que mantiverem em dia seu
registro nu Comissão de Valores Mobiliários.
§ 49 As Bolsas de Valorl!S estabelecerão, de modo
uniforme, as curactertsticas dos registros referidos nos
purágra.fos unteriores, podendo prescrever, de acordo
com <lS conveniências locais, requisitos mínimos de capital social, valor de emissão, índices de endividamento e
outras condições para que as Letras Comerciais possam
ser nelas negociadas, o que ocorrerá por meio de leilões
competitivos a que poderão concorrer quaisquer instituições financeiras c_ demais entidades do sistema de distribuição de valores mobiliários.
§ 5" As companhias abertas e as que tiverem colocacJ.o emissft.o a!)terjor np. (ormu Qo § 49 poderão efetuar a
co!ocução di reta de novas emissõ.e.s junto ·aos investidoreS, desde que mantenham atualizados os dados dos- re_g-istros de que trata este artigo.
§ 6~ O Conselho Monetário Nacional estabelecerá
as ·cõndições em que as companhias controladas, direta
ou indiretamente, por pessoas residente_s ou_domiciliadas
no exterior poderão colocar no mercado as Letras Comerciais de sua emissão.
-§-79 .E: ved<.ida a_emissãõ de Letras Comerciais pelas
sociedades anónimas proibidas de _emitir debêntures."
O § I~ do art. 177 do Código Penal fica acrescido de
um item V {art. 4_9), com a seguinte redação,
renumerando-se os demais.

"V- os administradores que promoverem a
emissão_çie Letras Comerciais ou sua colocação no
mercado em desacordo .:om disposição legal"_,
Não se aplicam aos rendimentos das Letras Comerciais (art. 59), "as vedações do Decreto n9 22.626, de 7 de
-ã:bifl ·ae-i933".
- - --Os crédito:.; decorrentes de Letras Comerciais não pagos no vencimento (art. 6"') "ficarão sujeitos, a partirdessa data, à _corrcção monetária igual à das Obrigações
Rcajustúvies do Tesouro Nacional, calculada nos termos
do art. 59 dQ Decreto-lei n"' 2.072, de 20 de dezembro de
1983 e ujuros moratórias de 1% (um por cento) ao mês'',
A mzào de ser e as finalidades do Projeto estão longa e
circunstanciadamente_ expostas no texto justiftc_udor que
o integra.
A primeira informação contida na fonte citada é que a
Boba de Valores do Rio de Janeiro en~;a_ll}inhou recentemente (o Projeto é de maio de ~:r entid<:~de.'> empresariais, docu111ento sobre "O M!fJI'do de Comercial Pa~
r~; n~ B~r~:~·i·i. sugerindo a i~pl~:~ã_o dess_e novo insti-

0 0

- No referido documento e_ru.~tdacionadas diferentes
vantagens que adviriam da implantação do novo instituto em nosso País.
Foi alegado, em primeiro lugar, que o objetivo da
criação de um mercado do tipo, seria o barateamento da
taxa de juros, sugerindo~se que o preço de lançamento
dos comercial papers situe-se em torno de 19% a menos
que as taxas prevalecentes para o desconto de duplicatas
de clientes preferenciais, preço este estabelecido com
base em ex<.tme comparativo das taxas vigentes em 5 pufses (EEUU. Canadú, Inglaterra, Bélgica e França).
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A emissào ficaria rctrita a empresas não financeiras de
capital

ab~rto,

sendo

obj~to

de procedimentos operacio-

nõ.lÍS simples nas Bolsas de Valores Nacionais e limitado
o valor das emissões a determinados índices e condições
que estabelece. A colocação dos papêis no mercado primário far-se-ia através d.e leilões competitivos nas Bolsas
de Valores.
Citando autores americanos especializados- GUTHMANN and DOUGALL e ROB_BINS - faz numa
síntese d.us principais características do tltulo nos Estados Unidos, que a seguir reproduzimos:
a) lá, a expressão_ comercial papers refere-se, de um
modo geral, a not'-ls promissórias emitidas com vencimento a curto prazo (quatro a seis meses). A colocação
de tais papêis no mercado priniário ê feita por íntermêdio de casas especializadas (as comercial papers houses),
muito embora a grande inovação no mercado desses títulos tenha sido o lançamento direto do_ papel aos investidores, sem intermediários;
b) o papel -emitido por empresas que contam com
altos pardrões de crédito- ê vendido mediante desconto sobre seu valor de vencimento (tal como as nossas letms do Tesouro Nacional) inex:istindo um mercado secundáriõ de tais papéis, embora alguns emitentes garantam a recompra dos papéis que emitem. Os títulos circulam sob a forma ao_ portador;
c) os intermediários- com Piam os títulos à taxa prevalente de desconto no mercado, acrescendo-se ao preço de
compra uma comissão, correndo o risco do papel, Se não
revendê-los a investidores finais.".
A presente proposição, esclareceu seu AUL ·,no final
do texto justificador, visa a tornar concreta a .-m:iõiessa
que fez "de lutar pelo fortalecimento das empresas que
se dedicam às atividades produtivas, fornecendo-Ih6s um
novo instrumento de captação de recursos, que poderá
ser muito útil ao seu desenvolvimento, bem como
constituir-se cm nova alternativa de investimento privado gerador de riquezas, de que tanto se ressente o nosso
Pais".
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se
sobre o Projeto em 19 de junh(,) próximo passado,-opínando pela sua aprovação, com uma Emen9a, cujo texto
segue:
EMENDA 1-CO
Dê-se ao § 41' do art.

3~'

do projeto a seguinte redução:

"§ 4Q As Bolsas de Valores estabelecerão, de
modo uniforme, aS CaracterísticaS dos registras referidos nos parágrafos antedoies, devendo preScreVei,
de acordo com as conveníêndas locais, requisitos
mínimos de capital social, valor de emissão, hldice
de endiVidamento e outras condições para que as
Letras Comerciais possam ser nelas negociadas, o
que ocorrerá por meio de leilões competitivos a que
poder5o concorrer quaisquer instituições financeiras e demais entidades do sistema de distribuição de
valores mobiliários".

A Letra Comercial, ora proposta, é um instrumento a
mais a ser coloca_do à disposíç5o das empresas que operam no território nacional, a fim de flexibilizar o funcionamento delas, no contexto de uma economia em processo de expansão, premida, porém, pelas conhecidas dificuldades de crédito bancário e pela alta incidência tributúria que alveja em nosso País aqueles que trabalham
e criam ríq-Ueza para a Nação.
O novo papel nUo se superpõe a nenhum outro, não
cria ônus e não conflila com a sistemática ora vigente no
mercado financeiro do País.
As razões alegadas para fundamentar sua instituição
são consistentes, como razoáveis con-sideramos, também, os motivos que deram origem à Emenda proposta
pela Comissão de Constituição c Justiça ao Projeto.
Na linha do exp'osto opinamos pela aprovação do PLS
n<:> 61/84, com a Emenda 1-CCJ.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 3 de outubro de 1985.- Álvaro Dias, Presidente em exercício - Gaóiiel Hermes, Rebtor -Alexandre Costa- Albano Franco, sem voto José Lins - Virgílio Távora - Cid Sampaio.

Seu artigo 4<:> em vigor estabe!t!ce que a aposentadoria
por vdhh.:e corresponder<'! a prestaçtio mensal equivalente a 50% do salúrio mínimo mais alto, e será devida ao
trabullwdor rum] com 65 anos de idade completos, desde
que -~eja o chefe ou arrimo de família.

PARECER N• 31, DE 1986

Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Roberto Campos.
A Proposição, que vem para exame de mêrito nas finunças públicas da Uni1io, pretende criar "Letras Co"
merciuis", na qualidade de títulos de crêdito ao porta.
dor, emissíveis privativamente por sociedades anônimas,
com prazo de vencimento de até 90 (noventa) dias e cuja
negociação seja feita com desconto sobre o respectivo
valor de resgate (art. l'>').
A "'Letra Comercial" seria outro titulo quirografário,
inspirado nos "Commercial Papers" dos EUA, destinada à captação de recursos financeiros no mercado, diretamente, ou atravês de bolsa, ou no mercado de balcão,
aplicando-se ao novel título de crédito ao portador, no
que couber, a legislação sobre Notas Promissórias (arts.
2Q e 3<:>),
Os udministradores que promovessem a emissão de
Letras Comerciais ou sua colocação no mercado, em desucordo com disposição legal, incorreriam na pena de reclusão de um a quatro anos, a mesma estipulada no art.
177 do Código Penal para quem promover fundação de
sociedude por ações fazendo, em prospecto ou em comunicado uO pUblico ou à aSsembléia, afirmação falsa sobre
a constituiçãO da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relutivo (art. 4~').
Aos rendimentos das Letras Comerciais não se aplicariam os tetos _de juros e comissões estabelecidos para a
usura no Decreto n9 22.626, de 1933 (arL 5'>'}. Vencidas e
não pugas as Letras Comerciais, os crêditos nela expressos seriam corrigíveis segundo a mesma variaçãci da
ORTN e acrescíveis de juros moratóiios de 1% ao mês
(art. 6<:>).
Registra ajw;tificação as vantagens do uso do título de
crédito que propõe, para a captação de dinheiro no mercado a custos menores do que os bancários. Resposta-se
ao__ uso já consolidado nos Estados Unidos da América,
Canadá, lnglateúa, Bélgica e França: E s3.lienta sua
grande utilidade para o fortalecimentp das empresas d_edicadas às atividades produtivaS, como nova alternativa
de investimento privado gerador de riquezas.
A douta Comissão de Constituição e Justiça considerou o Projeto constitucional, jurídico e elaborado em
boa técnica legislativa, apenas substituindo a redaçào do
§ 4<:> do art. 39, no sentido de obrigar, ao invés de facultar,
que us Bolsas de Valores prescrevam requisitos mínimos
de_cupitul social, valor de emissão, índice de endividamento e outraS condições para que as Letras Comerciaís
sefam néhfs n_egociãdUs.
- Somos favoráveis ã restauração do texto original, no
qUal se faculta porém não se .obriga a que as Bolsas de
Valores estabeleçam requisitos necessários. Numa economia de mercado, deve caber aos próprios operadores
munir-se das garantias necessárias mediante autoregulução.
Ã vista do expo!'.to, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n"' 63, de 1984, sem a emenda da
Comissão de Constituição e Justica.
Sala das Comissões, em 4 de dezembro de 1985.- Lomanto Júnior, Presidente- Roberto Campos, RelatorMarcelo Miranda - Alexandre Costa - Helvídio Nunes
-Jorge Kalume- Martins Filho- João Calmon- Cesar Cais.

-PARECER

N• 32, de 1986
Da (Omissão de Constituitào e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado nQ 211, de 1982- Compleiitentar, <iUê--'"'introduz alteração no dispositivo da Lei
Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971, que trata da aposentadoria do trabalhador rural".
Relator: Senador Morvan Acayaba

A Lei Complementar n~' J l, de 25 de maio de

fltiiiLl 0-PROI{URAL.

--

Quarta-feira 5 063

1971, ins-

--

Em JO de outubru de 1973, u Lei Complementar n<:> 16,
allcrou-lhe a redação dos artigos 9, I l e 15, acrescendolhe o articulado com outras disposições.

A proposição constunte do PLC n? 211/82, de autoria
do entiio nobre Senador Orestes Quércia, é no sentido de
elevar a citada prcstuçào mensal à totalidade do maiOr
salúrio, e o pagamento. ao trabalhador que tenha 65 anos
_completos, ou 35 de atividade rural.
Sob o ângulo da utribuiç5o desta Comissão de Constituição e Justiça somos obrigados a admitir que o presente projeto peca por flagrante inconstitucionalidade, eis
que atenta contra o que dispõe a Carta Magna, no seu
arl. 57 - item II, que atribui exclusivamente ao Presidente da República a iniciativa de leis que aumentem
despesas.
Isto posto, somos pela rejeição.
S<lla das Comissões, 28 de novembro de 1984.- José
Fragelli, Presidente em exercício - Morvan Acayaba,
Relator - Octavio Cardoso - Passos Pôrto - Carlos
Chiarelli- Hélio Gueiros- Jutaby Magalhães- Moacyr Duarte.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente
lido vai à public<.lção.
Sobre a mesa, mensagem presidencial que vai ser lida
pelo Sr. )'l-Secretário.
É lida e deferida a seguinte

MENSAGEM N• 64, DE 1986
(NQ 50/86, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Tenhu a honra de solicitar a Vossas Excelências a retirada, para rcexame, da mensagem n? 438, de 23 de novembro de 1983, relativa a Projeto de Lei da Câmara nQ
52, de 1985 (nt.> 2.771, de 1983, na origem), que "simplifica o registro dos contratos de alienação fiduciária de veículo automotor, emban;:ação e aeronave".
Brasília. 3 de murço de 1986. - José Samey.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Deferida a
solicitação. O Projeto de Lei da Câmõ.lra nl' 52/85 será
definitivamente arquivado.

O sR.-PREStO ENTE (Passos Pôrto)- A Presidência
recebeu as Mensagens n<:>s 49 a 56, de 1986 (nQs 27, 30 a
33 e 37 a 39/86, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da Repúbliól, nos tern1os do art. 42, item VI, da
Com.tituiçiio, e de acordo com o art. 2~' da Resolução n<t
93/76, do Senado Federal, soliçita autorização para que
os Governos dos Estados do Rio de Janeiro, de Minas
Gerais c do Piauí possam contratar operações de crédito,
para os fins que especificam.
As matérias serào despachadas às ComisSões de Ecoumia e de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Pussos Pôrto)- A Presidência
recebeu a Mensagem n<:> 63, de 1986 (n<:> 49/86, na ori~
geJl!), pela quul o Senhor Presidente da República, nos
termos do art. 42, item VI, du Constituiçilo, e de r~cordo
com o Art. 29 da Resolução n<:> 93/76, do Senõ.ldo Federal, solicita uutorização para que o Governo do Estado
da Paraíba, possu contratar operação de crédito, p<lra os
fins que especifica.
A matêria serú despachada às Comissões de Economia
e de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (P<.ts~os Pôrto)- A PrcsidCncia
recebeu, do Governador do Estado do Purá, o Ofício n'>'
Sf 1, de I 9:-:6 (n<:> 20/86, na origem), de 6 de fevereiro do
corrente ano, solicitando, nos lermos do parúgrafo único
do art. !71 da Constituição e do art. 407 do Regimento
Interno. autorização do Senado Federal para alienar
uma área de_ Lerrus devolutas do estado de aproximadamt:nte 9,000 ha .. situada no Município de Acar:l.
De ar.::ordu com o dispoMo no parúgwfo único do art.
109 do Regimento Interno a matéria será encaminhõ.lda à
Comi:o.:.iio Je Legist.tção Social, que formuiar(J projeto de
rc!>oluçiio, concedendo ou negando a solicitação, indo, a
seguir, üs ComissJes dl! Constituiçàu c Justiça e de Agricullura.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- A PresidCncia
comunica ao plenúrio que decorrido o prazo previsto no
urt. 59,§ 59 _da Con~tiluiçào, encuminhou à promulgação
lei sancionada tacitamente pelo Senhor .Presidente da_
República, nos h.:rmos do disposto no§ 21' do mesmo artigo. A referida lei '"Cria o Fundo Especial do Senado
Federal, e dá outras providendãs", e foi objeto de delíbewçào das duas Casas do Congresso Nacional através
do Pwjeto de Lei do Senado n~ 188/84 (N~' 4.952, de
1984, na Cimura dos Deputados). (Lei n9 7.432,-de 18-

12-85.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Atr<~vés do
A viso n~ 531, de 13 de dezcmbi-U de 1985, o Presidente do_
Tribunal de _Co_n_ta:> da Uniào encaminhou uo Senudo cópias das atus das sessões cm que foram tomadas decisões
aplicando sanções aos responsáveis que relaciona, bem
como a di:-.eriminaçào dos recursos providos no período
de ]\'de outubro •t 26 de novembro de 1985.
O expediente f0i encaminhado, com oficio, à ConiissUo de Fin:..tnças, para conhecimento.
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LEGlSLAÇÀO C'lTADA

DECRETO-LEI

N~>

5.452,

DE i' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

......... .....-.-.................... ........... .
;

-

Ar!, 523. Os delegados sindicais ·aesúnados à direçào das dt!legaci:iS ou secções instituídas na forma estabdc~..:ida no§ 2~ do artigo 517 serào designados pela diret(Jri<t dcntn:: 0s associados radicados no território da cortc_spondente ddegacín.
-(À.1· Cvmi.l·siJe~·

de Constituição e Justiça e deLe-

gislação Soâal.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O projeto
lido serü public;Jao -e remetido às comissões competentes.
--- Sobr(! a mcs~i. -comunicações que vão ser lidas pelo Sr.
1<.'-S.t:~..:retúrio.

São Jidus as seguintes
O SR. PRESIDENTE {Passos Pôrto)- Dumntc orecesso a Presidênci<l recebeu us seguintes comunicações de
ausência do País:
I. Do Senador Roberto Campos, para estudos e conferênciãs, ri.o período de 16 a 23 -de t!e:tembro;
2_ Do Senador Fernando Henrique Curdoso, para
participar, na Espanha, do Congresso dos Sociológos
Espomhúis e presidir a reuniüo da Internacional Sociological As.:.ociation, a parilr àlu -8- de janeiro;
3. Do Senador Alb<tno Fwnco, cm C;Jráter particular,
a partir do dia 5 de janeiro;
4. Do Senador Marcondes Gadelha, em caráter p:.~rti~
culur, u partir do dia [5 de janeiro;
5. Do Senador Fernando Henrique C:..trdoso, para
participar de_ uma conferência internacional em Israel e
de uma reunião da UNESCO na Itália; e
6. D0 Se-nador BeneditO C:.iileflas, em ~.:aráter particular, no período de I u 27 de: fevereirO.
--- 7. Do Senador Roberto Campos, em caráter particular, no período de 28 de janeiro a 28 de fevereiro.
O SR. PRESIDENTE (Passos POrto)- S0bre a mesa,
prnjdo de lei que vai ser lido pd0 Sr. I ~-Secretário~

É lido 0 :,eguintt:

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 3, de 1986
Acrescenta parâgrafo único ao art. 523, da CLT,
estendendo ao delegado sindical a estabilidade pro~·i
sória do art. 543.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~ É <lcresct.!ntado ao art. 523 da Consolidação
das Leis_ do Tr•1balho o seguin_te parágrafo único:
"Parágrafo único. Os direitos esfabelecidos no
art. 543, §§fi' u 31', são extensivos ao delegado sindi~

cal."
Art. 29
publí~.:açào.
Art. 3~>

Esta lei entrurá cm vigor na data de sua

COMUNICAÇÃO
- Do Senador Jutahy Magalhães, nos seguintes termos:
Datu: 3-3-86
_ Senhor Presidente:
Cumpre-me informur a Vossa Excelência. _que, a partir
desta data, para os efeitos regimentuis, passo a integrar a
bancuda do Partido do Mo vimemo Democrático Bi'asi~

lêifà . . .:. _- PfvfDB.-

.

Receba meus sinceros protestos de elevada estima e
consideração.
Respeitosamente, Jutahy Magalhães.

di~tinta

Ofício n" OS/029/86

Brasília, 4 de março de 1986

Senhor Presidente
Comunico a V. Ex~ o meu desligamento da Bancada
do Partido Democrático Social_ - PDS, nesta Casa, e a
iníriha filíaçào ao Partido dU Frenie Libe-ral, passando,
em conseqUência, a integrar a Bancada do PFL no Senado Federal.
Cordi<drnentc, Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Passvs Pôrto) ~As comunicaç{ks lida.s vã0 à pub!i~..:a.;ào.
A Pre~idt!nda conv0..::a s.:ssUo conjunt<l a rcali;wr~se
hoje, às 19 horas, no plen(1rio da Câmara dos Deputados, de:-.tin:..tdu à leitura da Mensagem nl' I, de 1986-CN,
através da 4uul o Senhor Presidente da República submt.:tt: ao Congresso Nacional o ProJjt.:to de Lei n_l' l, de
19K6-CN, que aprova as diretrizes do Primeiro Plano de
Desenvolvimento do Nordeste da Nova República.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência
conv.oca sessão ex.traordin:lriã a rt.!ali:tar-se hoje, às -18
h0rus e 30 minutos, de:::t,inadu à apreciação1das segui_!ltes
maiêr!.ls:
- --

1985;

Projetos de RcsoluçUo nQ 161, I64 e 169, de
~

-Requerimento n~ 471, de 1984; e
- Projetos de Decretos Legislativos n»s 5 e 22, de

198 •.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Há oradores

Revogam-se as disposições em contrário.

inscritos~

Justificação

Concedo a palavra uo nobre Senador Lourival Buptista.

O delegadoJ sindical figura na legislação trabalhista,
por enquanto, como mero preposto d::~ associação sindical pum atuar em determinados setorcs, à ordem e por
conta daqucb. Aliás, a experiência ten1 -demonstrado
que u falta de garantias, particularmente no que tunge à
estubilidade provisória jú assegurada aos ocupantes de
curgos de direção sindical ou de representação profissional, é o grande motivou impCdir, pr:!ti~.:ame-nte, um melhor desempenho na tarefa que deveria competir ao delegado sindical.
Quer o nosso projeto, por conseguinte, csteilder-ao de"legado sindi~o.\1.1 os direitos assegurados atmvt::s.do art.
543. ~ 1~ a 3~. uos trab<llhadores ocupantes de cargos de
dire:çiío sindical ou de representação profissional.
Sala das Sessões, em 3 de março de 1986. - Nelson
Carneiro.

cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No exuto momento em que a Nação parecia mergulhar nun-w ~ituaçào incontrolável, gerada pelos impactos
e_conseqüêncius du inlluçUo mais ameaçadora, insidiosa
e intoJlerúvel. j;tmuis ocorrida ao longo de sua história, o
Presidente José: Sarney deflagrou, com o seu Programa
de Estabi!Lwçüo E..::onômicu, as providências que a
Nação inteiw ansiosamente aguardava.
- A--hh.t_()rj~;.~_e patriótica decisão do Presidente José Sarney evidenciou de maneira insofismável, perante à Opiniüo..> pública, a rara competência, a coragem, a sensibilid"aúe e o scn,;o dejustiçu social que o c<~racterizam, comei
uuténtko t.!~tadista, ü altura dos desufios e dos destinos
da Na<;io__
·

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun-

Março de 1986

Nada ma i,; natural. portantoJ, do que a imediata e positiva n"'ução do povo bru:-=.ileiro, posícion;mdo-se ao lado
do Chefe d<! N<!çào, a fim de com ele colaborar no sentido de assegurar a plena exeqilibilidaúc- e o êxito das profundas mudanças económico-financeira e sociais consuhstanci<Jçia_s_ no __ bojo do Programa de Estabilização
Econümica.
Na verdade, com o Decreto-Lei 2.283, de 27_de feven:iro pass:1do, o Govt.!rno do Presidente José Sarney deu
um passo decisivo no sentido de implementar uma rigorosa e complexa estratégia de er_radicaçüo das matrizes
geradoras da inllaçào, visundo, simultune<lmente, reduzir o déficit público, congelar preços, gamntir o poder
aquisitivo dos salürios, eliminur a correçào monetária,
substituir o Cruzeiro- moeda desmoralizad<l por urna
co-rros:lo influcion{Jria da ordem de quase 0,5% ao di<J pd0 Cruzado, como a moeda f0rte e estável que o Brusil
redumava e instituir o seguro-desemprego.
Dando prm;scguimento ü sua incansúvel e vigil<lnte
atuaçào, nu guerra sem tréguas contra os•efeitos catastróficos du inflação - C<Jm a qual se pretendia itusoria~
mente conviver, nu ilusão de que os mecanismos de contenção do fenômeno, tipo "correçào monetária", seriam
suficientes,-, o Presidente da República convocou todos os 27 governad0res das Unid<!des da Federação a
uma reunião, ontem realizada no Palácio do Planalto,
para uma profundu avaliação das mudanças decorrentes
da nova ordem económica introduzJda no PaiS, coordenaç::io dos esforços e du atuaçào conjunta dos governos
est:..tduais com o Govt:rno Federal e o exame de medidas
complementares, porventura necessárias ao êxito -integral do Programa de Estabilização Económica _e erradicação definitiva dos fatores negativos responsáveis pela
permanência da inflação.
Na presença dos Governadores convidados, e da quase totalid<tde dos Ministros, o Presidente José Sarney
formulou um dos seus mais import:..tntes discursos, condensando nos limite:s de- algum<ls objdivas e realistas
considerações, as razões que o lev:..tram a tom<~ r, no setor
da t::conomia, medidus graves e definitivas, a que se deverão seguir outras jú elaborudas. para implemcntàÇãõ,
quundo .'>C apresentar a oportunidade.
SolidtoJ, por conseguinte, a incorporação do discurso
pronuncindo pelo Prt.!:-.idente José Sarney ao texto destas
minhas ~.:onsiderações.
Evidentemente, :.t umrlitudc c extrema complexidade
das pr~1f'undas mudanças enscjarUo debate." e críticas
oriundas, sobretud0, doJS selores que se benefici:..tram
c-om as distorções pro,·ocadas pelo processo infladonúrin. que nestes últimos anos consolidou interesses que
nà0 se conformam com as enérgicas providênci:..ts toma~
da~ pelo -GOverno - s4o os beneficiários das distorções
int1acionürias, os especuladores e contraventores, uma
minoria já identifi~..:aU•! e conhecida.
O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. LOURIVAL_BAPTISTA- Com prazer, eminente Sen:.~dor Nival.doJ Machado.
O Sr. Nivaldo Machado- Senador Lourival Baptista,
a inflação, como um fenômeno anti-social, pela sua na~
tu reza, vinha ameaçando corroer o poder aquisitivo da
moedü e, ein conseqüência, gerar injustiças sociais, porque favorece, os que maís ganham, os que estão no topo
do poder econõmicõ,- em- detrimento dos assalaríados,
das cl•1sses menos favorecid:..ts. Esse processo inflacionlirio, re-i1ifCrúe ll persistente, não foi ainda dominado,
apesar de todo o esforço que o Governo vem desenvolvendo hú vários anos. Por isso, na hora t.!m que o Presidente JoséSarney resolve tomar medidas por V. Ex• classificadas, adequadamente, de patrióticas e corajosas,
paw enfrentar e tentar re)>olver esse problema, nós, que
representamos o povo, que est:..tmos sentindo os aplausos, a confiança e otimismo com que n Nução reagiu a
es~•ts mcdídas, não temos outro caminho pura ajudá-lo
nesta tarefu heróica sçnão o de aqui dar-lhe, também, o
nosso apoio, a a n0ssa eol:..tboJrução c, sobretudo, a nossa
c0nfiança, a fim de 4ue possamos sair desse fosso t.-conômico que ameaçava dividir a Nação entre miseráveis de
um l•1do e muit0 ricos, do outro. Esta a razão pela qual,
cm ligeiras palavras, trago o meu apoio uo requerimento
cm que V. E.x~. pctle u inserçi:io nos Anais do Senado Fe·
dera], do di~curso que o Senhor Presidente da Rcpúblicu
proferiu ao anunciar sua disposi.;iio - ccrcndo pelos
apl:1u:-.os e ''· confiança do povo brasileiro- de pôr em
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pr(1 tic~t medidas que visam u conter o proce~:o i~flacio

nário. reerguendo a cr..:onomia e. cm conseqüencm, est'-1bclecer umu ordem econômica justa, cupaz de levar a
uma divisão da riqueza em termos de justiça soc~al, de
modo a assegurar a todas as camadas da populaçao um
padrlto de vid<t <.lO nivel da dignidade da pessoa humana.
Muito obrigaJu a V. Ex•

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex~. eininente sen-a-dor Niv~lldu Machado, pelo seu aparte, em apoio a este pronunciamento 9u~ fazemos na ta~
de de hoje e às r..:onsiderações que aqm t1vemos oportunidade de expender neste momento._9__aparte de V. Ex•
muito enriquece o nosso pronunciamento. Na verdade, o
a tu do Senhor Presidente Jo.sé Sarney recebeu o_aplauso,
pOdemos dizer, un.ftnime da Nação. Foi um ato, um~ ":tedi da justa, oportuna e neces.sá~ia que o povo brasdcrro
esperava e aplaudiu com entuswsmo, na cert:za de que
os seus resultados serão extremamente beneficos, em
face das perspectivas de erradicação da inflação.
O Sr. Carlos Chiarelli- Permite V. Ex' um apartC?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, eminente Líder Carlos Chiarelli.
O Sr. Carlos ChiarCIIi - Jlustre Senador Lourival
Bapth>La, apenas entrecortamos o seu b~ílhante pro~J~n
ciumento para, em primeiro lugar, mamfcstar nossa smgular satisfação pela oportunidade. c_?m qu~ enfre~t.a ?
tema mais importante da vida braslicna, hoJt: e nos uhlmos tempos, que diz respeito à reforma económica adotudu pelo Governo na última sexta-feira, :_om resp~ldo
da coligação de forças que lhe dú sustentaçao e, partiCUlarmente, do Partido da Frente Liberal, que sempre assegurou ao Presidente Sarnei, sem qua.isquer i.nd~~isõcs,
de manciru muito coesa o integral apoto, confmnça e solidariedade, na r..:crteza de que Sua Excelência seria capaz, com o seu Governo e com o s·eu atual Ministério esclarecido, progressista c competente, de levar a cab? as
mudanças rlgorosus e adequadas que tomou na última
se:l(ta-fciru, e que recebem essa consagração popular, esse
resp;:Lldo da sociedade brasileira que, d~ r_csto, consegue
sensibilizar cada um e todos os brasdt:Jros como copartícipes desse processo, sócios indispensáveis p<.~r~ o êxito dessa decisão governamentul. Nenhuma dec1sao de
Governo que esteja divorciada do povo poderá ter viabilidade efetiva, a não ser a contrugosto, qu:.mdo não _ho~
ver u legitimidade do ampuro e do respaldo da pr~pna
sociedade, que n deseja, que a preserva e que lhe da, de
certa form<~, a proteção de fiscalizar o seu efetivo, de
viabilizar-se. É isto que estamos vendo. As medidas governamentais não são- mais governamentais - são do
povo brasileiro. Todos süo sócios dess.a empreitada, sócios de uma manciru muito clara, descJOS01> de preservála in:.trumentalizá-la e colher os melhores resul.tado:....
~risso que, meu ilustre Senador Lourival Baptista, hoje, pela manhã, a Bancada do Partido, aqui, nesta Casa,
com o seu apoio a posteriori, quando pode chegar da sua
bda, ainda que não muito próxima Aracajú, a Bancada
do seu Partido, do Partido da Frente Liberul, aprovou,
por unanimidade, cm reunião, o voto de solid.ariedade e
de apoio uo Presidente José Surncy pelus medtdus tomadas. Mais do que isto: destacou a identidade dessas medidas com o Programa Partidário. Mais ainda: a oportunidade da çlccL~ào e a indu mais; a coragem de que fossem
udotadas, no momento crucial, de forma rigorosa, de
forma adequada, sem perder o tom de ternura que implica uma decisão dessa n<ltureza. Como dizia o navegador
espo:mhol: ""El vuliente no quita el ~orté~" sendo v'àlc~te,
não deixou de ser cortês o ato presidencial, porque fo,t ao
encontro das expectativas da Nação. Por isso, a decisão
unünime da Bancada hoje- firme, vigorosa, decididano sentido de apoiar, mas não Llpenas de apoiur passi~amcnte._Cadu um de nós, e o Partido, pois lá estava
tumbém o Senador Guilherme Palmeira, Presidente do
PFL. assumindo hoje, como ratiflcará amanhã o Partido
du Frente Liberal, na reunião da sua Executiva, o desejo
de levar a cada Estado, a cada município, a coluboraçlio
do Partido, no sentido de mobilizar consumidores, pari:l
criar putru!lw~ volunt:.írias de controle dos preços, e p<lru
assegurar, com a ação comunitúria do Partido, o pleno êxito das decisões que apoiamos e que se sintonizam com
a realidade pre:-.ente c com o Programa Partidário. Por
isso. meus parabéns pela intervenção que V. Ex~ faz,
oportuna, sensuta e adequada,

O SR. LO!:RIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex•, eminente Líder, Senador Carlos Chiarelli.
·Infelizmente, não pude estar presente a essa reumao
da Bancada. No entanto, estou integralmente solidário
com que lá foi resolvido. O se~ aparte, eminen~e U?er.
muito honra o nosso pronunctamento, e, nele msendo,
dirá do trabalho desenvolvido pelo nosso Partido, para
que tais medidas se consumassem. O ~osso P~~do, com
o Partido do Movimento Democrático Bras1letro, que,
unidos estamos através da Aliança Democrática, e não
tenho dúvida de que esse ato do Presidente José Sarney o
consagrou, porque demonstrou coragem. e se ~rificou
na oportunidade adequad~, além de ter stdo m.u1t~ bem
acolhido pelo povo brasile~ro, que em todo terntóno naciOnal se posicionou ao s~u lado. _
.
Muito grato a- V. Ex•, e~inente Senador Carlos Ch_lareUL
O Sr. Benedito Ferreira- Permite-me V. Ex•?
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que está dando um exemplo realmente edificante para
todos nós, um homem, cuja saúde só Deus sabe onde
esse homem está encontrando energia física e mota! para
manter as atitudes e a continuidade de trabalho que tem
inantido à frente daquele Ministêrio e a seriedade com
gue ele tem se portado, talvez, até mesmo essa força esteja vindo do alto para fortalecer o nosso Ministro da Fazenda. Mas o certo ê que confiado no patriotismo e no
discernimento do Presidente e da seu Ministro da Fazenda e de toda a sua equipe enfim, ê que se coíba o abuso
da sonegação, mas, mais do que isso, Senador, que se tabelem os juros, que se disciplinem os juros, porque não é
possível o Ministro Funaro anuncíar na televisão que os
juros internacionais estão a níveis de 6 a 7,5% ao ano e
aqui rio Brasif, hoje,- já circulam por ai rumores- não
vi, efetivam~_f!_te, notícia ofic~al nem oficiosa- que ~ca
riam em torno de 30%. Ora, no_bre Senador Lounval
Baptista, nós os agricultores, nós que participávamos até
1960 ...

O SR_- LOURlVAL BAPTISTA- Ouço, com muito
prazer, o aparte do nobre Senador Benedito Ferreirã.

O SR. PRESJDENTE (Passos Pôrto) Faz soar a campainha.)

O Sr. Benedito FCrreira - Nobre Senador Lourival
Baptista, V. Ex• como eu, que representa Estados, unidades menos favorecidas da Federação, quase como que,
até bem p.ouco deserdadas unidades_ da Federação, recebe com alegria e ao mesmo tempo com muita apreens~o
essas medidas que o Governo acaba de tomar. Alegria
porque nós percebemos na face, na fisionomia de cada
um dos homens de mãos calosas desse País, os homens
que trabalham, produzem e geram a riqueza, para o desenvolvimento nacional, nós percebemos como essa gente está como que gratificada, quase que até resgatada
com esse basta na ganância insacíável dos atravessado-

O Sr. Benedito Ferreira- A Mesa será condescendente, porque realmente o assunto ê tão momentoso e acho
que o Brasil está tão preocupado que o nobre Senador
Lourival Baptista, que é dono do discurso, vai-me conceder, para concluir, que eu cite um fato: a agropecuária e
o extrativismo qUe, em 1960, participavam ainda com
30% na formação da Renda Bruta Nacional chegou, em
1980, participando só com 8.76% e hoje os jornais dão
notlcias que a agropecuária só participa com 10.5% maso selar de_ intermediação financeira, trocado em miúdos,
o setor que aluga dinheiro neste País, os alugadores de
dinheiro já estão participando com 12% na Renda Bruta
NacionaL Então, veja V. E)(• a agropecuária que agrega
ainda mais de 40 milhões de almas, na formação do Produto Int.:rno Bruto, participa com 10.5%! O setor de intermediação financeira, que não agrega um milhão de almas, já parttcipa com 12% na formação do Produto Interno Bruto. Então,_veja V. Ex• que este Governo, que
está realmente sendo aplaudido, aplaudido em todos os
recantos_ do País, até por nós os seus adversários, não há
como negar aplausos, mas não há, também, como deixar, nesta oportunidade, de consignar a nossa apreensão
e o nosso apelo, para que se disciplinem essas duas ~reas,
que se penalizem tributariamente aqueles que ma1s ganham, não somente o assalariado que paga na fonte, não
somente o comerciante, o empresário honesto que realmente não tem "Caixa 2", mas que se distribua equitativamente a carga tributária sobre quantos, realmente, devem ser tributados. Que se disciplinem os juros porque
senão, nobre Senador Lourival Baptista, todos os esforços serão baldados e só Deus sabe para onde esse
pobre País irá, frustrado nesse ato corajoso do Senhor
Presidente José Sarney. V. Ex~ desculpe-me por ter-me
alongado tanto.

reS.

Mas, nós os erodidos pelos janeiros, como eu e V. Ex•,
que ainda temos indelevelmente na ~emó~ia o que ocorreu na êpoca da guerra, quando hav1a mats do qu~ congelamento, havia racionamento, quando o_ Brasil não
combatia só a guerra interna contra a inflação, mas havia uma guerra contra o nazismo. No entanto, o~ maus
brasileiros, os facínoras, disfarçados de comerc1~tes,
promoveram o câmbio negro, pr~moveram as ma1ores
diftculdades, em que pese o podeno do Governo àquela
época, porque nós estávamos vivendo um regime de ditadura, lembro a V. Ex• que não é o caso a tua!. Por tudo
isso, acho que temos é que aplaudir, temos de reza:, t~
mos de orar a Deus, para que tenha, realmente, mtsencórdia do Brasil, que dê juízo à nossa gente, e que toque
0 coração dos atravessadores, daqueles que especularam
tanto em cima do suor e até mesmo das lágrimas dos trabalhadores deste País - trabalhadores no sentido latot
Não esse trabalhador de passeata, mas o tr~balhado!
que mesmo capitão de indústria, mesmo grandeS fazendeiros mas trabalhadores de fato; não meros rotulados
de trabalhadores, mas todos eles que trabalharam, produziram, foram sacrificados nessa verdadeira insânia financeira que infelicita este Brasil há exatamente 30 anos.
Chamaria a atenção de V. Ex~ para a época em que o
Brasil resolveu tirar "'a carta de valente-" e romper com o
FMI; romper com o avalista, c_om o FMI para result~r
naquela desgraça que foi a tristemente famosa operaça.o
SUAPE, ã partir Ciequandorealmente i~iciou a verdad_ctra desnacionalização do.s nossos me1os de produçao.
Pois bem, desta feita o Governo ousou mais: não ro~
peu com o FMI como também não se submeteu às aud~
torias do FMI; para que os nossos emprestadores de dinheiro continuassem_ confiando em nós apelou para o
patriotismo, apelou para a reserva orgânica e moral do
Pais, para que nós mesmos encontrássemos o nosso caminho.
Mas me assalta um receio, nobre Sen~or Lourival
Baptista, porque há dois pontos sérios- que ai~da. não foram cuidados, mas tenho certeza que o patnotls~o do
Presidente José Sarney, ele que é um homem sofndo ~do
Estado mais sofrido da Federação, no caso o Maranhao:
ele _h!:\verá de se tocar e cuidar desses ~oís a_spectos~ que e
a sonegação vergonhosa de impostos que__grassa neste
País, que penaliza os que trabalham: preJ?'~ os malandros, que esse sistema de a_rre.cadaçao cnmmosamente
viCiado que aí está, que penaliza quem trabalha e que
premia o sonegador, o malandro, sobretudo com esses
aumentos continuados de alíquotas e; de outro lado, que
haja_ já que o próprio Ministro Funaro, esse homem

O SR. LOURlVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex•, eminente Senador Benedito Ferreira, meu velho
amigo, pelo seu aparte.
Fico muito contente, feliz mesmo, pelos s_eus aplausos _
ao Presidente José Sarney e também ao Ministro Dilson
Funaro que, na verdade, é um homem íntegro, sério, que
tem demonstrado inex.cedível espírito público e excepcional competência e exemplar patriotismo. Não tenho dúvidas de que essas medidas tomadas pelo Presidente José
Sarney eram necessárias_ E quanto ao mais q~e V. Ex•
externou a respeito de providências que deverão ser tomadas para complementar o programa de estabilização
econômica e não tenho dúvida de que serão inseridas no
momento oportuno. V. Ex' pode ficar tranqüilo que o
Ministro Dilson Funaro está atento e vigilante, assegurando_, _c_Qm rara competência e seitsibilidade, o êxito integral daquele programa.
O seu aparte, eminente"Senador, muito honrou o meu
pronunciamento.
Mas, a Nação brasileira já manifestou o seu entusiástico apoio _ao Presidente José Sarney, que vem exercendo a
Chefia da Nação com invulgar probidade, excepcional
capacidade político-administrativa e inexcedível patriotismo.
Q apoio integral da população, em todo o território
nacional, demonstra a credibilidade e a imensa confiança
depositada na liderança do Presidente J osê Sarney, que
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passou a integrar a galeria das personalídades exponenciais da nossa História, pelo muito que vem fazendo em
benefíçio da nossa terra e do nosso povo,
Convém registrar nesta oportunidade a rara eficiência
e o acendrado patriotismo dos eminentes Ministros de
Estado da Fazenda, Dilson Funaro; do Planejamento e
do Trabalho, João Sayad e Almir Pazzianotto, os quais
se desincumbiram de uma das mais delicadas e importantes missões que lhe foram atribuídas pelo Chefe da
Nação. Superiormente assessorados por autênticos valores no âmbito das respectivas especialidades, os Ministros Dilson Funaro, João Sayad e Almir Pazzianotto são
credores do reconhecimento de toda a Nação pelos esforços que estão desenvolvendo nas duras batalhas em
que se engajaram contra a recessão, o desemprego e a inflação.
Eram estas as considera.;;;ões que me cumpria fazer, à
margem da reunião dos Governadores com o Presidente
da República e das trasnformações econômicas decorrentes do Programa de Estabilização Econômica do seu
fecundo Governo._ (Muito bem! Palmas. 6 orador é
cumprimentado.)

DOCUMENTO A QUE SrREFERE O SR. LóURlVAL BAPTISTA EM SEU DlSCURSó:
"DISCURSO DE SARNEY
Ilustres Governadores,
Como os senhores sabem, fui obrigado a tomar algumas medidas graves no setor da economia.
"Mas estas providências não podem ser medidas solitárias da competência e da éxccução exclusiva do -POder
Executivo Federal. Para que realmente elas possam rende,r os frutos que o Pais deseja, ê necessário que haja uma
conjugação de esforços por pa-rte do povo e dos governos
dos Estados e dos municípios.
.. Para examinar esses aspectos no que se refere à colã.boração dos governos estaduais, convidei-os para- esta
reunião, uma vez que temos de coordenar nossos esforços não só no setor de congelamento de pre-ços como
também na adaptação do orçamento federal, dos orçamentos estaduats e dos orçamentos municipais à nova
sistemática. Esta será uma oportunidade para a troca
mais profunda de impressões.
.. Há alguns meses, venho meditando sobre o problema
da inflação, e discutindo com os meus auxiliares dessa
área o que deveríamos fazer. E estabelecemos- alternativas, estudamos detalhadamente todos os planos acompanhamos os países que viveram, de certo modo: a mesma experiência brasileira. Essas medidas teriam sem dúvida, que ser medidas de natureza sigilosa, um~ vez que
ao menor vazamento elas ensejariam não só_ especulações e deformações no setor financeiro, como além do
mais, inviabilizariam qualquer providência que 'o Gov_crno pudesse tomar~ Mas posso-assegurar aos senhores que
todos os resguardos foram feitos; todos os ângulos foram analisados. Não foi uma medida apressada, nem
num momento de dificulcfade. Mas maior. Foi justamente escolhida dentre as alternativas que o Governo tinha
elaborado para enfrentar o problema fnflacionário no
momento em que ele pudesse fugir do controle do Governo Federal._ E esse momento foi jU.stã.rilerite o que
ocorreu com a mflação de janeiro e a inflação de fevereiro, de modo que nós achávamos que não poderíamos expor o País a uma situação incontrolável da sua economia.
..Neste instante eu peco licença para fazer uma pequena o~servação. Nós não fizemos uma reforma dessa profundtdade, num momento de desespero. A situação do
Brasil é inteiramente diferente da situação dos outros
países. A reforma foi feita no ·momento em que o País
atravessa uma saudável situação de su.a economia no-qu-e
diz respeito ao equiUbrio de: suas fmanças públicas. Chegamos aos meses de janeiro e fevereiro sem emitir um
tostão de moedas, sem, ao mesmo tempo, cOlocarmos
um título da dívida pública, e com o orçamento absolutamente equilibrado, de modo a podermos até retirar alguns títulos de circulação, que eram da nossa dívida externa -cerca de quase Cr$ 20 trilhões. A nossa balança
comercial, também com o saldo supcravítário, está muito bem colocada.
"Mas chegamos à conclusão de que a inflação brasileira tinha um aspecto pervers-o~ -Aspecto_ esse sobretudo
que era determinado pela correção monetária uma vez
. _que ela corrigia o capital mas não corrigia o sal,ário. Esse
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ponto básico era fundamental para o combate da inflação brasileira.
"Daí termos tomado essas medidas. Eu acredito que
elas podem gerar algumas incompreensões, mas posso
assegurar a todos os Senhores Governadores que as tomei imediatamente, sabendo as minhas responsabilidades dos riscos, mas ao mesmo tempo consciente de que
estava e estou cumprindo com o meu dever."

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

O $.R. JORG}2.KALUME-(PDS- AC. Pronuncia o
seguinte c:i_i§cur§.S!.)_-::::: Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez nesta tribuna para abordar um assunto
qJ.l_C há muito temgQ_y_~m preocupando a nós e a toda a
Nação Brasileira: a autonomia do Poder_ Judiciário.
Vozes se ~êm levantado em todo o pafs propugnando
para que o texto da atual Constituição, qUe fala em independênci:_l e_ )larmonia dps poderes tenha, na prática, a
eficá~ cqrçespodente à força latente dessas dUis palavras.
Reza o artigo 59 ~a atual Constituição:
·~~o Poderes da União, independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executiyo e o JudiCiário."

Na prática, porém, esses preceitos funcionam tímida e
anemícã.mente, u~a vez que o Executivo detém poderes
-plenos de policiar, fiscalizãr, arrecadar e pagar.
Desta forma, a seguda ponta do binômio, isto é, a harmonia dos Poderes, funciona mais ou menos forçadamente, como na fábula do lobo e o cordeiro, agindo o
Executivo, neste particular, leoninamente, não cabendo
aos demais Poderes outra alternativa senão aderir aos
preceitos em questão, de harmonia.
-Isto retira deles, conseqUentemente, a independência,
quebrando, pois, o equilíbrio constitucional.
A q.uestão é secular. Desde que Montesquieu, no
.. Espínto das Leis", estabeleceu a divisão clássica dos
Poderes do Estado, representantes do Judiciário' vêm
tentando obter independência financeira e administrativa -que, no fundo, é o fulcro de toda a questão.
Assim é qu_e estamos preparando, e vamos apresentar
ao Senado, dentro de poucos dias, uma Emenda Constitucional dando autonomia plena ao Poder Judiciário a
nível federal e estadual. Nela preconizamos: orçament'os
para o Judiciário, em âmbitos federal e estidual· o
preenchimento das vagas de Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores paSSará à órbita do Supremo Tribunal Federal; nos Estados, os Tribunai~_d.e Justiça e ~egionais escolherão os desembargadores c JUfzes concursados, em sessão e voto secretos.
Dizíamos, no começo, que esta é uma questão que
vem de séculos. Como é também antiga a aspiração do
Judiciá.rio ~ autonomia financeira. Sem esta, peisiste o
deseqmHbnc e a. desarmonia.
Os interessados em manter o status quo levantarão certamente, como já levantaram em oportunidades anteriores, a alegação de que a Emenda é inconstituciOnal. Então, diremos .nó~, a desarmonia agora existente, esta sim,
fere a Conslitutção. Portanto, creio, falar em indepen-dência e harmonia dos poderes assemelha-se a uma utopia.
Entre as personalidades engajadas no esforço de encontrar uma safda para a submissão em que se encontra
hoje o Judiei:rrio;-figura o ex-Presidente do Supremo Tribunãl Federal, Ministro Xavief de- Albuquúque.
Em sua conferência na Escola Superior de Guerra, em
17 de junho de_ J981, Sua Excelência pronunciou as seguintes palavras:
"Permito-me a cOnvicção, ao cabo desSas considerações, de que o_ estado de carência financeira do
Judiciário permanece sem solução. Dir-se-á que todos somos pobres, a começar pelo País mas, na realidade, a pobreza do Judicário ê superlativa, franciscana e crónica. Retrata-a, por exemplo, de vez em
quando, a estranheza de que são tomados os ministros que, nomeadOs para o stF, -trazem vivência mi
alta administração federal ou estadoal.
Surp·reendem.-se eles, quase sempre, com o grau de
austeridade já reinante e caril .a pequenez das estr-u-

turas de apoio com que passam a contar para o
exercício de suas novas funções."
No ano âe 1985, !1- Associ"ação dos Magistrã.dos dos
Estados promoveu em Brasflia uma reunião com o objetivo específico de prosseguir na luta pela autonomia financeira do Judiciário. O Desembargador Antônio Honório Pires de Oliveira Junior. Presidente do Egrégio
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao saudar os
magistrados presentes, reafirmou seu engajamento nessa
luta, nos seguintes termos:
"Este Encontro, em Brasília, desta cúpula de magistrados _excelsos dos Estados que compõem a nossa Federação, é a prova eloqüente de que há um
propósito elevado de se lutar por um Judiciário independente, capaz de gerir por si mesmo os seus direitos, cumprindo os seus altos desígnios de distribuir justiça, na defesa impessoal da sociedade. As
distâncias vencidas enfatizam a magnhude dos propósitos.
Se é postulado constitucional a igualdade dos Poderes, cuja isonomia é a base precípua da Democracia. havemos de cq_nvir que a nossa luta pela autonomia financeira do Judicário nada mais representa
_ do que o cumprimento da própria Constituição."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos dando_ uma
contribuição à justa causa da "autonomia financeira e administrativa do Judi_ciário. Esta nossa posição é o prosseguimento de uma luta que vimos travando desde o dia
em que chegamos ao Senado, em defesa das idéias que
consideramos acertadas. Pugnando pela autonomia dos
Poderes, estamos fortalecendo o próprio Legislativo que,
muitas vezes, sofre também as conseqüências da hipeitrofia do Poder Executivo .

O

Sr~

Adéb:ã1 JUfema- Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. JORGE KALUME- Vou ouvir, com muita
alegria, o nobre Senador Aderbal Jurema.
O Sr. Aderb~l Jurema- Senador Jorge Kalume, o assunto que V .Ex~ fere nesta Casa, com a sua acuidade
crítica de Parlamentar sempre atento aos problemas nacionais, é dos mais importantes, porque V. Ex.f- fala na
autonomia econômica e financeira do Poder Judiciário.
Filho de modesto Juiz de Direito da Paraíba, na época
em que nós a chamávamos de Paraíba do Norte eu sofri
i!Sse Prob!ema. V. Ex• sabe qué a RepúbliCa de Montaigne e de Montesquieu se baseia justamente na autonomia
d?s tr~s _poderes: o Executivo. o Legislativo e o Judiciá-no-:- E o judiciário, para Cj_ue possa cumprir a sua missão de ser um poder acima de todos os outros poderes,
porque ele é quem garante ajustiça e é ajustiça quem garante o progresso do homem sobre a Terra, V.Ex• sabe
que, ·sem essa autonomia por que V. Ex• se bate, impossível será ou, pelo menos, penoso para o judiciário cumprir a sua altíssima missão, que todos nós conhecemos e
não preciso deter-me em considerações sobre ela. De: maneira que, V. Ex• receb.a o apoio do Senador pernambucano, filho de Juiz de Direito, parai bano do Alto Sertão,
que ganhava em I914, trezentos e cinqUenta mil réis,
lembro-me de que quando o meu pai deixou a Comarca
de Princesa, na Paraíba, aquela Princesa que depois ficou famosa na História da Revolução de 1930 ele veio
pará-õ Recife, e teve que alugar uma casa mode~ta e alugar até os móveis, para começar a sua nova fase de advogado militante, no fórum de Recife. E sempre dizia aos
filhos que fugissem desta carreira, porque ela não dava
p-ã-o nem glória. Em verdade a magistratura não dã pão
nem glória, mas dá, sem dúvida, o reconhecimento de todos brasileiros que sedentos de justiça, querem um Judiciário autenticamente independente.

_o SR. JORGE KALUME- Muito obrigado, nobre
L1der Aderbal Jurema, as palavras de V. Ex', autorizadas por várias razões, quer como advogado, discípulo de
Rui, quer como poHtico, sempre voltado aos assuntos da
mais alta relevância, vieram corroborar esta tese, que
nós estamos defendendo. Estou certo de que com a
_apresentação da emenda, .o Congresso Nacion~l hã de
sensibilizar e tornar realidade este desejo do Pod~r Judi-
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ta-mbém a máquinil administrativa e ao próprio po-

ciário, dando autonomia plena, financeira e administrativa, mesmo porque já dizia Platão: " O juiz n1fo é nomeado para fa1.er favores com a Justiça, mas para julgar
segundo as leis". Mas para isto nós somos humanos, o
juiz precisa também ter autonomia plena.
Muito obrigado mais uma vez a V.

võ;-- ----

Ex~

Jornalistas.;

E continuo:

Presidente~

(Muito bem!}

O SR. PRESIDENTE {Passos Pôrto) palavra ao nobre Senador Mauro Borges.

Concedo -a

Itinerante", cujas visitas ao interior serviram Púa

É de__s_e_ de.sta.car que o Deputado Federal Tobias Alves, Presidente do Partido e do Diretório Regional, compareceu por mais de um ano, solicitando audiência ao
--- governador, sem ter sido recebido.
Estes e_ o_utros. procedimentos, com repercussão no
princípio da ética política e partidária, levaram a adminis.tração I ris Rezende Machado, erodida, a um processo
de vertical desgaste e descrédito junto à opinião pública
de meu Estado. Como se não bastasse, de alguns meses
para cã boatos e notícias que vêm sendo veiculados, com
insistência dão-nos conta de que se armou em parte da
sua administração indícios de corrupção. Não podemos
dissociar tais comentários que ganharam as ruas e os lares goianos- da própría organizãção partidária local, o
PMDB, que embora não fiscalize o governo, o respalda
politicamente.
Entreguei ao Partido documentação revelando -claramente indícios de corrupção em setores da administração estaduaL Sugeri a constituição de uma auditoria
externa, com amplos poderes para apurar a verdade. A
co-misS:ãõ i::_orlSfitUfda autolimitou-se no seu trabalho,
deixando_ de_ pedir_ o__ suporte dessa auditoria _externa,
conforme havia sido sugerido.
Externei a_o Senador Henrique Santillo e a vários compaiiheirOi:f ·a--ffiiitha preoCup-a:ção quintá às reiteradas
acusações-que chegavam ao· meu conhecimento. Fiz-lhe
ver que sem recuperar a-credibilidade que possuía na memorável campanha eleitoral de 1982, o PMDB correrá o
riscO de nãO Seil.slbilízar o eleitoiado no próximO pleito
deste an-o. É uma questão de princípio, ftonra, preservaÇão-e Observân:cla-de--padiões étiCos. Tudo isto integra
o conceito e a prátici.i do que podemos chamar de política de verdade e de sinceridade.
-MaS nãõ -ficaram Só fiessaS denúnCü\s a ~assa preocu-~--- paçào: como se não bastasse, denunciei a ação policial
do_fisco e_stadual, que colocou os contribuintes sob suspeita, tratando~os com se fossem sonegadores contumazes__e nã_o_ participes da própria riqueza do Estado.

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr~ Presidente, Srs. Senadores;,
O povo goiano sabe que permaneci fora do procCsSo
sucessório estadual enquanto mínha vontade pessoal póde prevalecer. Não obstante reiteradaS maníf6stações de
companheiros de partido, da maioria das demais agre~
míações e de ponderáveis segmentos sociais, era meu
propósito persistir na fir.me decisão de- rião· Candidatar~
me e prosseguir no cumprimento de meu mã.ndato de Senador.
Não me se_duz nem satisfaz o pOder, rieffi o delírio do
personalismo. Sem qualquer pensamento reservado, nem
outro compromisso que não seja d d6 seiVír ao meu Estado, sinto que não te-nho o direito de manter-me à margem, em silêncio e conivente com etros; abusos, vícios-~
desregramentos politicos e administratívos.
Minhas origens e meu passado pertencem ao meu destino de homem público, ao qual não posso fugir. O dever
permanece dever, mesmo qt.t~ndo cumpri-1o .r~presente
riscos ou sacrificios.
· ~·
Talvez tenha chegado o momento de buscarmos a decisão de mudar para impedirmos o predomínio dos inÚ!~
resses, da voracidade, da vaidade e da cobiça.
Com grandeza e isenÇão devemos reconheCei- que o
eleitor - particularmente o da capi~al -.-.nas últimas
eleições_ municipais, manifestou o seu protesto, õ setdnconformismo, a sua desaprovação a procedimentos políticos e administrativos que marcaram o iilJCío áe U:m processo de degencração-partidáríã. E istO é- g:rãve e preocupante.
Não se trata de apontar vencedores, nem vencidos. A
interpretação que se impõe não deve ser ccinfundidã com
interesses de pessoas, grupos ou facções. A tudo isto
sobrepaira a visão niaior, OcdiTI-prOiriíSso de-tOd_õSCOin:Odesenvolvimento. Esse sentimento de afirmação, fé e
confiança - após o último pleito- fortaleceu-se, a pro~
fundou raizes na cons7iêÕcia e na opçãO do eleitorad·o.
O povo goiano, no p·eríodo da administração Iris Re-zende Machado, talvez se sentisse governado, porém não
se sentia como parte do governo. Na verdade, o resultado do pleito de Goiânia conStituiu-se em inequívoca_ pUnição ao próprio governador, cujas posições iricoerent~_-_
e personalistas por pouco não levaram o PMDB à derrota. O episódio deGoiânia- apenas um elO a mais na cadeia de atitudes autocráticas do então governador-, reflete com profundidade, o distanciamento de uma administração da opinião pública que não se deixou manípu·
lar pelos malabarismos dos detentores do poder, nem
aceitou ser cond1:1zida e explorada por um tipo de propa~
ganda laudatória e de carâter individuaflstã.
Nessa línha de reflexão e análise devem ser debitados
ao ex-governador.

-excessivo centralismo administrativo e autoritarismo, com desgaste para o partido junto a prefiítos, vereadores e lideranças do interior, atingindo

,

justificar concessões de obras e favores, como se os.
cofres públicos fossem propriedade do chefe do
Executivo, fazendo crer ao povo que o governador
tem o poder absoluto, semelhante ao de um monarca que pode conceder, negar ou dar quando lhe
aprouver;
- tirania política sobre O partido e oS deputados
(ederais e_estaduais, anulando ou restringindo suas
atí_vjq~d~ parlamentares.

Deixamos de lado as quegtões egoísti,cas, d:Cntro ~as
idéias do grande brasileiro TaVares· Bastos: "NãÕ triunfem embora os indivíduos. O essencial é que triunfem as
idéias".

Muito obrígado Sr.

-

-=-falta...de_critérios e ausências de planejamento
na formulação de uma política de apoio aos municípios;
_=O-festival demagógico que foi o seu "Governo

Assumindo esta posiÇãO, estaffios-seguindci o'S en~
sinamentos de Go_ethe, quando preconiza:_ "Dá início a tudo quanto fores capaz de fazer. Na audácia
há gênio; força e magia'':- Estamos, igualrriénte~
honrando o mandato que o povo do Acre nos outorgou.

Mas, além e acima de tudo, estamos cumprindo um
dever de consciência e de cidadão que aspíra ao funcionamento harmónico das instituições do -País.

-

- desvario de sua promoção publicitária em
todo o território nacional, gastando quantias fabulosas em detrimento do encaminhamento e da solução de problemas sociais urgentes, a ponto de merecer uma carta-denúncia do Sindicato Nacional de

Ainda mais: Sem planejamento, o que cj.everia ser uma

dur_ad~ura e_ reSpeitável açào social, transformou-se em

''misi-en-=-Scéne'' a serviço de mera exibição personalista:
cons_t-nliU-se,- effi um só dia, milhares de casas sem a
míniina preocupaç~o _com o bem-estar de seus futuros_
oc!!P~!~§_._ JLll!a ~~k~_cj.(!_~~_Q_l}1b_ai!_'_, cubíq~_Los IIT~
moldados em chap!!_~_~e co11:creto, verdadeiras saunas,
distribuídas _p~_tl;:':r_n_a_listicª'rnente. _Um mutirão encomef!~
dado, encenado e dirigido dç__c;íma para baixo, sem a participação consciente e criatlva -da pr6pria comunidade,
serviu de pano de fundo para um personagem à procura
de um autor ...
E mais: salas de aulas !'oram construídas a toque de
caixa, muitas em lugares onde sequer existem alunos que
as justiftquem, sendo que em outros locais alunos continuam sem estudar por falta--de salas de aula e de transporte; est~adas asfaltadast S~!'Jl acostamento, _muitas sem
- concorrênda, jâ entraram em processo de desgaste antecipado. As mesmas· empresas beneficiadas' com a contratação -dessas obras reuniram-se em São Pa~lo e patrocinaram homenageni ao ex~governador, num gesto de con-
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trapartida ~que não· se coadun~ com a Administração
Pública.
Por desvario, ambição e descomedimento administrativo, conduziu-se o Estado a nível de endividamento externo acima de suas possibilidades e com evidente comprometimento de seus programas prioritários (saúde,
educação, desenvolvimento agrícola).
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Diante. de tais fatos e da acomodação de alguns, nào
tenho tido outra alternativa senão a crítica pública que
tenho feito sem retórica, vacilação ou timidez.
Encaro_- a Admjnistração Pública como tarefa cj.e mis~
sionãrio e não cOmo espetáculo demagógico.
Afirmo que não se pode permanecer no topo das decisões; temos de descer à planície da execução para sentirmos a realidade social e medirmos o interesse, o e-ngaja~
menta e a criatívidude da nossa própria contribuição.
Afirmo que o exercício do Poder Público não comporta jogo de interesses personalistas; sua ação deve voltarse para uma cosmovisão de encargos, programações e
objetivos institucionais.
Urge que se reponha no espírito da função pública o
ideal de servir à coletividade. Não é suficiente que exista
no ativo nacional o propósito ou as idéias que defendam
a melhoria das condições de vida das camadas mais sofridas e marginalizadas. O importante, o fundamental é
que tudo iSto exista nos espíritos Como ativo da situação
política que passamos a viver a partir da posse do Presidente José Sarney.
Sr. Presidente~- Srs. Senadores:
Quando um partido político se transforma em agrupa~
menta de interesses de pessoas ou de grupos, em palco de
exibição hístriôniCa ou effi iilstrumentos de manipulação, passando a ser utilizado como meio de preservar
posições e vantagens, podemos dizer que a democracia
vai mal e que o povo está sendo iludido e explorado.
Quando um partido tende para a mediocridade, para a
acomodação e o continuísmo, perdendo o sentido das
grandes aspirações que inspiraram seu ideal e o seu pro~
grãnüi de luta, podemos dize-r que ele adquiriu õ hábitO
da servidão e da domes_ticidade.
O inimigo históriCo-do Estado democrático ê o absolutismo do que eventualmente detêm o poder e o exercem
de forma personalista, autoritária e_ centralizadora. No
regim~ democrático o poder tem um sentido de transitoriedad.e, participação e alternân-cia; emana do povo e
sempre retorna ao povo. Quando esse processo não- se
cumpre de forma transparente e inequívoca, ocorre uma
transferência viciada, uma usurpação, fruto de cambalachos alinhavados ao arrepio da soCiedade.
Assim, como o espírito de uma igreja transcende os
seus credos, _um partido deve conceber e ter presentes os_
seus prinçípios, não permitindo, pela influência dos po·
deres. est4tal e económico, que a sua estrutura seja alinhada e manipulada a serviço de ambições pessoais.
~O ?MJJBem·meutstUdO-- partido que ajudei ã fUildar, organiztlr e a _crescer- vem sendo conduzido por
uma facção que o empalmou c que insiste em imPiõgir ao
povo goiano a opção das falsas bases que essa mesma
facç~o criou, ceyou e agoru manipula.
Os que estão inves~indo alto no continuísmo queriãmque eu participasse desse jogo de cartas marcadas, dessa
''ópera bufa", como se a minha conduta política não re~
montasse a compromisso histórico assumido com a luta
e <IS esperanças do bravo e altivo povo goiano.
Esse mesmo grupo, que atualmente domina o Partido
em Goiús, se instituiu uma elite autodesignada, os fathers
do PMDB. Em verdade, o que se constata é a manifesta
usurpação partidária, feita através do ex-governador fris
Rezende, que designou seus príncipes herdeiros para a
Executiva do Partido, com o objetivo de barrar novas
correntes, novas idéias. Pensam que o Partido lhe.s pertence.
Com o propósito de harmonizar o PMD.B goiano,
concordamos em eleger o Dirctôrio Regional com uma
chapa única, de consenso. Mas assim que, no fim de dezembro próximo passado, resolvi admitir a minha candídaturu ao Governo de_ Goiás, levantaram-se contra mim
e meus _companheiros uma fúria de invectivas intimidações. Surgiram os manifestos "expontâneos" de prefeitos e deputados estaduais, dando apoio à candidatura
do S_enador Henrique Santillo e solidariedade ao então
Governador lris Rezende Machado.
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Na eleição du Comissüo Executiva do Diretório Re-
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dor, propondo uma chapa de consenso. O grupo domi-

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

nante Iris-Suntillo rejeitou a proposta e n.ão colocou na
Executiva nenhum dos membros ligados a Mauro Borges.

ORDEM DO DIA

gional novamente manifestamos nosso cspfrito concilia-

Em sinal de protesto não participamos da votação e
nos retiramos do plenário.
A intoleriincía política e os interesses_ criados que procuram preservar posições e assegurar impunidade,
levam-me a decidir por meu desligamento partidário do

PMDB.
Com esta atitude, prefiro manter-me ãO lado do povo
goiano que me elegeu e confia em mim e do qt.ial nunca

me afastei.
Encaro um partido político como lüri organismo feito
de liberdades, não um agrupamento de falsas bases ajustad<ts à manipulação de interesses de uma classe domínante.
Como o PMDB goiano foi desfigurado em sua destinação política, afusto-me de suas fileiras. Deixo-o porque não vejo condições de_ praticar, através dele, e_ -nas
atuais circunstâricias, o exercício da liberdade e Oa democraci~.

Aos meus velhos amigos e companheiros peemedebistas, membros dos Direlórios, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadOres e, sobr_etudo, ao eleitor comUIJ!.- fundamento de um partido- apelo para-que semantenham unidos c fiéis aos mesmos princípios que nos
firmaram e constituíram a bandeira de -lUta de meu saUdoso pai, o honmdo Senador Pedro Ludovico Teixeira.
Despeço-me também do eminente Presidente do
PMDB, Deput<tdos Ulysses Guimarães, e dos companheiros da Comissão Executiva Nacional do PMDB, da
qual tenho a honra de participar.
No plano nacional, permaneço ao lado do Presidente-José Sarney, cuja obra sinto que está assentada- no
princípio da autoridade do trabalho e dU: preocUpação
social, sobretudo ;tgora que tomou uma das mais corajosas decisões_da História do Brasil, ao revoiucionar_nosso
sistema econômico.
Faço também uma justa referência ao atual governador do Estado de Goiás, S. Ex'- o Sr. Onofre Quinan, que
tem se conduzido com equiHbrio, patriotismo e máximo
respeito à corsu--pUbiica~-no--eXei"cicío-ão govemo.-Quanto a mim- mesmo fora do PMDB que ajudei a
fundar e a presidir - estarei ao lado do povo goíano,
por um governo competente, justo, austero _e moralizador.
Não obstante minha saída do PMDB, pelas razões a
que me referi, sinto-me ainda profundamente vinculado
à sua extensa dissidência "ii'Jlerna, si!enciosa no momento, porém ativa e participante nas eleições e no futuro
governo que haverá de surgir da união da maioria dos
goianos.
O quadro político cm GoiãS não permite vacilação: ou
se fica com o povo, ou se atrela aos desígnios de um grupo continuísta que- não repre..~enta _e nem serve à unidade
da sociedade goiana. Rompo com a cúpula, com o oficialismo, para não trair e não frustrar -a vontade sOberana dos meus conterrâneos.
Desta tribuna anuncio o meu ingresso no PDC- Partido Democrata Cristão. Ser'ã a mínha nova legenda, a
trincheira que ado to, a partir ae:· !laje e de agOra, para fa~
zer um apelo à plena independência de açào.
Há muito a construir e a inovar.
Escolho o PDC porque vejo nele o estuárío das esperanças do povo da minha terra, instrume'nto de um p-rograma 9e açào democrática que viabilizará a formaçiio
de uma grande e vitoriosa frente popular- o Movimento Democrático Goiano e provará que o povo é a sede da
soberania, e o corpo eleitoral é o seu órgão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS~SENADORES:

Altevir Leal - Eunice Michiles -Gaivão Modesto
- Aloysio Chaves - Álexandre _Costa - Guilherme
Palmeira -Carlos Lyru- Albano Fr:,tnço -Amaral
Peixoto- Jamil Haddad- Amaral Fur!an- Fernando Henrique Cardoso- Se_vero Gomes- Benedito Ferreira - Mauro Borges - Benedito Canela~ - Affonso
C amargo -Álvaro Dius - Ivan Boflato - Pedro Si~
mon.

ltem 1:
Vot;JçUo, em turno único, do Requerimento n~'
425, de 1985, do Senador Alberto-Silva, solicitando
seju anexado, aos Projetos de Lei da Câmar:l n~'s 49,
de 1977, lH, de 1981 e 124, de 1983, que tramitam
em conjunto, o Projeto de Lei da C~rna~:a n"' 38, de
1984, que altera dispositiVo da Lei n"' 4.726, de I 3 de
juiho de 19S5, que "dispõe sobre oS Serviços do registro do comércio e atividades afíns, e dá outras
providências".
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadõiei qUe o aprovam queirãrrJ permanecer
sent<tdos. (Pausa).
Aprovado.
A Mesa fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 2:

-Votação_, cm turno _único, do Requerimento nl'
461, de 1985, de autoria do Senador Lomanto Júriior, sollCLtulldo, nos l!!rm_os do ar.t. 76 do Regimento Interno, a constituição de uma Comissão Especial Mista, composta de 3 Senadores e 3 Deputados,
para no prazo de_ 120 dias; organizar os a tos de comemoração do centenário de nascimento de. dois
eminentes baianos, Dr. Otávio Mungabeira e Dr.
Ernesto Simões Filho, tendo
PARECER ORAL.. FAVORÁVEL, da Comissão
- de Educação e Cultura.
Em votaçüo o requerimento.
Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqü_ênci:L d_a_deHbeJ:açãn dg__Plenârio, a-Presi-dém:ia transmitirá: à Câtnara dos Deputados a proposta
da_ crjação da Comissão Especial Mista.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

lte"! 3:

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado nl' 85, de 1983, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à teglsJaçào orgânica da Previdência Social, ampliando a
definição de dependente para efeito de assistência
médica, tendo
--PARECERES. sob n~'s 9, 10 e 11, de 1984, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidadt: e juridicidu-de;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favoróvel, com voto vencido do
Senador PasSõS- Pôrto. - - Em votaçào o rrojeto, em- primeiro turno.
Os Srs. Senadores_que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto v-o-ltará oportunamente à Órdem do Dia
para o segundo turno regimental.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
_N~ 85, de 1983
HAcrescenta dispositivo à legislação orgânica da
Previdência Social, ampliando a definição de dependente para efeito de assistência médica."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11' É acrescentudo ao art. II da Lei n~'> 3.807, de
26 dt.": ag~sto de 1960, o seguinte ~ 6"':
"§ 6"

São considerados dependentes do segura-

do, até a idade de vinte e quatro anos, exclusiva-

mente para fins de assistência médica, seus filhos esM
tudantes niio vinculados a qualquer sistema previdenciário."

Março de 1986

Art. 2? Os encargos decorrentes da execuçiio desta
lei correrão à conta dos recursos normais destinados ao
custeio da assistência médica da Previdi!ncía Social, especialmente dos resultuntes da aplicação do disposto no
art. 2~' do Decreto-Lei nç 1.910, de 29 de dezembro de
198L
Art. 3~ Esta-fei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) -Item 4:
Votação, em primei~o turno, do Projeto de Lei
n~' 89, de 1983, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, qUe dispõe sobre a proibição da
caça ao jacaré e dó outras_provid~ncias, tendo
PARECERES, sob n~'s 90-a 92, de !985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade, com voto vcncidp dos Senadores Helvídio Nunes e Passos Pôrto;
-de Agricultura e de Serviço Público Civil, favoráveis.

d-0 Senado

Em votação o projetO ·em primeiro turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia
para o segundo turno regimental.
Ê o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N~' 89, de 1983
Dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
____ _
Art: I~' E: proibida, durante o prazo de dez (10) anos,
a contar da publicação dest<t lei, a perseguição, caça ou
apanha, por qualquer meio, de jacarés em todo o território nacional.
Art. 21' _Ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal (IBDF), auxiiiaào peia Poi1cia Feàerai, bem
como pela polícia militar dos Estudos e Territórios, compete fazer cumprir a proibição de que trata esta tei e responsabilizar os infratores.
Art. 3~' A infração ao disposto no art. I'i' constitui
contravenção penal, punida com prisão simples de seis
(6) a dezoito (18) meses e multa de cinqüenta (50) vezes o
maior valor de_ referência.
brt. 4Q. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 51' Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 5:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
da Câmara n"' 204, de 1985 (n'i' 6.615/85, na Casa de
origem), que cria Juntas de Concitiaçào e Julgamento nas regiões da Justiça do Trabalho, define áreas
de jurisdição- e dá~ OUtras providências, tendo
PARECERES ORAJS, proferidos em Plenário,
das Comissões;
-de Constituição e Justiça- ]1' Pronunciamento
- favoráyel ao projeto; 2~' Pronunciamento- pela
inconstituciohalidade e injuridicidade das emendas
apresentadas na forma do disposto no art. 141, II, b,
do Regimento Interno;
-de Legislação Social - li' Pronunciamento favorável ao projeto; 29 Pronunciamento - contrftrio às emendas;
__ -de Finanças- 11' Pronunci~ ·nto- favorável
ao projeto; 21' pronunciamento- contrário às emendas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J'i'.
Secretário.
1:: lido o seguinte

REQUERIMENTO
N~' ~'de 1986
Nos termos do art. 310, alínea b, do Regimento Interno requeiro adiamento da discussüo do Projeto de Lei da

Cilmara n<? 204/85. u fim de que seja encaminhado
reexume da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala d~LS Sessões, 4 de março de 1986. -

<!O

Helvídio NJJ-

nes.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em votação o
requerimento.

O Sr. Enéas Faria -

Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo ii
pul:.n•m ao nobre Sem1Jor Enéas Faria, pela ordem.

O SR. ENtAS FARIA- (PMDB- PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)
Como !iÓ tenho em mãos um avulso que não traz o texto do projeto. gostaria de consultur à Mesa sob~c o efetivo texto deste projeto de lei, para que possa melhor deli-

berar.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O item 5 está
nu pauta d<J Ordem do Di:.~.
V.

Ex~
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Março de !986

.iú o recebeu, não?

O SR. ENÉAS FARIA- Pediria à Mesa só um instante, para que eu pudesse fazer rapidamente uma ava~
liacão.
-- O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está em vo·
tação o requerimento de adiamento.
O SR. ENÊAS FARIA- O que eu penso, Sr. Presidente, é_que eu não deseje talvez J.diar a votação. Vejo,
Sr. Pres1dente, esse projeto devidamente informado, segundo o avulso que tenho em m_ãos. Parece que aqui estão os pareceres das Comissões técnicas da Casa. Parece
que o projeto sofreu uma tramitação normal, mereceu
criteri~so exame daque!e~ _que, -in~~g_randó es~_~Omis
sões, tem por dever orientar o Plenário na sua deliberação ..Assiin, consultaria- não sei quem foi o auto-r dO
requenmento - S. Ex~, se posslv~l, que melhor nos informasse, se realmente há necessidade de submeter o
projeto a um reexame para afinal se deliberar ou se podemos, S_r. Presidente, fazer isso neste momento. Aguardo
do emmente autor do requerimento de adiamento esses
esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE (PassOJâôrto) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes para encaminhar a votação.

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI.- Para encaminhar a votação. Sem !evisão do ora~or_.J_ _:_Sr. Presidente, Srs. Senadores._
__
_
Começ-o por louvar, --eminente Presidente, a "atitude
criadora de V. Ex•, que zeloso das suas funções e deSejoso de que todos tomem conh~cimento, n~o apenas da importância global, mas, também, dos detalhes que envolvem a matéria em apreciação, concedeu-me a Pãlav-rá ãntes que a tivesse solicitad;.~., Atendo, com muito prazer, a
convocação de V. Ex•. ainda porque vou servir também
ao nobre representante do Estado do Paraná, o eminente
Senador E.néas Farias.
Em verdade, a matéria em exame não está bem instrui·
da, ao contrário, ela est~ pessimamente instruída, para
não usar um qualificativo mais forte.
Em 19!:!5, na sessão legislativa passada, chegaram ao
Congresso duas matérias semelhantes: uma, remetida
pelo Senhor Presidente da República, propondo a
criação de Juntus de Conciliação e Julgamento, em todo
o Território NJciorial. A outra do Ministro-PreSidente
do Tribunal Superior do Trabalho, que cogitava da
criação, no Quadro Permanente da Secretaria do TribuM
na/ Regi_onal do Trabalho, da ~~-Região, de dois cargos
em comissão.
Não sei informar a esta Casa onde se encontra a matéria relativa ao interesse do Presidente do Tribunal Su~
perior do Trubalho, Ministro Coqueijo Costa, nias posso
informar com seguran~u. posso lembrar a este Plenário
que a matéria que cuida da reformulação dos 13 Depar7
tamcntos Administrativos, das 13 zonas em que está dividido o Território Nacional, para efeito de administração da Justiça do Trabalho, esta matêr-ia chegou ao
Senado no dia 4 de dezembro de 1985, faltando pouco
mais de 24 horas para o encerramento da sessão legislativa.

A matéria foi instruída em plena madrugada do dia 4
pum o dia 5 heste plenário, da maneira pela qual tOdos
presenciamos e que não vale a penô.l sobre ela nos determos neste instante. Mas é preciso pedir a atenção da
Casu que a solicitaçàll de rcexume, por parte da Comissão de Constituição e Justiça, é uma imposição indeclinável do Senado. E que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
mensagem presidencial chegou com um texto na outra
C.ISô.l do Congresso Nacional e aqui apareceu com outro
totalmente diferente do original. Foram criados lriburmis Regionais do Trabalho, foram criadas dezenas de
Juntas de Conciliação e Julgamento, e o próprio Congre:o:so se urrogou a faculdade de fazer, de eluborar o
eknoo do.,; municípios para comporem as Juntas da Justiç<l dll Trabalhü. H0uve por conseguinte, uma inversão
completa e total de tudo aquilo que conhecemos e de
tudo aquilu que est<~mo-> acostumados a rJrcsenciô.lr no
Senado Ft.:deral.
Daí_ Sr. Presidente. Srs. Senadores, não bastassem as
afrontas ao texto da Constituição, ao texto das leis ordinárias deste país, hú t:.llnbém um imperativo de ordem
moral do Senado, que é o de quantirtcar para que todos
tomemos conhecimento e para que todos possam avaliar
a gravidade do ato que do dia 4 para o dia 5 de de·
zembro, que iríamos cometendo. Que tudo seja levantado, com o critério, com o cuidudo que é uma constante
verificada nos trabalhos da Comissão de Constituição e
Justiçu destu Cu:.a.
-suo as razões, Sr. Presidente e Srs. Senô.ldores, em re·
sumo, pelas quais estou solicit:.mdo que esta matéria seja
remelid<uto t.:onhedmento, ao crivo e ao reexame da Comissão de Constituiç~o e Justiça do Senado Federal.
(Muito bem! Palmas.)
O Sr. Enêas Faria -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhm a votação.

O SR. P~ESIDENTE (José Frô.lgelli) - Concedo a
palavra :.10 nobre Senador EnCô.lS Faria, para encaminhur
a votaçiio.

O SR. EN:f:AS FARIA (PMDB- PR. Pura encami·
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
A Cus.;.t que ·conhece _o respeito e a admiração que dedíco ao eminente Senador Helvídio Nunes, pelo seu t<J~
lento, pela sua capacidade, pela ucuidade com que realiza o seu trabalho, pelo esforço cotidiano com que se dedica ~o labor ~9 exercício da representação de Senador
aa República. Eu diria, sem medo de errar, que se trata
de um dos cérebros mais privilegiados que esta.Casa tem
e d_e um dos homens mais aplicados ao estudo das ques.
tões, principalment_e na órbita jurídica e constitucional.
Entretanto, Sr. Presidente, cabe-me deixar colocado,
aqui, uma sprecnsão a preocupação que tenho de que
esta matéria tenha, eu não me recordo bem, seguido essa
tramitação scelcrada que S. Ex~ narrou hoje ao Plenário;
que ela tenha caminhado com uma velocidade até despropositada, isto não me assusti:l, Sr. Pr_esidente. Se esta
Casa é convocada às madrugadas de trabalho, nas ma·
drugadas de trabalho deve trabalhar com atenção, com
(jesvelo, prOC!Jrando cumprir a sua missão. Não vejo,
portanto, que atenda a S. Ex' e a nós outros esse argumento de que avançamos madrugadas trabalhando nesta
questão aqui no Senado. Também não me deixa nem um
pouco preocupado o fato de que a outra Casa desse Con·
gres.so Nacional, a Câmara dos Deputados, tenha exercido o seu legítimo direito de emendar, de modificar e de
pro~or _uma solução nova à mensagem presidencial que
aqm veJO a Ler.
O que me preocupa, eminente Senador, o que me dÍ:iR
xa realmente apreensivo - e aqui eu trago a preocupação do meu Estado- é que esta matéria, que teve traR
mítaçãO ~ão ac.elerada até aqui, tenha o destino de tanta.s
outras que andam por esta Casa, ou que mourej::~m pelas
gavetas_desta Casu. Temo que o requerimento que V. Ex•
propõe à Casa de que volte ao exame de uma comissão
sem lhe fíxur prazo, sem lhe impor uffia data de retorno a
este' plenário, sem precisar exatamente quando aqui deve
voltar para deliberação dos Srs. Senadores; temo, enfim,
que não tenhamos oportunidade de, em_ tempo hábil, deliberur sobre esse assunto. E quero lhe dizer que levanto
essa preocupação, deíx_o patenteada a minha apreensão,
porque sei dos problemas que orbitam em torno da Jus~
tiça do Trabalho no. meu Estado do Paraná. Sei que Já
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nós predsumos disso. Sei mais: que mais precisamos do
que proposto e..->tft. Sei que precisamos fazer com que a
Ju~tiça ~a

Ju:-,tiça do Trabalho ganhe uma fruiç~o natural, ganhe prioridade nas suas decisões. Não podemos
deixar nem trabttllwJores, nem empresários, nem pa·
trúcs, nem empregados ô.lmarrados, sem decisões, depen·
dendo de que as questões sejam decididas depois de que
pilha~ e pilha:-, de processos possam ser examinadas. Não
vejo por· que não se entender que devu haver liberalidade
do Tesouro na alocaçUo de recursos, de verbas, de dinho::iros para que, a justiça se pratique com brevidade,
com cclerldaJc . .:om urgt:::nciu, põ:lra que ela possa efctivumentc se cons.lituir em justiça.
A vot yue_ Iev:tnto aqui, eminente Senador Helvídio
Nunes. é u voz dr.:: yuuntos no P~traná conher.::e es~e assunto. trabalham nesse assunto, sofrem e vivem esse assun·
to. Por isso, com a homenagem que sempre lhe dediquei,
qur.::ro fazer um apelo a V. Ex~ de que fixe uma data. Vamos vo/t:.tr a ouvir a Corni~sào de Constituição c: JUstiça,
mas que se lhe fixe uma data para deliberar.
O Sr. Heh'ídio Nunes- Permite V.

Ex~

um aparte'?

O SR. ENE:AS FÃRIA- Com muito prazer, nobre
Senador Helvídio Nunes.
O Sr. Helvídio Nunes - As preocupações de: V. Ex'
também são as minha.s. Como o Estado de V_ Ex', o meu
tambi!:m, muito sofre pelu inexistência de uma rede de
juntas comerciais, até mesmo nas cidades mais "importantes dL) nosso interior. Não posso, de minha parte, fi.
xar um prazo paw a devolução da matéria. Mas o que
posso assegurar a V. Ex~ é que no.Regimento existe um
prazo, que se não me falha a memória, é de 20 dias, e
além desse prazo posso adiantar que a Comissão de
Constituição e Justiça sempre trabalhou, procurando
respeitar os prazos regimentias.
O SR. ENÍ:AS FARIA- E dou testemunho disso. V.
é o fiador desse compromisso. Sei que ao final desses
20 di<.1s esse projeto estará devolvido à Ordem do Dia
para a nossa delib~rw.;:ão. Muito obrigado. (Muito bem!)
Ex~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausu.)
Aprovado.
A matéria, em conseqilência, sairá da Ordem do Dia
para O reexame solicitado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Há._orudores ins.critos.
ConceQo a palavra ao nobre Senador Moucyr Duarte.
(Pausuf
O SR.,MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, declino
da palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente. declino da pafavra.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador César Cais. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Seriadof Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RLPronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil ê
condição insubstíti.úvel para que se processe mais rapidamente o encaminhamento da nossa independência econômíca, Tivéssemos uma tecnologia suficientemente
avançada, para a substituição do uso do petróteo, a pon~
to de não termos dependido da importação- na verdade, decrescente, a partir do PROÃLCOOL e da intensificação da pisquisa petrolífera - e nossa dívida externa
seria a- metade do que é atualmente.
Todos sabemos, porém, que no setor da informática,
estamos mais adiantados do que se esperava há dez anos,
emboru continuemos importando robôs, de múltipla uti~
lização, principalmente na indústria automobilística,
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hoje uma das rubricas que mais pesam no superávit da
nossa balança comercial.
.
Por isso, ganha em importãnciu o descmpenh~ do Ministério da Ciência e du Tecnologia, além. do Conselho
Nacional de Infurmática e Automação. A partir dos últia
mos dius de setembro último, houve encontros, sobre o
assunto, promovidos com a assistênCia do Ministério,
em dez Estudos du Federação, colhendo-se subsídios
pura o melhor encaminhamento das questões pertínentes
ao setor.
No próximo ano, talve.! tenhamos iniciado a produção
de "robôs", graças a uma joint venture da Maxltec e do
grupo Máquinas Vargas, que não fez qualquer objeç~o à
importação desse a.diantlldo produto da informática,
contanto que se restrinju à encomenda feita pela Voiksa
wagen.
Parece-nos acertada a políticu do MinistériO da Ciência e da Tecnologia, no sentido de evitar a importação de
instrumentos e máquinas cibernéticas, mas, para fsso, ê
necessário que o Governo propicie recursos aos investimentos nacionais no campo da informática, não ficando
essa ajuda restrita aos setores da microeleirôilica, mas
abrangendo a críaçào de incentivos aos setores de software.
No caso da autorização concedida à Volkswagen, para
a importuçào de robôs, a decisão antecedeu o contrato
de joint venture Maxitec-Máquina-s Vargas, devendo totalízar dois milhões de dólares, pagos pei<J remesSa de
veículos daquela empresa para os' Estados Unidos. Essa
empresa compromete-se, no entanto, a comprar os "robôs" fabricados no Brasil, para a crescente automação
das suas fábricas de automóveis.
Tudo leva a crer que, até o fiiD da_década, o Brasil não
estará exportando apenas armas, material elétrico,
aviões de combate ou navios mercantes, mas tambêm
''robôs", dominando uma tecnologia de ponta que só se
encontra nos países desenvolvidos.
Temos certeza de que esse desenvolvimento será convenientemente impulsionado pelo Ministérío da Ciência
e da Tecnologia.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Miiller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.).,..,..,.. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uma das causas que mais desagrada uma pessoa é a
injustiça.
Essa injustiça pode ser contra uma pessoa viva e portanto em condições de se defender -Ou -ei1.tão- pior ainda,
faz-se uma injustiÇa contra quem já parttu para o Grande Oriente.
No ano passado, falei desta tribuna defendendo a memória de Filinto MUller, lendo -carta fnsuspe:ita do nobre
e respeitável Dr. Sobral Pinto. Agora, trago a esta tribuna e leio, para que conste dos Anuís, as palavras do Historiador Hélio Silva, que mais uma vez afirma que Filinto Müllcr não abandonou a "Coluna Prestes" por uma
razão óbvia, ou seja, ele não podia ter abandona'do uma
coisa da qual nunca pertenceu, repito, a ···Coluna Prestes".
Leio, Sr. Presidente e Srs. Semi.dores, a carta do brilhante Historiador Hélio Silva:

HÉLIO SILVA ESCLARECE QUE FILINTO"
MÜLLER NÃO FOI DA COLUNA PRESTES
O Tenente Filinto Müller não abandonou "covardemente" a Coluna Prestes_, como é acusado no livro "Olga", de Fernando Morais, pois nem sequer dela partici- ·
~u.

-

-

E o que esclarece o professor H~lio Silva, enl _carta dirigida ao Diretor Redator-Chefe d_o Globo, nosso companheiro Roberto Marinho.
Eis a carta na íntegra:
""Meu prezado e ilustre amigo Roberto Marinho,
"fui Pi'ocurndo pelas senhor<JS Maria Luiza Müller de
Almeida e Rita Müller Braga, filhas do Senador Filinto
Miiller, as quais pedem o meu depoimento cm favor da
verdade históiica sobre a- participação do então Tenente
Filinto MUller no Segundo Cinco de Julho e a sua mais
importante conseqUência: a Coluna Miguel Costa Prestes.

'·6 recente livro de Fernando rvior~is ~·Olga- focaliza a purticipaçào do tenente Mülkler e, sobre isso, devo
manifestar-me~

Faço-o sem deslustre para o autor do livro mencionado, a quem admiro e respeito e a quem, no inicio de sua
carreira., pr_estei toda a colaboração possível, inclusive
quando escreveu no Jornal da Tarde, de São Paulo e refez o itinerário da "Coluna Prestes", utilizando-se de roteiros e documentários que me solicitou.
A questão resume-se na acusação de que o Ten. Filinto MUller teria sido expulso da "Coluna Prestes" e denunciado, em Boletim n9 5, datado de 25 de abril de
1925, assinado pelo Gen. Miguel Costa, por "haver, covardemente, se passado para _o terrlt9rio argentino, deixando abandonadu a localidade de Foz de Iguaçu, que se
achava sob a suu guarda, resultando_que as praçás que
compunham a mencionada guarda o imitaram, neste
gesto indigno, levanc!o armaS e munições pertencentes à
Revolução."
"O meu depoimento é, aliás, a repetição do que já tive
()_portupidade de escrever em meus livros, notadamente
em 1926- A GrandC marcha; 1935- A Revolta Vermelha em 1937- Todos os Golpes se parecem. O Ten.
Filintro Mü!ler não fez purte da "Coluna Prestes". A
<;Jerro_!<.I de CataJ}duvas onde, em companhia de Nilton
EstilLl_C Leal, Nelson de Mello e outros oficiais, Filinto
MUller hayia suportado o cantwneio incessante das tropas legalistas de Cândido Roftdon, mudou o rumo daqueles acontecimentos. Prestes e João Alberto, que traziam a Coluna Sul, não chegaram a tempo de socorrer os
defensores de Catanduvas. Houve uma reunião dos prinEipa[s chefes reo.·oluionários quando foi deliberado que
afguns prosseguiriam e outros emigrariam, por diferentes motivos. É quando o Chefe Militar da Revplução,
Marechal Isidoro Dias Lopes, baixou uma Ordem do
Dia, datada de 3 de abril de 1925 que nãO figura no acervo de documentos publicados por Fernando Morais:
''V_ó~ e as tropas que comandais tendes cUmprido, valen. te e imperterritamente os vossos deveres cívicos e patrióticos. Os revezes que acabamos de sofrer não vos devem
fazer corar e sim encher-vos de orgulho, pois já há seis
meses que, seminús, descalços e sem recursos bêlicos suficientes, em número de mil e tantos homens, enfrentais
com estoicismo, as poderosas forças bernardistãs, sendo
C:file o último de vós, com as tropas do Sul, fez uma marcha épica, depois .de haver rompido u~ cerco de uns dez
mil i_nimigos, com pouco mais de mil fevolucionários.
revolucionários.
"Assim, os soldados e chefes da Divisão ''S. Paulo" e
_ ~a Coluna do Sul-Rio Grandense, bem mereceram da
República e da Pátria e eu tenho pela maior honra a
glória de vos haver comandado e nada mais posso nem
devo exigir de vós, a quem dou completa liberdade de
.ação, acatando a. deliberação que a situação atual vos
obrigue_ a-tomar. Com a maior admiração pelos sacrifíciOS que abnegadamente fizestes e com .a amizade e a gratidão que n~o posso medir, abraço-vos frat~rnalmente,
assinO com o posto que me destes.
Marechul Isidoro Dias Lopes"
"O Boletim, transcrito à página 145 do livro Olga, ê
datudo de 25 de abrif de 1925, ocasião em que Filinto
Müll~~ já h_avia sido desligado pelo Comandante em
·-cfiefe das FOrças RCvolucionárias, o Marechal Isidoro
Dias Lopes; emigrara para a Argentina (e não fugira),
juntamente com Estilac Leal, Ricardo Holl, Nelson Tabajara de Oliveira e outros oficíãiS.
'""Quunto uo episódio da prisão de Luís Carlos Prestes
há todo um capítulo no 1937- Todos os Golpes se Parecem, páginas 139 e seguintes. O Chefe de Polícia, Capitão Felinto Müller, não tomou parte na diligência., organizada pelo Delegado-Capitão Afonso de Miranda Correia, depois de obtida a informação do cidad~o americano Victor Allan Baron, atraído à armadilha de um jantar
com um elemenl(_:) da Embaixada Americana. Quem, na
verdade, invadiu a casa n9 279 da rua Honório, no Meier, foi o Subcht!fe José Torres Gaivão e o Soldado da
Polícia Especial, número 181, Custódio Xavier. Prestes
foi recolhido ao Cartório da Delegacia de Polícia. Especial, onde foi interrogado pelo Delegado Belens Porto.
Depois, transferido para o Quartel da Polícia Especial,
no Morro de Santo Antônio.
"Estas as conclusões a que cheguei, do empenho de
restabelecer a verdade histórica, tendo ouvido todos os
_ depoentes que me foi dado encontrar, segundo está men- ciunado em meus livros.
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..Grato pela publicação desta carta que só visa contr(buír para o estabelecimento-da verdade histórica."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pro·
nuncia o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, o Prcs(dente Tancredo Neves estaria completando 76 de idade.
Nestu data, não posso deixar passar despercebida minha emoção em reverenciar a memória daquele que, antes· de me conduzir à cadeira que hoje ocupo nesta Casa
Legislativa, legou-me a capacidade de não transig!r com
os compromissos democróticos e, principalmente, com
os princfj)ios de lealdade a meu partidO, peça de sustentaçãõ--de um ídeário acima de tudo identificado com as
re<:.tis necessidades da sociedade brasileira.
Esses-dois legadOs, entre tantos outros,.<;e Completam
na mais perfeita harmonia. Sem as organizações partidárias, conformadas 'por uma ação programática [egitimumente fundamentada nos anseios nacionais, a democr~cia não pass~ria de uma fluida questão semântica,
desproviàa de significado e despreparada para a ação.
Mais que nunca, o momento ê o de se compenetrar da
obra que a vida de Tancredo Neves representou.
A intranSig"êiiciã nO-respeito pela causa da democraciil, em atendimCilto ·ao bem-estar da coletividade, independentemente de interesses isolados ou de arrogâncias
setoriais desalinhadas do conjunto social, ê esse o quadro que hoje se retrata por meio das medidas adotadas
no campo econômico-fiilanceiro, em benefício da atrriejada recuperação nãcional.
A conjunção da sociedade em torno dessas medidas é
a reiteração de que os ideiais de Tancredo Neves mantêm
toda a sua solidez.
A intransigente firmeza da proposta do governo será
respaldada por toda a sociedade, por sua perfeita comunhão com aspiraçõ_es de há muito sentidas no seio da população brasileira, numa comovente reedição do respaldo popular que conduziu Tancredo Neves à mais alta
magistratura deste País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jose Fragelli) palavra ao nobre Seliador Jorge Kalume.

Concedo a

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez, nesta tribuna, para abordar assunto
qtfe há muito tempo vem preocupando a nós e a toda a
Nação brasileira: a autonomia do Poder Judiciário.
Vozes se têm levantado em todo o país propugnando
para que o textó da atual Constituição, que fala em independência e harmonia dos poderes tenha, na prática, a
~ficâcia correspondente à força latente dessas duas palavras.
Reza o artigo 5<? da atual Constituição:
..São Poderes da União, indePendentes e harmôn1cos; -o Legislativo, o Executivo e o Judicíário."
Na prática, porém, esses preceítos funcionam tímida e
ancmicamente uma vez qUe o Executivo detém poderes
plenos de policiar, fiscalizar, arrecadar e pagar.
Desta forma, a segund~ ponta do binômio, isto é, a
harmonia dos Poderes, funciona mais ou menos forçadamente, como na· fábula do lpbo e o cordeiro, agindo o
Executivo, neste particular, leoninamente, não cabendo
aos demais Poderes outra alternativa senão aderir aos
preceitos em questão, de harmonia.
Isto retira deles, conseqUentemente a independência,
qu_Cbrando, pois, o equilíbrio constitucional.
A questão é secular. Desde que Montesquieu, no
Espírito das Leis, estabeleceu a divisão clássica dos Poderes do Estado, representantes do Judiciário vêm tentando obter independência financeira administrativa
que, no fundo, é o fulcro de toda a questão.
Assim é que estamos preparando, e vamos apresentar
~o Senado, dentro de poucos dias, uma Emenda Constitucional dando_ autonomia plena ao Poder Judiciário, a
nível federal e estadual. Nela preconizamos; orçamentos
para o Judiciário, em_ âmbitos federal e estadual; o
preenchimento das vagas de Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores passará à órbita do Supremo Tribunal Federal; nos Estados, os Tribu-

e
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nais de Justiça e Regionais escolherão os desembargadores e juízes concursados, em sessãõ-e VOto-secretos.

Dizíamos, no começo, que esta e uma questão que
vem de séculos. Como é também antiga a aspiração do
Judiciário à autonomia J'inanceira. Sem_ esta, persiste o

desequilíbrio e a desarmonia.

______ _

Os interessados em manter o status quo levantarão certamente, como já levantaram em oportunidades anteriores, a alegação de que a Emenda é inconstitucional._ Então, diremos nós, a desarmonia agora existente, esta sim,

fere a Constituição. Portanto, creio, falar em independência e harmonia dos poderes, assemelha-se a uma utopia.

_ _

Entre as personalidades engajadas no esforço de encontrar uma saída para a submissão em que se encontra
hoje o Judiciário, figura o ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Xavier de Albuquerque.
Em sua conferência na Escola Superior de Guerra, em
17 de junho de \981, Sua Excelência pronunciou as seguintes palavras:
"Permito-me a convicção, ao cabo dessas considerações, de que o estado de carência financeira do
Judiciário permanece Sem solução. Dir-se-ã que todos somos pobre.<>, a começar pelo País, mas, na realidade, a pobreza do Judiciário é sUperlativa~ fra:h~
ciscana e crónica. Retrata-a, por exemplo, de v~ em
quando, a estranheza _de que são tomados os m1nfstros que, nomeados para o STF, trazem vivência" anterior na alta administração federal ou estadual.
Surpreendem-se eles, quase sempre, com o grau de
austeridade já reinante e com a pequenez das estruturas de apoio com que passam a contar para o
exercício de suas novas funções."
No ano de 1985, a Associação dos Magistrados dos
Estados promoveu em Brasnia uma reunião com o objetivo específico de prosseguir na luta pela autonomia financeira do J udiciârio. O Desembargador Antônio Honório Pires de Ofiveira Junior, Presidente do Egrégio
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao saudar _os
magistrados presentes, reafirmou seu engajamento nessa
luta, nos seguintes termos:
Este Encontro, em Brasília, desta cúpula de magistrados ex.celsos dos Estados que compõem a nossa Federação, é a prova eloqUente de que há um
propósito elevado de se lutar por um Judiciário independente, capaz de gerir por si mesmo as· seus direitos, cumprindo os seus altos desígnios de distribuir justiça, na defesa imPe.<>soal da sociedade. As
distâncias vencidas enfatizam a magnitude- d6s propósitos.
Se é postulado consUtllciónal a igualdade dos Poderes, cuja ísOiU:i~ia _ê. a base precípua da Democracia, havemos de convir que a nossa luta pela autonomia financeira do J udiciãiio nada mais repreSen-ta do que o· cumprimento da própria Constítuição:
Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos dando uma
contribuição à justa causa da autonomia financeira e admiriistrativa -do Judiciário. Esta nossa posição, é o prosseguimento de uma luta que vimos travando desde o dia
em que chegamos ao Senado, em defesa das idéias que
consideramos acertadas. Pugnando pela autonomia dos
Poderes, estamos fortalecendo o próprio Legislativo que,
muitas vezes, sofre também as conseqüências da hipertrofia do Poder Executivo.
Assumindo esta posição, estamos seguindo os ensüiã.mentos de Goethe, quando preconiza: "Dá início a tudo
quanto fores capaz de fazer. Na audácia hã gênio, força e
magia". Estamos, igualmente, honrando o mandato que
o povo do Acre _no~ QJ,ltoxgou.
Deixamos de lado as questões egoísticas, dentro das
idéias do grande brasileiro Tavares Bastos: "Não triunfem embora os indivíduos. O essencial é que triunfem as
idéias".
Mas, além e acima de tudo, estamos cumprindo um
dever de consciência c de cidadão que aspira aoJum:ionamento harmónico das instituições do País. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE {José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN.Pronuncia
o seguinte discurso-.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

O Presidente da República, ao pôr em vigência a nova
política económica, consubstanciada no Decreto-lei n9
2-283(86, conquistou para seu Governo a admiração e o
aplauso da grande maioria da população.
O Presidente José Sarney merece efetivamente essa_
exaltação à coragem cívica c_om que assumiu a liderança
do País no combate aos preços inflacionados, ainda mais
quando, com grande senso de oportunidade e mestria
política, ·alcança ao mesmo tempo vantajoso acordo para
a dívida externa e a pacificação de seus companheiros de
Aliança.
Todavia, .a indesmentível solidariedade poplllã.r às medidas económicas deflagradas no último dia 27, ao lado
•de comprovar que nesta primeira hora S. Exa. detém a
aprovação quase uilânime do povo brasileiro, cria para o
Governo a gigantesca responsabilidade de fazer cumprir
rigorosamente o programa desinflacionârio, inclus_ive
para que não se frustrem, em virtude de pequenos corrigíveis erros iniciais dessa política, as fundadas esperanças populares.
Para não ir muito longe, desejo referir-me a três pontos fundamentais do programa econômico, que se têm
mostrado desde logo suscetíveis de novos estudos por
parte da equipe do Ministro Dilson Funaro, referentes à
questão dos juros do sistema bancário, ao problema da
correção monetária pretérita das cadernetas de poupança e ao sistema retributivo dos assalariados, ora_ em
Vigência.
No primeiro caso, sabe-se que o Decreto-lei 2.283(86,
em seu artigo 36, proíbe a majoração de_ todos os preços,
"incluídos, ou não, no sistema oficial de controle", signiflçando que o empresário não pode repassar, por exemplo, para o preço finai do produto, o custo correspondente aos juros dos empréstimos tomados para o financiamento __da produção.
Considerando-se que esse diploma legal não cuida expressamente de congelar por-igual preços, tarifas, juros e
salários, tem-se como certo que as empresas, para manter a atividade, têm que socorrer-se dos empréstimos
bancáriOs, onerando o capital para a satisfação dos juros, ou, na outra hipótese, devem abster-se de contrair
empréstimos, Com isso reduzindo ou cessando a produção.
Penso que é justa a apreensão do empresariado nacional quanto à latente possibilidade de um retorno à rec~
são, pois os juros descomprimidos constituem um efefivo
lnáícío de provável diminuição da atividade produtiva
nos próximos meses, com seus indesejáveis efeitos de desemprego e retração geral da economia.
No que se refere ao segundo tópico, conquanto as autoridades económica& tenham sublinhado a preocupação
de manter resguardadas as economias populares, enfatizando quê os pequenos depositantes das cadernetas de
poupança teriam garantidos o pagamentO (rimestral de
juros de 6% ao ano e o crédito do seguro contra inflação
futura, o Decreto-lei n9 2.283/86 em nenhum instante
autoriza o crédito do saldo da correção de fevereiro, correspondente ao perlodo entre os dias 16 e 28, o que impõe um evídente e substancial prejuízo para aqueles
mencíonados pequenos investidores, ~urpreendidos com
a supressão retroativa e irijustificada de seus ganhos.
Quanto ao terceí_ro ponto, por fim, dev~se atentarcomo vêm reclamando os assalariados de todo o país
para as disposições do artigo 21 do Decreto-lei, que não
apenas deixa de repor as perdas salariais ocorridas a partir do último reajuste, mas também reduz signrficativamente o salário nominal percebido pelo trabafhador, em
nome e sob a promessa de incerta vantagem futura, correspondente a uma retribuição imune à corrosão inflacionária.
Penso, Sr. Presidente, que é írriperativa a revisão do
Decreto-lei n9 2.283/86, nos aspectos ?itados, para o fif!!
de _estãOekcer-se a contenÇão dos juro-s Oancários, de
assegurar-se às cad~:metas de poupança o crédito referente aos últimos quinze dias do mês passado e de não·
penalizar con:t_ a redução salarial o sofrido trabalhador
pát_rio.
-

e

Entendo que o Presidente José Sarney, contando hoje
com o maCiço apoíamento da população às modificações
que em boa hora impôs à economia, não deixará de acolher as sugestões propostas, aqui c-onsignadas no intuito
de contribuir para o aprimoramento das disposições do
Decreto-lei, e de preservar inalterada a- manifesta coll-
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fiança do povo no êxito total das medidas económicas do'_
Governo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a se.<>são extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno, único, do Projeto de Resolução n9
161, dde 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu parecer n"' 1.094, de 1985), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande
(PB) a elevar em Cr$ 1.492.599.767 (um bilhãO, quatrocentos e noventa e dois milhões, quinhentos e noventa e
nove mil, seteeentos e sessenta e sete cruzeiros) o montante de sua dívída consolidada, tendo
Pareceres, sob
sões:

n~'

1.095 e 1.096, de 1985, das comis-

-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade; e
-De Municípios, favorável.

-2Vofação;-em turno único, do requerimento n<?471, de
1985, do Senador José lgnácio Ferreira, solicitando tramitação conjunta para os Projetas de Lei do Senado n"'s
261, de !984, de_autoria' do Senador Jorge Kalume, que
estabelece critérios para a fixação das prestações dos mutuf!rios do Sistema Financeiro de Habitação, dos reajustamentos dessas prestações e dá outras providências; e
150 di -1985, de autoria do Senador Nelson Carneiró,
que estabelece limite máximo de comprometimento da
renda do trabalhãdor para pagamento de prestações de
casa· próPria, adquirida atrav_és do Sistema Financeiro' de
Habitação.

-3Díscussüo, em turno único, do Projeto d_e Decreto Legislativo n9 5, de 1984 (n9 39/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a ev_asão fiscal em matéria çle
impostos sobre a renda entre o Governo da Repúbka
Federativa do Equador, celebr.1do em Quito a 26 de
maio de 1983, tendo
Pareceres Favoráveis, sob n9s 1.027 a 1.030, de 1985,
das Comissões:
-de Relações Extraordinárias;
-de Constituição e Justiça;
-de Economia; e
- de Finanças.

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo· n9 22, de 1984 (n9 57/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo de cooperação cienfífica, técnica e tecnológica, entre o Governo da República
Federativa do Br(lsil e o Governo do Reino d_o Mar_rocos, celebrado em fez, a iO de abril de 1984, tendo
Pareceres Favoráveis, sob n9s 975 a 977, de 1985, das
Comissões:
-de Relações Exteriores;

- de: Educação e Cultura; e
- - de Economia.

-5Discussão, em turno único, do Projeto de_ Resolução
n9 l 64, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu parecer n9 1.102, de I985), que
autoriza o Governo do Estudo de Santa Catarina a realizar opemçào de empréstimo externo no valor de US$
52,000,00U.QO (cinqüenta e dois milhões de dólares norteameriCã'iiOs).desfiriUdo ao financiamento parcial do II
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programa de rodovh.l.s alimentadoras daquele Estudo,
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Parecer, Sob -nfi 1.154, de 1985, da comissão

Discu~sào, cm turno único, do Prujeto de Resoluçll.o

tendo

Parecer, sob n\' !.103, de 1985, da c_omissào
-De Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e Juridkidude.

n<.> 171, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo~
mia como conciusâo de seu parecer n" l.l53, de 1985),
que autoriza 0 governo do Estudo do Rio G.ran~e do Sul
a elevar em Cr$ 134.513.277.512 (cento e tnnta e quo1tn.)
bilhõe.:.. quinhentos c treze milhões, duzentos e setenta e
sete mil, quinhL"ntos c doze cruzeiros), o montunte de sua
dívídu consolidada. tendo

-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridiódude.

O Sr. Presidente (José Frugelli) -

Está encerrada a

se:-;s~o.

(LI!l'aflta-.1'<' a .l'('ssào às

16 horas e 18 minutos.)

Ata da P Reunião, em 4 de março de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

Extraordinária -

Presidência do Sr. José Frage!!i.
ÀS 18 /fORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kulume- Altcvir L~ I - Mário Maia- Eunice Michi!cs - Fábio Lucena --Galvüo ModestoOdacir Soares - Aloysio C'huw:; - Gubriel HermesHélio Guciros - Alexandre Costa - Alberto Silva Helvídio Nunes - Jo;i.o Lobo - Cesur Cais- Carlos
Alberto - Moacyr Duarte-- Martins Filho -Humberto Luceno.t - Aderbal Jurcma - Nivaldo Machado
- Guilherrnc Palmeira - Carlos Lym - Luiz Cãvalcunte- Albano Franco - Lourival Baptista - Passos
Pôr to - Jutahy Magalhães - Lulz Viana -João Calmon- José Ignácio Ferreira- Amaral Peixoto.- Nelson Carneiro- Jamil Huddad- Itamar Franco- Murilo Budaró --Alfredo Campos - Amaral Furlun Fernando Henrique Curdoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira - Muuro Borges - Benedito Cõ.lnelas Gastão Mül/er- José Fr:tgell1- Marcelo MiranduSald.anha Derz:i - Affonso Camargo - Ãlv<!ro Dias Enéas Faria- Juison Barreto -Ivan Bona to- Lenoir
Vargas- Carlos Chiurelli --Pedro- Simon- OctUYloC:udoso.
-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ,--A lista de presença acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. No
plenürio, no entanto, não há nllinúo suficiente para a
abertura du sessão.
Nos termos do* 2'1 do art. 180 do Regimento Interno,
o expediente que se encontra sobre a mesa será despachado pela Presidência, in_dependentemente de leitura,
A Presidéncia designa para a sessão ordinária de amanh.:1 a sequinte

ORDEM DO DIA

Votução, erri turno úníCO, do Requerimento n<:> 464, de
1985, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 279, II, C, 4, combinado com o art. 195, do
Regimento Interno, a inclusiio em Ordem do Dia do
Projeto de_Resoluç-ào_n? 17, de 1985, de sua autoria, que
'"dispõe sobre: o usl) da pal~yra, _e dá outras providências".
·
-

Discuss~o.

em turno único, do Projew de Lei da Câmaru n"' 100, de 19g5 (n'·' 2.609/83, na Casa de origem),
que introduz modific.:uções na legislação de amparo aos
ex-combutcntcs da Segunda Guerra rvlundial e dá outrus
providências, tendo
PARECERES, sob n?s l.l49 e 1.150, de 1985, das Comissões:
-de Legislação Social, [a\'Orável, com emendas que
apresenta d~ n'ls t e 2-CL~ e
-de Finanç-as, fuvorável ao projeto e ãs Emendas n"'s
I e 1, da Comissão_ de Legislaçi.io Social.
4
Discussão, em turno único., do Projeto .de Lei do Senado n~ 235, de 19gs-DF, que altera os artigos. {I', 29, 39,49,
10 c li da Lei nO? 6.450, de 14 de outubro de 1977, que
"di:wõe sobn: a organização básica du Polícia Militar do
Distrito Federal", tendo
PARECERES, sob n<:>s L\06 e l.l07, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
)uridicidade, com emenda que apresenta n"' l-CCJ; e
--do Distrito Federal, favorável ao projeto e à emençla
da Comissiio de Constituição e Justiça.

5
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena~
do n9 266, de l985-DF, que aprova o Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federul, e dá outras providências, tendo

PARECERES, sob n•s l.t08 e l.l09, de 1985, das Comissões:
-de Constitui..:ào e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-do Di.strito- Federal, favorável, com emenda que
apresenta den'l l-DF.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a reunião.
(LeJ•anta~se

a reunião âs 18 horas e 40 minutos.)

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS
TERMOS DO § 2• DO ART. 180 DO
REGIMENTO INTERNO

2
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 465, de
19!:{5, do Senador Jutuhy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 279, II, c, 4, combinado com o art. 195, do
Regimento Interno, a ínclusào em Ordem do Dia do
Projeto de Lei do Senado n"'Sl, de 1985, de sua autoria,
que dá noV<t redaçào aos artigos 4'1, item H, 5~> e 125 do
Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado
pelo Decreto-lei n? 900, de 29 de setembro de 1969; dis~
põe sobre <t obrigatoriedade de publiCaçüo de atos e contratos de interesse da Administrução Pública_Federal Di. ret•t e Indireta e dú outras providências.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 4, DE 1986
Acrescenta dispositivos à Lei n~> 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a legislação tributária.

O Congresso Nacional decreta:
A Lei n9 7.450,_de 23 de dezembro de 1985, passa a viger acrescida dos seguintes artigos, renumerando-se os
subseqüentes:

'''Ati. 3'1 Compôem o rendimento bruto, paru efeito
do imposto sobre ti rcnd<J, as purce!as pagas pelos cofres
públicos, no timbito do Poder Executivo, Legislativo e
Judiciúrio, da Administração Dircta e lndiretu da
Uniüo, dol:> Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. a ocupantes de cargo ou emprego, função ou mandato.
Parúgrafo único. __ O disposto neste artigo se aplica
ainda aos lnutivos e pensionistas.
Ar!. 4~ São aplidveis a quaisquer rendimentos pa~
gos pelos cofres públicos, por serviços prestados no
exercício de empregos, curgos, funções ou mandatos da
AdminlstruçUo Direta_ e lndircta da União, dos Estados,
do Distrito federal ou dos Municípios as disposições da
lcgisluçüo do Imposto de Rendu aplicáveis aos rendimentos da mesma espécie, pagos pelos cofres privados.
Art. 5"' Para os fins desta lei:
I - ajuda de_cus.to paga pelos cofres públicos _é unicamente i.l verba destinada :l ressarcir despesas realizadas
com viageilS d<tS pessoas referidas no art. 39 desta Lei,
bem como as relativas U instalaçi.io de domicílio, quando
transfr.:ridas ex-Ofício, sempre que exijam mudança de
domicilio para Município diverso, ou quando forem
obrigadas a permanecer fora da sede habítual de exercicio, em objeto exclusivo de serviço, por período superior
a trinta dias consecutivos;
___ JL:- ~i árias pag.as pelos cofres públicos é exclusivamente a verba~destinada à cobertura das despesas com
alimentação e pousada realizadas pelas pessoas meneiaM
nadas no art. 39 desta Lei, em objeto exclusivo de serviço
que as obrigue ao deslocamento da sede de exercício.
Parágrafo único As diárias referidas neste artigo não_
poderão ser concedidas durante o período de trânsito, ou
qü-ando o deslocamento for pressuposto inerente à atividade desempenhada.
Art. 6~ Revogum-se o art. 2"' da Lei n"' 5.279, de 27
de abril de 1967, o art. 33 e o§ 2<:> do art. 110, ambos da
Lei n"' 5. 7_87, di 21 de junho de 1972, o§ 39 do art. 59 e o§
29 do arL 79, ambos do Decreto-Lei n~' 1.901, de II de dezembro de 1981, o art. 2"' do Decreto-Lei n"' 2.019, de 28
de março de _1983, bem como as demais disposições em
cOntrário."

Justificação
Na reforma tributária aprovada em fins do ano passado, uma emenda que restabelecia a isOnomia dos contribuintes do Imposto de Renda acabou ficando fora da Lei
n'? 7.450, de 23 de dezembro de 1985.
O presenle projeto reproduz a emenda citada, para eliminar uma série de privilégios que militares, magisfl'ãdose parlament<~res possuem, relativamente às vantagens pecuniárias que integram seus rendimentos brutos, para
efeito do Imposto de Renda.
O Executivo tem afirmado que não disciplinou a ques~
tão p!lra não interferir na economia interna do Congres~
so. Isto posto, purece.-nos compromisso de honra a ex~
tinÇãOCiesses privilégios em má hora a:dotados.
Saiu das Sessões, 4 de março de 1986. -Severo Go-

mes.
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LEGISLAÇÃO-CITADA
LEI N9 7 .450,
__ _
DE 23 DE DEZEMBRO DE t985

Altera a legislação tributária federal e dâ outras
providências.

LEI N' 5.279, DE 27 DE ABRIL DE t967

Prorroga o prazo para apresentação de declarações do imposto de renda, no corrente exercício, e
dá outras providências.

2- :\uxílio-invalid~z;
3 - Adicionul de Atividade.
Parúgrafo único. A remuneração dos militares ua
inatividade séra revista sempre que, por motivo de alteraç::io do poder <tquisitivo da moeda, se modificar a remuneração dos militares da ativa.

DECRETO-LEI N• L901,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 198t
Fixa o valor do soldo-base do cálculo da remunera4;ão dos militares, extingue gratificações, e dá outras providências.

O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono u seguinte lei:
Art. i"' Fica prorrogado por (5 (quinze) dias úteis o
par;~

apresenlm,:Uu das dedarações do imposto de
renda, pelas pessoas físicas e jurídicas, no corrente
pn:tzo

exercício.

-

-

Art. 2~> Para os efeitos dos arts. 35 e 22, inciso IV, da
Constituição Federul, enteilde--se como diária a p<irte
varíavel dos subsídios.
Art. 3"' &tu lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4'? Revogam-se as dísposíções cm contrário.
Brasília, 27 de abril de 1967; 146~ da Independência e
79q du Repúblícu. -A. Costa e Silva- Fernando Ribeiro do Yul.
LEI N' '5.787, DE 27 DE JUNHO DE 1972
Dispõe sobre a remuneração dos Militares e dá outras providCnciasx
CAPITULO IV

Art. 59 O mllitar cm serviço ativo fará jus a uma indenízação mensal para moradia, correspondente a 30%
(trinta por cento) do soldo do respectivo posto ou graduaçi:ío, quando possuir dependente e_a_lü% (dez por
cento) do soldo do respectivo posto ou graduação, quan~
do nao possuir dependente.

§ I~ Quando o militar ocupar imóvel sob responsabilidade do respectivo Ministério, o qUantitativo correspondente à lndenização para Moradia será sacado pela
Repartição competente e recolhido àquele Ministério
p:.rm ati.::nder à_ conservação, despesas de condomínio e à
construção de_novas residências para- o pessoal, na forma
que dispuser o regulamento.
* 2"' Quando o militar ocupur imóvel da União, sob
u responsabilidade di.! outro órgão, descontará, em favor
deste, da Indenizaçào a que faz jus, importância correspondente ao _aluguel e ao condomínio.

~ 39 O P~der Executivo poderá reduzir ou elevar o
valor da lndenizaçào a que se refere este artigo.

Das Indenizações
SEÇÃO I
Disposições Preliminares
Art. 33. Indeniznção é o qunntitativo em dinheirO,
isento de qualquer tributaçUo, devido uo militar pararessarcimento de despesas imposta..<; pelo exercício de sua·
atividade, bem como para compensar os desgastes orgânicos de que trata o artigo 63 desta lei.
Parágrafo único. As índcnizações compreendem:
a) Diúrias;
- - - - - --b) Ajuda de Custo;
c) Transporte;
d) Representação;
e) Moradia;
f) Compensação Orgânica.
TITULO IV
Da Remuneração do Militar na
Inatividade
CAPITULO I
Da Remuneração e Outros Direitos
Art. I 10. A remuneração do militar na inatividade
- reserva remunemda ou reformado - compreende:
I - Provento;
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Art. 7~ A Indenização a qtie se refere o item 4 do artigo I 10 da Lei n'? 5. 787, de 27 de junho de 1972,-na (edaçlio dada pelo Decreto-lei n"' 1:824, de 22 de dezembro
de 1980, passa a denominar-se lndenização Adicional de
Inativid<.tde.

§ l ~ A. lndenizaçào d<:=- que trata este artigo é calculada mensalmente sobre oS respectivos proventos, ·acrescidos das IndeniZações de Habilita~ào Militar e de CompensaçUo Orgânicu, e em função da soma do tempo de
efetivõ s.erviçQ, com os acrêsdmoS de tempo de serviço
computáveis para todos os ei"6ítos legais, nas seguintes
condições:
1-45% (quarenta e cin~o por cento) quando Otempocomputado for de 40 (quarenta) anos;
II·- 35% (fdnta e cinco por cento) quanuo- õ tempo
computado for de 30 (trinta) unos;
III- 20% (vinte por cento) quando o tempo computado for inferior a 30 (trinta) anos.

§ 2~' O Poder Executivo poderá reduzir ou elevar os
percerituais previstos no parágrafo anterior.

DECRgTO-LEI N' 2.0[9,
DE 28 DE MARÇO DE t983
Dispõe sobre o cálculo de parcelas da remuneração
devida aos magistrados, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe Confere o artigo 55, itens I e III, da Constituição, Decreta:
Art. 1~ A gratificação adicional de que trata o artigo
65, VIII, da Lei Complementar n"' 35, de 14 de março de
1979, em relação aos magistrados de qualquer instância,
serú calculada sobre o vencimento percebido mais a re~
presentação, nos percentuais de cinco, dez, quinze, vinte,
vinte e cinco, trinta e trinta e cinco, respectivamente, por
qüinqüénio de serviço, neste compreendido o tempo de
exercíCio" da advoc<iCia, até o máximO de I 5 anos, c obervada a garantia cOnstitucional da irredutibilidade.
Art. 2"' Não se inclui entre os vencimentos tributáveis pelo imposto de renda, a vantagem paga aos magistrados nos termos do* 1~. do art. 65, da Lei Complementar n<~ 35, de 14 de março de_l979, respeitado o limite fixado na parte final do ~ 41', do artigo 144, da Cõnstituiçào _da Rcpúblil:a, vedada qualquer equiparação, nos
termos do p<m.ígrafo único, do art. 98, da Carta Magna.
Art. 39 As representações constantes do anexo que
ucompanhu o Decreto~ lei n9 1.985, de 28 de dezembro de
1982, ticum aumentudas de 20 (vinte) pontos percentuais.
Ar!. 4~ A despes:t decorrente da aplicação deste
decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do
On.;amt.:nto Geral da U_niUo.
, Art. 5" Este decreto-lei entrará cm vigor na data de
sua publieuç-ào, revogadas as disposições em contrário,
Brusília, 28 de março de I 983; 162"' da Independência e
95q da República. -JOÃO FIGUEIREDO - Ernane
Calvêas - Delfim Netto.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N~' 30, de 1985
A Comissão Dirctora do Senado Federal, no uso das
ntribui~.,:ões que lhe confere o Regimento Interno, e nos
termos dos Arts. 62 e 512, § 5"' do Regulamento Adminis=tralivo do Senado Federal, aprovado jJela Resolução n"'
58, de 1972, com as alterações posteriores, e tendo em
vista o que dispõe o Ato n9 10, de 1979 e o Ato n\' tO, de.
r9xo,- resolve b<tix::tr o seguinte Ato;
Art. (? Fica alterado, na conformidade das discriminações constantes dos Quudros I a _v, anexos, o Orçamento Interno do Centro Grõlfir...'O dO Senado FederalFUNCE-GRAF- para o exercício financeiro de 1985,
Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua
pub!ieaçào.
_
Senudu Fcdewl, I I de deLcmbro de_1985, (ILEGIVEL)
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RECEITA

~..~,xo

-~~

"""'

11\JI~IU.S

REOJFSCS ORDJNliF.Ia;

'

-

I·

En

).ó,l0.85
SlU.O.:.I..OAM, .....

Srtl,;.or,AO oli;![IUiJII

WttlfiCAC.I.o

1

Cr$ LCO

CAW:;O~I~
ICDtlO~~

fOhl!!

I'I'Joq,c.u

.c.o·::.:•-4
l::-::":A

ICh!fS

:o_ooo-.o::Jo

20.000.000

------

TRANSF'ERl::i:Il\S al!Ullli"TES

Recursos COí1Signados no Orcarrento Ceral
da União, oos te.rrros_ do_s__ parágrafos

39
e 4.9 do artigo 483, da :Resolução" san2.#

I

I

CCiJ1 a :no\:a redacão dada pela Fesclução_

57/76, dO
sados oo

Senad6--.h>deral~

RlllffiSCSDEClll'li/\S.FC:tll'$
RECEITAS

a serem

~CE13Rt\F •••••••••

ré~--~·-

20.000.000

o o ••••• o ••••

50

20.000.000'

--~

I

50

2.576.777.397

-"''"=

4.776.777.397-

·-

OO~'TES

~~ r~l

r'·r

B:;.c:!ita Operacional, oriunda de Crgãos
da União, a ser executada nos_ te:rrrcs do~- --§ 19, do artigo 49, do Ato_ n9 10; -de -1980 ~

da canissão Oiretora do Senado Federal ...•

-r:~:

2.480.000.000

90

4.680.000.000

90

I

r:s·-.

'

'......._"_"_"_'_'"_"_'"'___
" Tj__"'_"'_"_"_"_'"_"_'~_T__L_'_"_"_"_"'"'_'"_"_'_T_!__..._"_'_"_"'_' _"_'_-_-J_I=_"_"_"_'_"'_'"_"_'_J--l.__"_"'_"_'"_'_"'_"_"_"_"_'_T.~-_"'"_"_'"_""_"_~_"'_'_~_] L
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EXERC!CIO DE 1985 - 2~ Al teraoão ·-- - - - - · ~:-R E C I; I TA

, 6.1

o. 85

Situ..'l.~à:>

Situação Anterior
JIUIItiC&J

Att.:.J.l

F o 1t r ! !

Saldo. positivo do Fffi-ICEG.P.A,F,_ Veri-

I

ficado _no_ fim _do e>;ercíció de 1984
(parágrafo "G:n1Co, d-6,~ar-t:ig6 ·79· a·o
Ato n9 10/79 da Comissão

i

Diretora

do Senado Federal, artigo 483,

i

do

i

Regulamen_to Administrativo do.-S.e:n-,5
do Federal,

~provado

pela

Resol_u~

çâo SS/72, com a nova: redaçãó _dª_diL
pela Resolução 57/761

..•..•.••••

o

l

j

96.777.397

90

96.777.39T

II'~S

CCHtr.ttf!'U TO':'ti.TIItC[IfA' 'J!'CAI'TTAL rCUL

2.596.777.397
2o.ooo.uoo

_j 4.776.777.397

90

i __ 4.796.777.397

4. 796.777.397

J
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DE TRABALHO

Ai'._E'(O 11

l6.\0.85

Jl

Pil\l.n::;

2.5%.777.397

LEGISLATIVA .......................... .
INDUSTRIAL •••••.

·-··-·--~---

4 .7%. 777.397

2.596.777.397

••••••••••

01.62.347.4
094.000

Contribuição_ao Fundo do Centro
Gráfi_co do Senado Feder_aL ........ .

T'O TA L._ ••••••

2.596. 777.397

4.796.777.397

2.596.777.397 2.596.777.397

J

--_- -·nn n·· ---.-", ( ·

RECURSOS O€ TGOAS AS fnH!.S

16.10.85
u,;;.;..,.~-·

3.0.0.0

(.:- .: .........

fU•r.,·:;

'''"'"'""
3.1.0.0

DESPESAS CORRENTES.,,_;;_, ..............................·;_,_.,_.-..
. --- -·
DESPESAS DE CUSTETO.:. ••••••••••••• -. ·-·• ............. -~ •••

3.1.2.0

l-laterial de Consumo ........... -..- .................... .

5.000.000

995.000.000

l.VCO.OJCf.-O:U : _

3.1.3.0

Serviços de Tercelros e Encar_gos ••..•••...•••••

~···

10.000.000

53s.ooo.ooo

s.;s.o.Jo.ooo

l.SSJ.CC"•J.c-:;;a
l.SS::',,QO.J.C:o

3.1.3.1

RemuneraçãO de

Pessoais ..••.••••••••••••

5.000.000

385 .OOO.dOO

3;0 .o:n .COJ

3.1.3.2

Outros Servicosr e Encargos ....................... .

5.000.000

150.000.000

155.000.000

3.1.9.0

Diversas Despesas de Custeio •••••.•.••...•• ·-· ••••••
Despesas de Exerc!cios Anteriores .••.•••••••.••••

5.000.000

S.GOO.O:)O

3.1.9.2

5.000.000

s.oc~.ooo

4.0.0.0

DESPESAS DE CAPITAL .......................................... .

l.Q-;6. 777.337

4.1.0.0

INVESTIMENTos ................................ _........ ..
Equipamentos e Material Permanente ...........••••••

l.O-i6. 777.337

4.1.2.0
4.1.9.0
4.1.9.2

Serviço~

Diversos Invest_irnen ';os ................ ~ ............. .
Despesas de Exercícios Anteriores ......•.••.•• -.-~.

1.044. 777.397

l.=.!Ei!_777 ,3;7

2.oor:.o0o

2.o:~.c:J

2.000.000

2.c_co.c:::o

WJl

I!IT[j
I

~----~----------~-----------------------A------~'~--___J~----~.-~1----~
r-,,-~"~

. . l2.6. -.'-:r.:.·~-;"
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16.10.ff5

NATUREZA DA DESPESA

2~ Alteração

. EXERC!CIO llEl.1985 -

$/TUA!;.i(lAl.JAi.

(..1.;-.:...

~~. ~~;

•• .. u

t",,.f'>'C!

DESPESAS Cb~~?~$ •

3.0.0.0
3.1.0.0

•

DESPESAS UE CUSTEIO

MateriaL de consumo

/! 3.1.2.0

I

5.000.000

3.1.3.2

Serviços de Terceiros E!'"Eii.ca:rgoS
Remuneraçãa~e Serviços Pessonis
Outros Serviços e. Enca"rg'os

3.1.9.0

Diversas Oesp-e:s_as de Cus teí.o: ...

3.1.3.0

3.1.3.1

l.V:Jõ:"•.ú.J:!.OJ.)

5.ooo:ooo

785.000 .OJO

5.000.000

200 .OJJ .OOJ

.JJJ .OJJ
2J5. 0·.10. O.)J

5.0J~·.JJJ

5.000.000

"

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.0.0
4.1.0.0

e: Matel:ial. Permanente

EquipamentOs

Diversos Investimentos

.-:

•

•

•

2•

•

'------"---~~D-•s_p_•_s_a_s_d_•_E_x_•_r_c_I_c_i_o_.s'--'-'An-t~e~r-'-i-o-r"es~--'--'------""'----~~'-----~.AI.

• -779 '1.
I I. 3'"
:>I
2 OJJ

4.1.9.2

soc..•rs

T
T
_ 2.ooo.ooo.ooo _2.ooo:ooo.ooo)
otr-RJ.s atSP

cc~=t~t.s

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

-

'i

..:..::·-..:..

2. 7·?6.ê2::. )J7[

4.1.2.0

Y::SSCo.l. t t~<.l.A::

I

--~·::~·:::
. \

~..;:..:.:::..:__;

INVE'STI!'1ENTOS

4.1.9.0

_
C

·~

s.ooo:ooo

Despesas de -Exercí".Cios Arite-ríOres

3.1. 9.2

9:95.000.00.}

10.000.. 000

--ror.~<. ocs~ <:O"P~••IfS

·~--

.

~

-

--·---~--~------

l'i\1S711o'tl>TCS :-::-T ~w:r.~c.::s n~;.~tJ.V,:;
-,,.-:..,;.~~:.,.r-: ~~···Ã.
l-,.;-"_-_7_9_6_.7_7_7_.3_9_0_-,_______I_....______]___,__2_._,_,,_;;__7_7_7_.3_J_,~J

(-::

I

·· ----7 -)- 1
1..
!';" .....:...:_.:..:2.....:..._
. ··.,;

,·,<,-1

1rL~ü

L:., . .,..-.::
· ~,

.

1

c. , - -

~------·------~--h
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•

O~J

RtCURSOS DE TODAS loS

FO~T(S
A~-tf).O

NATUREZA DA DESPESA

1'/

16.10.85
$Uiltl{J.I(NT0[ ITEW

:ll.O.O.O

DESPESAS CORRE!ITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._•••••••••••••••• • • • • • • • • -

.o. o

DESPESAS DE CUSTEIO •., •• :; :"~-.-:--:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·-· •••••

3.:-1

.
I
1

)_1..2. o

Material de Cor:::sumtr ••••••.•••••

.-.-..~-:.

1.550.C·JO.O:--:J

1.000.000.000

.•..• -. •••••••••••.•••• -• •••••

545.000.000

3:.1.3.0

Serv içaS de Terceiros e --Encargo-s· • : • ...................... ~ •••••

3<. T.3. T

Remuneração de Servi çôs Pessoais •..•••••••••.•••••••.•••••

390.000.000

3.1.3.2

Outros ·se-rviços e Encargos ••••••••••••••••••••••••••••••••

155.000.000

1
i 3.1.9.0

Diversas Despesas de Custeio •• : ~ ••••••.••••. ..•••• - •••• - ••. · ·

r,! 3.1.9.2

Despesas ·de Exercicios Anteriores ••••••••....••••.•.•.••••

LO. O. O

DESPESAS DE CAPITAl:, .••_••••• -· : • •••••••.••. • •• • • •• • • ·_- • • • • • • • · • • ••

l

4·.1.0.0

IlliVESTI::1E~TOS

•••••••- ••••

4

•••••••••

~

•

-

-

... •

•

•

.....

•

•

-

•

•

•

•

•

•

~

•

•

•

•

•

5.000.000

•

4.1.2.0

Equipamen'tos e Material Perinanente ••..•.••••.•••••.•...•.•• · ·

~-1.9.0

Diversos InVest.imentos ••...•.•......•............•.•• ·- ~ ·.- • •

4.1. 9. 2

Despesas à e Exercicios Anteriores •...••..••. ~ •• -. ·-. • · ·- • •

1.044.777.397

2.000.000

I
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3.1.0.0

NATUREZA DA DESPESA
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DESPESAS CORR~TES . .... ·-· -·--· ........~ • ,. .. ~ ,. ... ~ .... ~ ............, ....._.................... .

2.o~o.o.Jo.o:n

DESPESAS DE CUS-TEIO .....--....... ·.................................................. --........... ..

2. 000 • .:'J:). 0;';·1
1.000.000 .coo

3.1.2.0

Haterial de ConsUlt'lo ••... :-.-~ .•.••..... ~ ................................. ; •.•

3.1.3.0

Serviços de Terceiros e Encargos .. ........ , ........... -. .................. ..

3.1.3.1

Remuneração de SetViços· Pessoais ................................. ~ ...

790.000.000

3.1.3.2

Outros Serviços e EncargOs .... ....... -. ..

205.00'0.000

3.l.'L0

4

Diversas Despesas de- "Cu.St.eíó-.----:- ;--=----:--:;:-:---:-••••••

•

•••••••••

4

. . . . .:

•

:

3.1.9.2

Despe_sas de Exercícios Anteriores .........

4.0.0.0

DESPESAS DE CAPJ;TAL __ .................................. ........-•..~

4.1.0.0

INVESTir;lENTOS •.•.••.• • ·..............

4

4

..

4.

~

.........

.........

~. ~~-4

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

~

•-

995.000.000

..

•••

5.000.000

••••••

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

4

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

..

2.796.777.397

.

2.796.777.. 397

4.1.2.0

Equipamentos e Haterial Permanente .......... _................... ..

4.1.9.0

Diversos Investiment:os .. ................--_ .. , .... -.................. ··-··-4 ...

4.1.9.2

Despesas de Exercícios Anteriores ...............................

2.794.ooo:aoD
2.000.000

·I'

2.000 ..000

i
I

:
i
~--~J-~~----------~=---~~--~~------~---~---~~~----~------~

02.00 - SENADO FEDERAL
02.02- FUNDO DO CENTRO GR:•FICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF
EXE!'CICIO DE 1 985 - H Alteração
DE~IONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECOrlOMlCAS

A.~EXO

V

16.1 o. 85

Sllt;.o.;.\O,I.j"(l,~-""----------------------------..,

'''""''"""
RECEITAS CORRENTES

2.596.777.397

Transferêiictas-_ :correrites ..

20.000.000

T

o :r

A

2.596. 777.397

RECEITAS DE CAPITAL ••••••.•

T

O

T

A

L

1.550.000.000

Sl.'PEP.l\VIT 00 ORÇ.ll.,..'lENIO C.'JR'U:}ll'E •••

L

Superavit do ürçaii'lCnto Corrente .

.J.550.CCO.COO

4

De..spesas él.é CUsteio ................ ·-· .

Recursos de Outras Fontes.

I
I

DESPI:SlS OJ?P.EZ~'TES ....................

1 .046. 777.397
1.046.777.397

T

O T

"9-~ 7··

L

,.. ,:::)_

DESPI:SAS DE CAPITAL-----:-......... -........ .

Investi.'llentos

1.046. 777.397

!\

1.04ó. 77"7 .397

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

"97

0. __ }/ • .:.

1.0-!6. 777.3::.7

1.046. 777.397

1.046.77"7.3-:!7

1
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02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF - EXE!>Clcro DE 19B5 " 2'> lJ.tnra~

DEMONSTRATIVO QA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Q[~(II.O.

RECEITAS CORREl;TE.S

4.796.777,397

/'Transferências Correntes •
/Recursos de Outras Fontes

T

O T

A

20.000.000

O

T

A

2.0J~LOOO.OJO

'2. 796.777 ~397

SUPERAVIT DE ORÇAMENTO O)ffiillfl'E.

4.i%.?77.J:37

4. 796.777.397

RECEITAS DE CAPITAL

T

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

4. 776.777.397

L

Superavit de orçamento
te

lG.u.ss

~õli.~An.JAI.~---~-----~-------------------,

2. 796.777.397

2.7::J6.i?7.3-:l.7

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos • •

Co~re~

2. 796.777. 3"

2. 796.777.397

L

ATO DA COMISSÃO DIRETORA,
No 01, DE !986
A Comissão Diretora do Senado Federãf, -rro uso de
suas atribuições, Resolve;
Art. J9 Os valores dos subsídios~ parte fixa e Vari"ável ~
da ajuda de custo 'e do auxílio moradia sàl? _r_eajus~lldos
em 75% (setenta e cinco por cento) a partii-dejafleirô de
1986, conforme disposição con-st:::~nte do artigo-39 do Decreto Legislativo n9 I 14, de 1982.
Art. 29 Este Ato terá vigêrciaa par(ir de I~' de janeiro
de 1986.
Art. 3'~ Revogum-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 14 de janeiro de 1986.José Fragelli, Presidente - Mário Maia- Enéas Faria
- Marcondes Gadelha -Joio Lobo - Martins Filho.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA, .
N• 02, DE !986
A Comissão Diretom do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe -.:onfere o Regimento Interno, e tendo
em vista o preceituado na Lei n\' 7.432, de 18 de dezembro de !985, resolve:
Art. !9 São aprovadas, na forma do Anl.:'!xo, as normas
e instruções complementares pertinentes à execução do
Fundo Especial do Senado Federal, b~m como seu Orçamento Interno inicial discriminado nos Anexos I a V.
Par~tgrafo Único, O Fun_do_Especial do Senado Federal, de natureza contúbil c caráler rot:.1tivo, com a denominação de Funsen, destina-se a prover os rccuros ne~
cessàrios ao progntma habitaciomd, de assístência socíal
e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral
cumprimento das atividades legislativas, a critério da
Comis~::io Diretom.

2.7%.777.397

T

O

T

A

L

Art. 2'~ Este Ato entru em vigor na data de sua pUblicação, retroagindo seus efeitos a 19 de dezembro de
1985, data da publicação da Lei n~ 7.432.
Sala da Comissão Diretoru, em !4 dejane:i_ro_de 1986.-José Fragelli, Presidente - Enéas Faria - ryiarcondes
GadcTha- JOão Lobo- Martins Filho- Mário Maia.

-ANEXO AO ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 02, DE 1986
Das normas relath·as ao Fundo Especial do
Senado Federal - FUNSEN
CAPITULO I
Oa sua Instituição e Finalidade
Art. [Q O Fundo E$pecia! do Senado Fedem! FUNSEN, instituído pela Lei n'~ 7.432, de !8 de de·zembro de 1985. de natureza contá bit e caráter rotativo,
p<tssa a reger-se por est.1s Normas.
Art. 21' O Fundo Especial do Senado Federal FUNSEN- destina-se a prover os recursos necessários
aú programa habitaciorial, dC assistência social e realii(lções-o.utras que s~ fizerem necessárias ao integral cumpríitH~nto das ati vidades legislativas, bem assim o comp!mento de dotaçõc.s on.;amentàrias e de despesas não previstas no OrçamentO do Senado Federal, a critério da
Comissão Diretora.

CAPITULO II
Dos R~Cursõs do F'UNSEN

- A.-~1. 3-? --Constituem

receitas do Fundo os recursos

oriundos: I -do.-. créditos on.;amcnt:.írios a ele destinados, inclusive o... dirigidos aos progmmas habitudonais e de assis·
tênd<t soda!:

2. 796. 777.3~)7

II -do produto das taxas de conservação e o_cupação
de imóveis e outros de natureza indenizatória;
-III- dos produtos de amortizações, juros, corrcção
monctúria, bem como multas incidentes sobre operações
reul_izadas pelo_ Sen::~do Federal, inclusive os resultantes
de convênios firmados entre o Senado Federal e instituições financeiras;
·r v....:.._ do "prodUto da alienação de bens móveis;
V- do saldo resultante da economía na execução do
Orçamento do Senado Federal, apuwdo ao final de cada
exercicio:
VI- da anulação de despesas referentes a exercícios
unteriores:
a) re~ultante da regularização de despesas de exercicios anteriores, e
b) resultante d_e_cvcntual cancelamento dos saldos nãõutili:t:ados de restos a pagar;
VII- de outros valores que venham a ser incorporados <.tO Fundo:
a) cessões, auxílios e subvenções;
b) saldo:> do FUNSEN verificados ao fin<ll de cada
exercício financeiro, os quais s'erào automaticamente
transferidos para o exercício seguinte, a crédito do Fundo, como receita do referido exercício, e
c) quaisquer outros recursos que lhe forem atribuídos.

CAPITULO III
Do Orçamento Próprio do FUNSEN
Art. 4~ O Fundo Espedal do Senado Federal FUNSEN- disporú de Orçumento Interno que evidenciará os planos e programas de aplicação dos recursos, o
qu;tl scrú e!abomdo !.:om observãncía das normas aplicá-
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veis ao Ôrç-amento Geral da Uniilo e será aprovado pela
Comfs·s3o Oiretora do Senado FederaL
§ i" A proposta de orçamento do FUNSEN para o
exercício seguinte~ bem assim suas alterações no decorrer
do exe.rdcio. serão elaburad;.~.s pelo órgã.o _competente do
S_enudo Federal e .apresentadas pelo Diretor-Geral à ComissUo DirctQra pura aprovação, acompanhadas de exposição de motivos.
~ 2~' A proposta de que trJta u parágrafo 19 dest!! artigo serú encaminhada à Comissão Diretora até o dia 30
de nO\'cmbro de cada e~ercício.
Art. 59 O Orçamento Interno do FUNSEN abnmgerá a totalidalic das suas receitas e Q_espesas para o
exercício, observando:
I - quanto U receita, a indicação:
__ _
a) dos recursos oriundos de dotuções consignada.s JlO
Orçamento da Uni~o. e _
_
b) Uus recurso~ definidos nos si tens II a VII, do arL _31'_
destus Normas;
11- qu:.~nto à despesa, a indicação dos recursos alocados :.~os vários prograni.as de li'ãba.lho ejou de despesas
não previstus no Orçamento do Senado FederaL

CAPITULO IV
Da Execu~ão Orçamentária e Financeira

Art. 6~ Os recursos financeiros oriundos de dotações consignadus no Orçamento da União serão transferidos conforme cronogmma de desembolso aprovado
pelo Pn:sidente do Senado Federal. através de Nota Fimmceira, e creditudos no Ban.co .do Brasil S. A. 01,1_ na
Caixa Ecunômicu Federal, em conta especial, sob o.título .. Fundo Especial do Senado Federal- FUNSEN".
Art, 79 Os demais recursos definidos nos itens II a.
VII, do .art. 3"' destas No.rm<~,s, serão também recolhido_s _

02,00
02.09

ao Bunco do Brasil S.A. ou à Caixa Econõmica Federal,
a crédito da c.ont:t especial, sob o título enunci<Jdo .no artigo anterior, considerando-se simples repasses, devendo
constar do r.cspeCtivu Orçamento ·"interno do Fundo. Parágrufo único. O saldo orçamentário contido no
ikm V do artigo 39 será empenha<;;o e transferido ao
Fundo ESpecial do Senado Felierul- FUNSEN.-e, na
e'l.cntualidude dLl insuficiência de re.curs.os financeiros
correspondentes, o Senado Federal o inscreverá em
"Restos a Pagur", parif posterior deliberação.
Art. "31'· Os atos e fatos decorrentes da gestão
financeiro-orçamentária do FUNSEN, uma vez cumpria6 o diSpOsto no artigo 4Q, e seus parágrafos, destas Normas, serão supervisionados pelo Presidente do Senado
- Federal e obedecer~o aos pfeceitos feglmentüis e de adnlliiisTfáçlío financeiro-orçamentária aplicâv.eis ão SenaF'eiJêi~l!."indusive.conl rClação aõ procCSso licita.tório,
ao ~é"mpenhO e·-o:raenuÇãõ d:.~Oespe:sa, ao suprime.ntõ. de
fundos. à movimentação de contas bandrias e. de recur~
sos, e.u.o~Sistema contCtbil.
regime financeiro~orÇamentário e a contabili§ l<:i
dadl.'! prôprin do FUNSEN, de que trata este <lrtigo, serão ehibOrâdos executados pero órgão competente do
Senado Fed.eral, de acordo com os prec.eitos legais vigentes e, .nO que couber, com as normas baixadas pela Comissão Diretora, observado o principio de uniformidade
de procedimentos té.cnic.os com os demais Poderes da
União,
- § ii' .A pn!stação de coritâs do FUndo será elaborada
de ucordo com o Pluno de Contas da União, e suas demonstn.w9escon.tábeis serào_.incorporada_s às do Senado
Federal, devendo os baluncetes e b<Jlanços observarem
os r11e_Sl)10~ .rrazos e trâmites pro~!)uais,
§ Jl' Os bens adquiridos com recursos do Fundo se~
rão tr:.~nsferidos, no mesmo ex_erçício, ao património d<J
UniãQ, l!trg_v~s qo Senqdo Federal.

§ 41' O Fundo E~pcçial do Senado Federal- FUNM
SEN -está sujeitO à auditoria interna exercida pela A uM
ditori<.t do Senado Fedew!, u qual incumbe expedir o cerM
tifil;udo de regul:.~rídude pãra os fins de instrução da
prestação de contas.
Art. 91' . A Col}li_ssào Diretonl, na _qualidade de gesM
tora do-~Furido Especial do Senado Federal - FUNSEN, poderá autorizar o pagamento de despesa até o
montante de sua receita, sendo vedud:.~ a reprogr:.~mação
do orçamento, por parte do Senudo Federal, que víse a
redução de recursos consignados no Orçamento Geral
da União, destinados uos fins de que tra.ta o artigo 29
destas Normas.
CAPITULO V

·-.ao

-o

e

SENADO FEDERAL
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL

Das

Disposi~ões

Gerais

ArL.10. Co111pete ao Diretor-Geral do Senado Federal, dentro de su<ts atribuições r.egimentais, promover
as medidas de caráter adminstrativo dos a.tos e fatos neM
cessúrios ao gcrenciamento do Fundo Especial do Senado Federal- FUNSEN -, s.ubmetendoMas à Comissão
Dirctora, nu qualidade de Gestora, e ao Presidente do
Senado Federal, na condição de SupervisOr e Ordina.àói"
da De~pcsa.
Art. 11. Fica o DiretorMGeral do SenUdO Federal
autorizado. para o atendimento de despesas emergen- dais, a m:.~nter disponíveis recursos do Fundo Especial
do Scn<.tdo Fcderul - FUNSEN -até o limite de 100
.(c.:m) vezes o Muior Valor de Referência - MVR.
Art. 12. Fic-a o Presidente do Senado Federal autorizado u_b;\ixar as in.struçõ..es necess.ârias ·ao gerCnciamen-to dos n.-çursos do Fundo Especial do Senado Federal-.
FUNS.EN -,e a ~olucionar o.s casos nào previstos nest:.lli Normas.

ANEXO I
FURSEII

RECEirA
EM CR$1,00

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO
1.
1.1
1.1.1

IIECURSOS

DE

OUTRAS

1.2

1.2.1

78.727.044-560

FONTES

RECEITAS CORRENTES
Saldo transferido da CQnta Extra-orçamentária na forma do art. 7i, da Lei 7. 432, de 18 _de .. de.zembro
1985.

1-1-2

CA'I'ECORIA
ECOIIÔKICA

RUBRICAS

18-492-788-420

90

361.491.147

90

18.121.297.273

90

de

Saldo resultante da economia na execução -do Orçamento do Senado Federal apurado ao :final <lo exercd.cio d
1985, na f'orma do item V, do art. 31:1,. da Lei 7,432
de 18 de dezembro de 1985.

RECEITAS DE CAPITAL
Saldo resultante da ecortomia na execução do Or<;"amento do Senado Federal apurado ao f'inal do exercÍcio de
1985, na forma do item V, do art. 3g, da· Lei 7.432 ,
de 18 de dezembro de 1985.

60-234-256-140

60,234.256.140

90

Rtetlta de Cap ta Tetll

60-234-256.140
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02.00
02.09
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Recursos de todas as fontes

SENADO FEDERAL
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL

ANEXO

II

EM Cr$1,00

ESPECIFICAÇÃO

r orAL

LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
AÇÃO LEGISLATIVA

78.727.044.560
78.727.044.560
78.727.044.560

01010014
78.727.044.560

78.727.044.560

02.00
02.09

SENADO FEDERAL
FUNDO ESPECIAL

DÓ SENADO FEDERAL

78.727.044.560

Recursos de todas as tontes
FUMSEN

.A'rUIIIJ:ZA

DA

ANEXO III

DESPESA

EM Cr$1,00

ESPECIFICAÇÃO

3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.3.1
3.1.3.2

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO

4.0.0.0
4.1.0.0

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS

4.1.1.0

4.1.2.0
4.3.0.0
4.3.1.0

4.3.(3

Material de ConSUmo

Serviços de Terceiros e Encargos
Remuneração de Serviços Pessoais

Outros Servi.ços e Encargos

Obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
TRANSFER~NCIA

DE CAPITAL
Transferênciasintragovernamentais
Contribuicões a Fundos

Ordinários

Dirtlh .. nt.

Arrecadados

Outra•

fontu

4,000.000.00
92.788.42
11.400.000.00

59.000.000.00
1.234.256.14

3.000.000.00

t<~hoori& [co ..Õ•iu

u ..... tes
15.492.788.420
15.492.788.420
4.000.000.000
11.492.788.420"
92.788.420
11. 400. DOO .'DOO
63.234.256.140.
60.234.256.140
59.000.000.000
1.234.256.140
3.000.000.000
3.000.000.000 :
3.000.000.000

)1/)
Total Dup. d• Capital

63.234.256.140

TOTAl

,,EIAL-

78.727.044.560

Março de 1986

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

02.00
02.09
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Recursos de todas as rontea
FUJISilJI

NATUREZA

DA

DESPESA

\

ANEXO IV
EM Cr$1,00

ESPECIFICAÇÃO

3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.3.1
3.1.3.2

DESPESAS COORENI'ES
DESPESAS DE CUSTEIO
Material de Crosuno
SeiViços de Terceiros e Encargos
lleou1eração de SeiViços Pessoais
OJtroo SeiViço~ e EncargO..

4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.1;0
4.1.2.0
4.3.0.0
4.3.1.0
4.3.1.3

DESPESAS DE CAPITAL

SUBELEMENTO
E
ITEM

ELEMENTO

15.492.788.420
15.492.788.420

4.ooo.ooo.ooo
11.492.788;420
92.788.420
11. 400. 000. 00_0
3,234.256.140
0.234.256.140

INVES'I'IMEl'li'OO

(bras e Instalações

59.ooo.ooo.ooo

Equipaoontos e Material Pennanente
TRANSFE:lê.ciAS DE CAPITAL

1. 234. 256 .140

TransterêrK:ias Intragovemooientais
Contribuições a F\.n:los

3. ooo. ooo .·ooo

3.ooo.ooo;ooo·

OUTRAS DESPESAS CORJIUJES

TOTAL Dt:SPESAS CORREUES

15.492.788.420

·aUTAL

D~SPESA

DEIIOIISTRATIVO

DA

RECEITA

E

DA

3. 000- 000". 000

CAPITAL

15.492.788.420

SENADO FEDERAL
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL - fUKSEN

02.00
02.09

CATEGORIA
ECONÕMICA

ANEXO
DESPESA

8EG\JIII)O

AS

CATB<IORIAS

V

---- --

ECOHÔIUCAS
em Cr$1 ,00

RECEJ: TA

DE SPESA
TOTAL

PARCIAL

Espec1:t"1cação

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO
CORRENTE

60.234.256.140

3.000.000.000

'IOUL

r~
~-

~if-..

•

I

3.000.000.000
18.492.788.420

TOTAL

63.234.256.140

DESPESAS DE CAPITAL

3.000.000.000

TOTAL

15.492.788.420

DESPESAS COR!<ENTES
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO éO!!
RENTE
78.727.044-560

DO

PARCIAL

18.492.788.420

'B)UL

SUPERAVIT

Especificação

63.234.256.1~&.

'l'OTAL

I
•

OS2

Quarta:f_:!ra 5 - - - - - _ ___:_ _:c_:Dc.:Ic.:Ác:.R;::l;::O;::D:_O::_::C.c:bccN~G:c-;::R;::E;::SS:_O:_ccN_cA:_C;::I.c:OccNc.:A;::L:::_:_(S_e_:_çà_o_I__:_I) --~-------

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
No 03, DE 1986
A Comissão Diretora do Senado Fed(!ral, no uso das
atribuiçõ'-"S que lhe confere o Regimento Interno, e nos-

termos dos arts.

7<~,

53, 62 c-512, §§ 3<:> e 59, do Regula-

mento Administrativo do Senado Federal, aprovado

pe\:1 Resoluçiio n<.> 58, de 1972, e alterações posteriores, e
tendo em vist:~ o que_ dispõe o Ato n<.> 10, de 1979, da Comisslio Diretora, resolve baixar o seguinte Ato:
Art. J<.> Fica :aprovndo 1 na conformidade das discriminações c_ons_tantes dos Quadros I a V, anexos, o Orçamento Interno do Fundo do Centro Gráfico do Senado
FcJcrar- FUNCEGRAF, para o exercício financeiro

Senado Federal, cm 14 de janeiro de 1986, -José Fra·
gelli, Presidente - Martins Filho, Relator - Mário
Maia- João Lobo- Marcondes Gadelha- Enéas Fa~

dt.: 1986.

ria.

02.00 - SENADO FEDERAL
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FE
EXERC!CIO DB 1986

Art. 2"'

RECURJOS DE

RAl - FUNCEGRAF
PROGRAMA .DE

TRABALHO

Este Ato entra em vigor na data de sua

publicação,

TODAS

AS

fONTE:;

14.11.85

EM Cr$: 1.000,00
PitO .I C TOI

lll'tOI,IDAC:lo

c O• 1 t t

4Tl'IID4Dtl

L E G I S L ATI ,.V A ••••••••• :. ................ ·....................... ~··

11.100.000

INDOSTRIA ....... ; •••••••• , ••• • , , •••••• ., • , .. , • , •• , , ............. , • , , •• , •

11.100.000

01.62.347 .. 4

•••

Contribuição ao Fundo do' Centro Gráfico do Senado Federal ••••• , •••

TOTAL

Oc:> I

02.000 SENADO FEDERAL
02.002 -'- FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FED 'AL - FUNCEGRAF ::

RECURSOS OE TODAS

AS

FONTES.
ANEXO

NATUREZA DA DESPESA

EXERC!CIO DE 1986

14.-11.85

EM CrS: 1.000,00
uruo~l4 t~~two:.t.

vurcuuoos

[

nu''"'~os

3.0.0.0

DESPESAS CORRENTES, • , ••• , ,_ •• , •• , ••••••• , • , •• , •••••• , ••

3.1.0:0

DESPESAS DE CUSTE!O,,.,, ••• , .. , , . , . , • •• ,, •• , , . , , , , , .. ,

3.1.2.0

Material de Consumo .•••••••• : ••.•••••• ', •••••••••••

!.Q..:..Q.Q.Q..

!Q.Q.:.Q.Q.Q.

~

3.1.3.0

Serviços de Terceiros e Encargos .• o••.•....•••. o. o

!2.:.Q.Q.Q.

!Q.Q.:.Q.Q.Q.

~

'1.100.0~0

1.100.QQQ

3.1.,3.'1

Remuneração de Serviç-os PesBoais ...... o . . . . . . . . . . .

20.oo·o

420.000

440.000

3.1.3.2

Outros Serviços e Encargos •••••••.•••• , •••••••••

20.000

80.000

ioo.ooo

3".1.9.0

Diversas Despesas de Custeio ......... •· ••• ·•••••• ~ ...

~

·Despesas de ExercJ:cioa Anteriores ............. o
4.0.0.0
4.1.0.0

DESPESAS DE CAPITAL ......

,.~

••••••

,~

••••• , •••

INVES'l'IMEN'l'OS. , .......... , • , ••••• ~ •• : ..... : • •• , , •••• o

1.aoó.ooo

.s·.aoo .o oo

s.s.oo .o oo

o-o o • • ·.• . . . . . . . . •-• o . . . . . . . . o

so •. ooo

~

Equipamento$ .e Material Perm.J.nenteo'o ••• ~ ••••.•

4.1.9-.0

Divers~s

4.2.5.0

Despesas de Exercícios Anteriores. o • • o
INVERSOES FINANCEIRAS ....

. 9.850.000

••

••

4.1.2.0-

4.2.0 .. 0.

lo.ooó .oo0

1.000 .OO?

Obras e Instalaçõe-s ••••••• , ••••••••.•••••• o

4.1.-9.2

20',000

o.• ,. ..... oo

4.l.L'O

Investimentos ••••

~

20.000

o ••

o • o , ,

,

~

••o • • • • o ..

o~

so.ooo

.. o o • • • • • '

l\quiSio;ão de Titula> ~""" ... COpital jó - l l i $ ••........•••••••..•

oooo••••o···············

150.000

Q'IIVUTii.E..rrasQrHYt~:lliu. f'IN41o1Ctr~uJT~4Nif! ot CA,T~"'J TOT4~ DES~D[CARITALJ
looooo.ooo

•

-

so.oofi
~~

, . . . . . . . o • , ... o • , , , •• , , • ,

-

( ....._

1o.ooo.ooo.

, - - - r o r AI. oti!A"

1

11.1oo.ooo

J·\
~~
1
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RECURSOS

02.000 SENADO FEDERAL
02.002 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDER • - FUNCEGRAI'
EXERC!CIO DE 1986
NATUREZA DA DESPESA
r~~

lS I"

CltiH I D

J.o.o .. o

I( (I

Quarta-feira 5 083

O~

TODAS

A.S

ANEXO

CtS: I ~)I)•J.OO

I" I' C A il J. O

DESPESAS CORRENTES

3 .. 1.0.0

1.100.000
....... ~ ..... ·.... ,. ., ............................. • • .......

l)ESPESAS DE CUSTElfO

3.1 • .2~0
3 .. 1 .. 3 .. 0
3.1 .. 3.1

~ .. • ... ..

3.1.~-~

Mateiral de Conswno ........ , •• -'•.• ... ; ......................................... ..
Serviços de Ter:ceiros ~ Encargos ....................................... ..
Remunel:ação de. Serviços Pessoais ............................... ." ...... .
Outros Serviços e EncargOG
............................................... .

3 .. 1. 9.. 0

Diversas Despesas de Custeio ...... ~ ................................................ ..

... o.o.o
<I.Ll,O

DESPESAS DE CAPITAL .............. . _ ............... ~ .... •• .......... • ........ .
l:NVESTIMEN'l'OS ...... • ..... • ....................... • ..................... •.
Obras ê Ins-talações .............. -•..•••••••••••••••••· ••••••••••

... 1.2.0
4.1.9.0
4.1 .. 9.2

Oi versos Investimentos ...... •.• ............... , ... ~. •.• ............ ; ~ ... ..
Despesas de Exerc!cios ·Anteriores •••••• ~ ................... ~ ..

... 1.0.0

Equipamentos e Material Permanente

1.100.000

• ~ ••••••••••••••••••••••••.

Despesas de Exerc:::!c!os Anteriores

3.1.9 .. 2

FONTES.

l:4.ll .. 85

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

INVERSÕES li'l~CEIRAS ....... ,. • ... • .................... :' .. .; •• , , ........... •_••!

... 2.0.0
4.2.5.0

AquJ:sic;:ão de Títulos Representativos de capital Integralizado ••

(OT4LDU•.ot:c"'"'T""J

1o.ooo.ooo

r--toTAo.

•cltAo.~,

IX\

l u.1oo.ooo

-

-

-

02.000 SENADO FEDE~AL
02.002- FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SEI'WJO FEDERAL - FUNCEGRAf~ ··- EXERClCIO DE 19ÍI6
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E OA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÕWCAS

&1 ~C

.

cI • 1C a CI I

.RECErrAS .CORRP.:N'l'ES

' ' ' '

..
~a

•

EMCc~:

~

1 • 1.

········

Transferências Correntes ••
Recursos de outras Fontes.

1'.

TA'

11.100.000
100 .. 000
11.000 .. 000

11..00.00

t••tco•lc&fl•

DESPESAS CORRENTES

. . ..
'

' '

'l'OTAL

.............
Cor-:
.............................

-

Despesas de C':13teio .• ••••••
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORREN

ltE:CJ::ITAS DE CAPITAL

SUperaVit do Orçamento
rente

11.100.000

10.000.000
10.000.000

-

..........

10.000.000

,,

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

9 .. 850.000
150.000

TOTAL

10.000.000

11.100 .. 000

10.000.000"

Financeiraa .........

Investimentos

.........
~

-

DESPESAS DE CAPITAL

ANEXO 'f

14.11.85

1.100.000

TOTAL

~sões

10.000.000

•••c••'

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

TE ••••••••••••••••••; ••••:

TO TA' L

I

-

1o.ooo.ooo
I(

r-;.;,
i~

:

n
;;

-""'"

_o~_4__Q~u~a_r_ta_-f~ei~ra~5--~------~--~---~-~D~IÂ~R~IO~O~O~C~Ô~N~G~R~E~S~S~O~N~A~C~IO~N~··~A~L~(~Soc~._ão__II~)------------------------~~M~ar~ç~od~
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N'i> 4, DE 1986

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de
suas atribuições Regimentais, resolve:

Art. 11' Aplicum-se no Senado F_ederal as disposições constantes do Decreto n'-' 92.096, Ue 9 de dezembro

de 1985, que dispõe sobre a concessão e atualização das
pensões especiais e dá outras providências.
Art. 2<? Fica a Dirctoria-GeraTautorizadu- a expedir
Portaria destinada a orientar os diversos órgãos da Casa

quanto U concessão e atualização das pensões especiais
de que trutam as Leis n~>s 1.711, de 28 de outubro de
1952; 3.738, de 4 de abril de f960; e 6.782, de 19 maio de

t9i0.

Art. J<.> Este Ato entrará em vigor na data de sua
publkação.
ArL. 4o:> Revogum-se as dispo~ições em contrário.
Sala du Comissão Diretora, 14 de janeiro de 1986.José Fragelli, Presidente- Martins Filho- Marcondes
GadeJha -João Lobo - Mário Maia.

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 5, DE 1986
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de
suas atribuições, resolve:
Art. I~> O pcrcentu:li du re<~juste de 75%- (setenta e
cinco por cento) dos valores dos ~ubsídios- parte fixa c
variável - dü ajudu de custo e do auxílio moradia, de
que truta o Ato da Comissüo Diretora n~ 01, de 1986,
fica acrescido de 14,35% (quatorze virgula trinta e cinco)-pontos percentuais, perfazendo o totul de 89,35% (oitenta e nove vírgulü trinta e cinco por cento), conforme dispo::.içüo const<mle do art. 3<:> do Decreto Legislativo n~'
!14, de 1982.
An. 2<:> Este Ato terá vigênda a partir de Jo:> dejanein.> de l91l6.
Art. 3~> Revogam-se us disposições cm contrário.
Sala da Comissão Dirctora.14 de fevereiro de 1986.José Fragelli, Pre5idente -""""" Enéas F'aria - Marcondes
Gadelha - João Lobo - Alberto Silva.

do Art. 57, do R'eguiumento do PRODASEN, aprovado
pelo Ato o\' 19, de 1976, d;J Comissão Diretora do Senado Federal, com suas alterações posteriores, e tendo em
vista u_afastamento do Oiretor-Exeçutivo do PRODASEN para tratamento de saúde, Resolve: designar, para
substituir o referido titular. durante seu impedimento, o
servidor Sinval Senra Martins Junior, Diretor da DivisãO de Suporte Técnico e Operações do PRODASEN.
Sen<~do Federal, 27 de janeiro de 1986.-EnéasFaria,
Primeiro-S~cretário no exercício da Presidência.

ATO DO PRESIDENTE
N• 005, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, ín- ciso IV do Regimento Interno e de acordo com a delegação de <.:ompetência que lhe foi outorgnda pelo Ato da
Comis.são Dirctora n9 2, de 1':!73 e tendo em vista o que
consta do Proce~i>O n9 000988 85 3, Resolve: aposentar,
vôTUniariamente, Santino Mendes dos Santo~. Técnico
legis-lativo. Classe "Especial", Referência NS-25, do
Qu~1Uro Perm:.1nente Jo Sen:.1do Federal. nos termos dos
_<)~tig_os __ IOI, inciso III e 102, inciso I, aHnea "a", da
ConstiLtüçào d~1 Repúblka Federativa do Brasil (Emenda Constitucional n9 i, de 17 de outubro de I 969), combinados -COm os artigos 428, inciso II, 429, inciso r, 430,
-- !n-cfso 1ve·v. e 414, § 4~ do Regulamento Administrativo
do S~nado Federal, artigo 29 parógrafo único da Resolução Sf-' n~ 358, de 1983 e artigo 39 da Resolução SF n9
13, de !985, com proventos integrais acrescidos de20% e
a gratifil-'m.;ão adicional por tempo de serviço, observado
o limite previ~ to no <Lrtigo 102, § 29 da Constituição.
Senado Fedem/, cm 7 de fevereiro de 1986. - José
Fragelli, Prcúdente d.o Senado Feder<ll

O Presidente do Senudo Federal, no uso das atri~
buições que lhe cv_oferem os artigos 52, item 38 e 97, inci·
so IV, do Regimento Interno e de conformidade evm a
deleg:.~çUo de competénda que lhe foi outprgada pelo
Ato n<:>2, de 1973, revigorada f)Clo Ato n~> 12, de 1983+ da
Comissão Dircluru, resolve; exonerar. a pedido, Américo Dias Ludcira Junior, Técnico Legislativo. Classe "Esped<JI". Referência NS-25. do _Quadro Permanente, do
cargo cm Comissão, de Dirctor da Secretaria de Serviços
Especi<tis, código SF-DAS-lOL5. a partir desta data.
Senado Federal, 17 de janeiro de 1986.- José Fra~
gelli, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N9 2, DE 1986

O Presidente do Scnadv Federal, no uso das atri·
buíçõcs que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97 inciso IV, do Regimento Interno e de conformid<tde com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n9 2, de !973, revigoradu pelo Ato nY 12, de 1983, da
Comissão Diretora, resolve-: nomear Humberto Leal
Vieira, Assessor Parlumentar - AS-3 do Quadro do Senado Federal, para exercer o cargo em Comissão de Diretor da Secretaria de Serviços EsPeciuis, Código SFDAS-10 1.5, a partir desta data.
Senado Federal, 17 de janeiro de 1986. - J.o.sé Fragelli, Presidente do Senado Feaeral. - ---- --

ATO DO PRESIDENTE
N9 04, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e com base no que estabelece o §.19,

ATO DO PRESIDENTE
N9 008, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a
d,elegação dç competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n~ 2, de 1973, revigorada pelo Ato_n>' 12, de 1983, da
Comissão Diretoru, resolve: exonerar, a pedido o servidor Marcelo Chagas Muniz, Mêdico, Clusse Especial,
Referência NS-25, do e~!rgo, cm comissão, de Diretor da
Subsecretaria de Assistência Médica e Social, código SFDAS-101 .3, do Quadro Permanente~ a partir desta data.
Senado Fcderul. em 4 de fevereiro de 1986. -José
Fragelli, Presidente do Sen:.tdo Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N~> 009, DE 1986
O Presidente do Senado Fcder;Jl, no uso das atri~
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de conformidade com a
.delcgaçàQ de competência que lhi:: foi outorgada pelo
Ato n9 2, de 1973, revigorada pelo Ato nl' 12, de 1983, da
Comis~ão Diretora, resolve: nomear Vulteno Alves Ribeiro. Médico, Classe "Especial", Referência NS-25, do
Quadro Permanente, para exercer o cargo em Comissão
de Diretor da Subsecretaria de Assist~ncia Médica e Social. código SF-DAS-101.3, a partir desta data.
Senado Federal, em 4 de fevereiro- de 1986. - José
Fragelli, Pre)iidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N>' 10, DE, 1986

ATO DO PRESIDENTE
N• 006, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atriincibuiÇões· qu~ lhe conferem os artii;:9s 52, item 38 e
so IV, do Regimento Interno e de ucordo com a ddegaç:lo de competência I.JUe lhe foi outorgada pelo Ato da
_Comb.~ihl Diretora n'~ 2, de 4 de abril de 1973. e tendo em
vista o que consta do Proces:.u n~ 021533 85 7, Resolve:
aposentar, voluntariamente, Durv·al dos Santos, lnspetor de Segurunça Legislativa, Classe "O nica", Referênci.J NS~/6, do Quadro Permanente do Senado Federal,
nos to.:rmos dos artigos 101, ino.:iso IJJ, e 102, inciso L alínea "a'";" du Constituição du Repúbll\.'a Federativa do
Brasil, o.:ombinaUos com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I. 430. incisos III e V, e 4/4, § 49,-da Resolução SF n~'
58.,_ de L97i c artigo 2'-', parágrafo único, da Rcsolw.;ào
SF n9 358, de I 983: e artigo 39, da RI!Solução SF n'-' I 3, de
198_5, cõm proventos integrais, correspondentes ao vencimento da Cbsse "Especial'', Referencia NS~l9, e a gratific<lçào adidonal por tempo de serviço a que faz jus,
observado o limite previsto no artigo 102, § 2", da Constiluiçüo Federal.
Senado Federal, cm 4 de janeiro de 1986. -José Fragelli, Prc.sidente do Senado __Federal.

97,

ATO DO PRESIDENTE
N• I, DE 1986

101.3, do Quadro Permanente, no período de 2 dejanei~
ro a 4 de fevereiro de "!986.
Senado. Federal, em 2 de janeiro de 1986. -José Fragelli, Presidente do Senado FederaL

ATO DO PRESIDENTE
· N• 007, DE 1986
O Pre.~identc do Senado federal, no uso das atribuições que lhe eonfCrem os artigos 52, item 38, e 97, incisO IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a
-- delegação dê competênCia que lhe foi outorgada pelo
At9 n~ 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9l2, de 1933, da
Comissão Diretora, Resolve: designar o servidor Valteno Alves Ribeiro, Médico, Classe "C", Referência NS?_2, do Quadro Pún1anente, paru exercer, em substitu.içüo, o Cllrgo, em comissão, de Diretor da Subsecretaria de Assistência Médica e Social, código SF-DAS-

O Pn:siJemc do Senado Federal, no uso das atribuiçôes que lhe ~onfercm os artigos 52, it_em 38, e_97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de compct0m.:ia 4ue lhe foi outorgada pelo Ato n~>
2. -de 1973, da Comissão Diretora, e tendo em vista o que
consta do Proce..,:;o n9 001243!::61, resolve, :.tposentar, voluntariamente, Dar.;;y Martins da Si!~,oa, lnspetor de Segurança Legisfutiva, Classe Especial, Rr.:ferênóa NS-19,
do Qu:1dro Permanente do Senado Federal, no-~ termos
dns artigo~ 101, incist> Jl[ c 102, inciso I, alínea "a'' da
Constituição da República Federativa do Bmsil (Emen·
da Ctmstit:.~.t.:ional n9 l, de 17 d!.! outubro de 1969). combin~Jdos com os artigos -42!'1, inciso II, 429 inciso I, 430,
incisos IV e V e 414, § 49 do Regulamento Administrativo do Senudo Federal, artigo 2'-'. parilgrafo único daReso[uç:lo SF n9 358, de l983, e :.trt. 39 da Resolução SF n~>
IJ, /985, com proventos integrais acrescidos de 20% e a
grarificaç:lo adicional por tempo de serviço, observado o
limite previsto no artigo 102, § 29 da Constituiçüo.
Senado Federal, em 4 de fevereiro de 1986. - José
Fragellí, Presidente do Senado Federal.
I

ATO DO PRESIDENTE
N~' li, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuiçõe::. regtmenta~. e
Considerando a necessidade de incentivar o desenvolvimento de programas de ~1perfeiçoamcnto de recursos
humanos:
.
Considerando a neccssjdadc de proporcionar, à Comissão Dirctora. subsídios pa_ra concessUo de gratificação a que se refere o art. 4l0, do Regulamento Admin-iúr-:úivo do Sen<.uJo Federal, e
Considerando a conveniênciu de proceder o exame
prévio das solicituções de afastamento de servidor para
cursos ou estudos, no Brasil ou no exterior, resolve:
l - Con5tituir <l Comissão Especial de Avaliação, de
eur(!tcr permanente. com a fi nulidade de:_
a) examinur e propor progmmas de treinamento espe-cializado de pcssonl, no País e no exterior;
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b) estudar, opinar e emitir parecer sobre pedidos de
servidores para freqüentar curso, participar de congi'es~
sos e de outras missões ou de convites da mesma natureza, avaliando sua importânciu, utilidade c aproveitamento para o Senado Federal;
c - sugerir critérios a serem adotados na concessão de
licenças para afastamentos que envolvam treinamento
ou aperfeiçoamento de pessoal;
d -coordenar os programas de _desenvolvimento dos
recursos humanos do Senado Federal, bem como os de
intercâmbio com entidades brasileiras e estrangeiras,
controlando e aferindo a realização dos estudos e propondo melhor aproveitamento de servidor, quando do
término de seus estudos.
2- Os integrantes da Comissão Especial de Av a-_
liução, a que se refere este Ato," serão designados por Ato
do Presidente do Senudo Federal e não farão jus a qualquer retribuição adiciõnal.
_
3- Revogar os A tos nl' 11, de_l978 e 17 de 1979, desta
Presidéncía.
Senado Fcderul, 14 de fevereiro de 1986.- José Fragelli.

ATO DO PRESIDENTE
N9 12, de 1986
O Presidenle do Senado_ Federal, no uso de suas atribuições regimentais, Resolve designar Lourival Zagonel
dos Santos, Diretor-Geral, Marcos Vieira, TécniCo em _
Legislação e Orçamento, Guldo Fa.ria de Carvalho, Téc.
nico Legislativo, Humberto· Leal Vieira, Assess-Or Parla- _
mentar e Estevão Chuves de Rezende Martins, AssessorParlamentar para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comiss1io Especial de Avaliuçào de que trata o
Ato nl' 11/86.
Senudo Federal, em 14 de fevereiro de 1986.- JoSC-Fragelli.
-

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
No I de 1986
O Primeiro-Secretário do Sen<Jdo Federal, no uso de
su<Js atribuições regimentais, Resolve:
Designar o Dr. Valteno Alves Ribeiro, Médico do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, para substituto
eventual do Diretor da Subsecretaria de Ass_istência ~é
dica c Social - SSAMS, a pélrtir desta data.
Em, 2 de janeiro de 1986. - Enéas Faria, PrimeiroSecretário.
-------- - -

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
N• 6, DE 1986
O Primeiro-Secretárío dei Senado Federal no uso de
su<Js atribuições regimentais e
Considerando o resultado dos estudos de avaliação da
política de pessoal do Senado Federal, realizados pela
Comissão Especial instituída nos termos do Ato n~' 152, de .l985, do Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, de que resultou a aprovação, pela Comissão Diretora, dos Projetas de Resolução n~'s 149 e 150, de 1985;
Considerando que se faz necessário compatibilizar o
Plano de Classificação de Empregos e Salários e o Regulamento de Pessoal_do_ PRODASEN às novas diretrizes e
normas que serviram de base à elevação _dos referidos
Projetas de Resoluções; Resolve:
Art. l~' Designar os servidOres Yamil e Souza Outra e Paula Cunha Canto de Miranda, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, e os servidores do Quudro de
Pessoal do PRODASEN, Jair Pedro de OHveira; Pedro
Jorge Moretti, Nilson da Silva RebeUo, Ayrton Afonso
de Almeida e Ettore da Costa Pereira, para comporem
Comissão Especial com a incumbê:ncia de fazer levantamentos e análise da situação do Quadro de Pessoal, do
Plano de Classificação_ de Empregos e SalárioSe--do Regulamento do Órgão e oferecer anteprojeto de norma a
ser submetido, após apreciação pelo Conselho de Supervisão, à aprovação da Comis_são Diretora do Senadu Federal.

Art. 29 Designar Yamil e Sousa Outra, para presidir
a referida Comissão e Jair Pedro de Oliv~,::ira para seu
substituto eventual.
Art. 3"- A Comissão, ora constituída, deverá apresent<lr suas conclusões no prazo de noventa dias contados da data de publicação deste Ato.
--Senado Federal, 18 de fevereiro de 1986. - Enéas Faria, Primeiro-Secretário.
ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
N' 7, DE 1986
O Primeiro-Secretário do Senado Federa[, no usO de
suas atribuições regimentais e considerando o resultado
dos estudos de avaliação da poHtica de pessoal do Senado F~deral, re:.liizados pelél Comissão Especial instituída
nos termos do Ato n9 152, de 1985, do Excelentíssimo Senhur Pr~_sidente do Senado Federal, de que resultou a
aprovação, pela Comissão Diretora, dos Projetes de Resolução n~'s 149 e 150, de 1985;
Considerando que se f<lz necessário compatibilizar o
Plano de Classificação de Empregos e Salários e o Regulamento de Pessoal do CEGRAF às novas dirt!trizes e
normas que serviram de base à elaboração dos referidos
Projetas de Resoluções; resolve:
Art. 19 Designar os servidores Caio-Torres e Israel
Testa, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, e os servidores do quadro de Pessoal do CEGRAF, Dácio Vieira, Josecler Gomes Moreira, Ulysses Celestino Xavief;
para, sob a presidência do Diretor Executivo do CEGRAF, comporem Comissão Espednl com a incumbência de fazer levant<lmentos e análise_da situação_do Quadro- de_ PCsso<~l, do Plano de Classificação de Empregos e
Salários e do Regulamento do Órgão e oferecer anteprojcto de norma a ser submetido, após apreciação pelo
Conselho de Supervisão, à aprovação da Comissão Diretora do Senado Federal.
Art. 29 A Comissão, ora constituída, deverá apresentar suas conclusões no prazo de noventa dias cOntados da duta de publicação deste Ato.
Senado Federal, 18 de fevereiro de 1986.- Enéas Faria, Primeiro-Secretário.
·

PORTARIA No 02, DE 1986
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das atribuições regulamentares e tendo em vista o disposto no
Processo n9 020379 85 4, resolve:
Designélr Comissão constituída dos servidores Amaury Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio; Paulo Roberto
Sakma Garçã_o Ribeiro, Técnico Legislativo, Classe Especial, Referência NS-25; - PaUlo Roberto de Barros
Meyer, Técnico Apoio Administrativo, Classe C; Hermano Mariano de Almeida, Artífice de Mecânica, Classe
B, Ref. NM-16. para, sob a presidência do primeiro proce-der à avaliação dos veículos da Represent<Jção do Senado Fede"i-·al no Rio de Janeiro para fins de alienação.
Em 8 de janeiro de 1986.- Lourival Zagonel dos Santos, Diretor-Geral.

PORTARIA N• 7, DE 1986
O Diretor-Geral, de ucordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Presidente do Senado Federal, conforme consta do Processo n" 001478 86 9,
resolve: designar Antônio Cipriano Lira, Técnico Legislativo, Clusse "Especial'', Referência NS-25, para substituir o Diretor da Subsecretaria de Orçamento, nos termos do artigo 353, parágrafo único, do Regularriento
Administrativo, no mês de fevereiro de 1986.
Senado Federal, 13 de fevereiro de 1986. - Lourival
Zagonel dos Santos, Diretor-Geral.
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Art. J9 Fixar em 10% (dez por cento) dos juros de
empréstimos simples concedidos pelo IPC o valor a ser
transferido, mensalmente, para o Fundo Assistencial.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor a partir de 02
de janeiro de 1986.
Brasília, 05 de dezembro de 1985. -Senador_ Nelson
Carneiro, Presidente - Senador Passos Pôrto, Conselheiro - Deputado José Ribamar Machado, Conselheiro
- Deputado Carlos Wilson, Conselheiro -Dr. Luiz do
Nascimento Monteiro, Conselheiro - Dr. Jentil Humw
berto Barbosa, Conselheiro - Deputado Raymundo Urw
bano, Conselheiro - Senador João Lobo, Conselheiro.

RESOLUÇÃO No 17/1985
Fixa as contribuições para a Caixa de Pecúlio.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressisús-IPC, no uso de suas. atribuições legais
e de élcordo com o que dispõe o arl. 61 e seus põ:lrágrafos
do Regulamento Básico, resolve:
Art. I~' -;fs coritríbuições para a Caixa de Pecúlio são
_
fixadas sobre o salário mínimo do mês de novembro de
cada ano, com vígência para todo o ano seguinte.
§ }9 A contribuição para o pecúlio será de valor
equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo, desprezadas _as frações de centena.
§ ii' A contribuiç5o mensal corresponderá a l/10
(um décimo) da contribuição refedda no parágrafo anterior, desprezandSJ-se igualmente as frações de centena.
Art. 39 Para o exercíci-o de I986 são fixadas as seguintes c_ontrihuiçõe_s:
___ _
a) contribuição mensal- Cr$ 20.000 (vinte mil cruzeiros).
b) contribuição para o pecúlio- CrS 200.000 (duzen'
tos mn Cruzeiros).
Art. 4~ Fica revogada a Resolução n~' 6, de 1983.
Art. 5~ Esta Resolução_entra em vigor nesta data.
Brasília, 5 de dezembro de 1985. - Senador Nelson
Cariteiro, Presidente - Senador Passos Pôrto, Conselheiro- Deputado José Ribamar Machado, Conselheiro
- Deputado Carlos Wilson, Coselheiro- Dr. Luiz Nascimento Monteiro- Dr. Gentil Humberto Barbosa, Conselheiro - Senad,ur João Lobo, Com;elhdro- Deputado Raymundo Urbano, Conselheiro.

RESOLUÇÃO No 18(1985
Reaj~sta

os atuais valores das pensões concedidas
pelo Instituto de Previdência dos Congressistas-IPC.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congre:-sistas-IPC, ante o disposto no art. 43 da Lei
n~' 7.087/82, combinãdo cOni o ãrt-46-·ao-Regulrimento
Básico e consoante o determinado no art. I" da Lei n~'
-7.419_ de 17 de d.eze:mbro de 1985, resolve:
Art. li' Reajustar os atuais valores das pensões con_cedidas pelo Instituto de Previdência dos Congressistas~
IPC em 75% (setenta e Cinco por cento), a partir de 1" de
janeiro de 1986.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. _.1? Revogam-se as disposições em contrário~
Brasília, em 19 de dezembro de 1985.- Senador Nelson Carneiro, Presidente- Senador Passos Pôrto, COnselheiro - Senador João Lobo, Conselheiro -Dr. Luiz
Nascimento Monteiro - Conselheiro ...J. Deputado Carlos Wilson, Conselherio - Deputado Nilson Gibson,
Conselheiro - Deputado José Ribamar Machado, Conselheiro - Dr. Gentil Humberto Barbosa, Conselheiro.

RESOLUÇÃO No, ,19(1985
INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS
CONGRESSISTAS
RESOLUÇÃO N• 16(1985
Estabelece percentual sobre os juros de empréstimos simples do IPC transferidos para o Fundo Assistencial.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, no uso de suas atribuições e
consoante o art. 50, item II, da Lei nl' 7.087, de 29 de dezembro de 1982, resolve:

Reajusta os atuais valores das gratificações dos
servidores do Congresso Nacional, à disposição do
Instituto de Previdência dos Congressistas-IPC.
O Conselho Deliberativo do (nstituto de Previdência
dos Congressistas-I PC, no uso de suas atribuições e consoante o disposto no inciso IX do art. 12 da Lei nl'
7.087/82 c_ombinado com o art. 29 da Resolução IPC n~' 8
de 1983, resolve:
Art. li' Reajustar os atuais valores das gratificações
concedidas aos servidores do Congresso Nacional, ser-
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vindo neste Instituto de Previdência âOs Congressistas,
em 75% (setenta e cinco por cento).
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na partir de
(9 de janeiro de 1986.
-

Art. 3"'

Revogam-se as disposições em contrãrío.

Bras.Hia, em 19 de dezembro de 1985. -Senador Nelson Carneiro, Presidente- Senador Passos Pôrto, Con~

selheiro lheiro -

Deputado José Ribamar Machado, ConseDeputado Carlos Wilson, Conselheiro -
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DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos te_rmos da competência est~b~le-_
cida pelo <1rt. 12 item "IIC' da Lei nl' 7.087 de 29 de de-
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zembro Je J9g2, tendo procedido ao exame d·o Balancete
Patrirnoninl e do Demonstrativo das Receitas e Despesas
referentes ao peiíodo de Jl'-l a 31-l 0-85 e do Demonstrativo da:-; Receitas e Despesas do mês de outubroj85, ê de
parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa
ordem, satisfu:.cendo, assim, as exigências legais.

Brasília-DFI., 5 de dezembro de 1985.- Conselheiros: -

Senador Passos Pôrto- Senador João Lobo-

Deputado José Ribamar Machado- Deput<Jdo Carlos
Wilson - Deputado Raymundo Urbano - Oeput<Jdo
Nilson Gilson - Dr. Luiz do Nascimento Monteiro - Dr.
Gentil Humberto Barbosa.
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PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência

dos Congressistas, nos termos da competência estabelecida pelo art. 12, item .. III", da Lei n'>' 7.087, de 29 de dezembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete

Patrimonial e do DemOnstrativo das receitas e Despesas
referentes ao perfodo de 1~-1 a 30..11-85 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de novembro/85, é
de parecer que os mesmos se encontram corretos e em
boa ordem, satisfazendo, assim, as exigências legais.

Brasília- DF .• 5 de dez!'!mbro de 1985.- Conselheiros:
Senador Passos Pôrto- Senador João Lobo- Deputado Raymundo Urbano- Deputado Nilson Gilson- DepuUtdo Milton Figueiredo- DeputJdo Carlos WilsonDr. Jentil Humberto Barbosa- Dr. Luiz do Nascimento
Monteiro.
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23' Reunião Ordinária, realizada_ em
5 de dezembro de 1985

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, às dezesseis horas, sob a presidência do Senhor Senador Nelson Carneiro e com apresença dos Senhores Conselheiros Senadores João Lobo e
Passos Pôrto, Deputados Nilson Gibson e José Ribamar
Machado e Senhores Luiz do Nascimento Monteiro e
Doutor Gentil Humberto Barbosa, reúne-se, ordinaria~
mente, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, a fim de tratar de assuntos diversos. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Senhor Presidente cientificou aos Senhores Conselheiros que se habilitaram à cobertura do seguro contra incêndio dos imóveis de:" prOpriedade do Instituto as
seguintes comp<mhias seguradoras: Companhia de Segu~
ros Aliança da Bahia, Companhia Atlântica de Seguros,
Companhia Internacional de Seguros, Federal de Seguros S.A., Generali do Brasil Companhia Nacional de Seguros e Sulamérica Companhia de Seguros. Designou relator para apreciar a matéria, lem6rando que_a apóJic;~_
em vigor expirará em vinte e oilodO-m~ em curso.A seguir, entrou em discussão o teor do Ofício nl' 302/85IPC, que trata da contribuição sobre o cargo DAS, que
vem sendo recolhida de diversos segurados facultativos
desde o mês de outubro/85, pelo Departamento de Finanças da Cá mar a, tendo em vista o encaminhamento da
matéria pelo Senhor Diretor-Gerul daquela Casa, com as
alegações do_ Departamento de FínanÇas; justificativas
dos referidos descontos. O Senfior Conselheiro Luiz do
Nascimento Monteiro sugeriu que a matéria fosse examinada pela Consultaria Jurídica do IPC, antes de ser
distribuída para parecer, em se tratando de assunto bastante complexo, que envolverá estudo aprofunçlado na
legislação que a disciplina e mais levantamento atuarial.
Aceita a sugestão, o Senhor Presidente distribuiu o processo ao Senhor Consultor Jurídico. Logo após, foi apre-
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Clãda a proPosta CiO" :Sen.ho; Conselh-eiro Senador Passos
Pó r to, de determjnar o IPC o percentual de !0% (dez por
cento) dos juros dos empréstimos simples do IPC para o
__ Fundo Assistencial, para atender às suas finalidades sociais, uma vez que a transferência vem ocorrendo sobre o
montan~e pago,~m_ês a mês, de auxílio-doença, sem haver
-um fundo para esse fim, como determina o item II do artigo 50. Havendo concordância de todos os presentes, o
Senhor Presidente deu a matéria como aprovada, e que
scrá objeto da Resolução número dezesseis (16). Com a
finalidade de atender o que dispõe a legislação, resolveu
o Çonselho-.autorizar o reajuste das pensões, a partir de
primeiro de janeiro do próximo ano, no mesmo índice a
ser deferido tto funcionalismo civil da União. Será aplicado o mesmo percentual às gratificações dos servidores
do Instituto. Estou em discussão, em seguida, a contribuição pal-<1 a--CaiXa de Pecúlio do IPC, conforme determina o artigo 61 e parágr<lfos do Regulamento Básico.
Foi aprovado o valor equivalente a 1/3 (um terço) dosalário mínimo, desprezadas as frações de centena para a
contribuição de formação do pecúlio, toda vez que oco r~
rer óbito dentr.e--os inscritos, que corresponderá ao valor
de Cci 200.000 (duzentos mil cruzeiros). Quanto à contribuição para o Fundo Assistencial, será mensalmente
recolhido o percentual d_e ljlO (um décimo) da contri~
buic,;ào acima referida, ou seja, Cr$ 20.000 (vinte mil cruzeiros). A Re:.oluçào correspondente tomará o número
dez.essete (17). A seguir, foram apreciados e aprovados
os seguintes processos: a) de auxíllo~doença a: Oscar Alves e Ãlvaro Lins Cavalcante, ambos com pareceres favortrveis.do Senhor Conselheiro Deputado José Ribamar
Machado; a Pedro Arthur Sampaio e Antonio José dos
Santos, com pareceres favoráveis do Senhor Conselheiro
Senador Passos Pôrto, proferidos oralmente: a Inocêndo
Gomes de Oliv(!ira, _com parecer favorável do Senhor
Conselheiro luíz do Nascimento Monteiro; b) de averbação de mandato do Senhor Senador Albano Prado Pimente] Franco, com parecer favorável do Senhor Conselheiro Deputado José Ribamar Machado; c) de conces~
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são de pensão a: Carlos Baldez de Carvalho e Maria Tavares Sobral, ambos com pareceres favoráveis do Senhor
Conselheiro Deputado José Ribamar Machado, sendo
que o último parecer foi proferido oralmente. Em continuação, foi apreciado o prucesso de Wilson Pereira de
Carvalho, em que requer a pensão estatuída na Lei n"'
7.087J82 e a incor{:>OraÇ1'io ao seu valor da gratificação
pro labore, nos termos do artigo 70 e seus parágrafos do
Regulamento Básico, tendo o Conselho aprovado por
unanimidade o parecer favorável ao deferimento, do
Conselheiro Luí:t do Nascimento Monteiro. Ainda do
mesmo Conselheiro, foi apreciado e aproYado o parecer,
pelo indeferimento, por falta' de amparo legal, no proces·
soem que o Deputado Octávio Cesário requer recolher
as contribuições referentes a período em que, na condição de suplente, não exerceu o mandato. Em continuação aos trabalhos foram aprovados os processos de
inscrição de segurado facultativo de: Adalia FigüeifedO
da Silva, Adilson Tavures da Silva, Adina Torres Silveíra, Alvarina Pereira Vieira, Aicione Valadào de Paula,
Aliete Oliveira Azevedo, Ana Ribeiro da Silva, Anna
Carolina Rabello de Lucena Castro, Antonio Bezerra da
Silva, Antonio Ernesto Pincovscy, Antonio José de Souza Machado, Carlos Augusto do Carmo Braia, Carmelia
Lima Souza, Ceres -de Campos Charnaux Serta, Cheslaine Frandsconi, Cicera dos Santos Peixoto, Claúdia
Gama Franco de- Oliveira, Cleide Santana Pincovscy,
Dagoberto Luiz Correa, Dolair Julião da Silva, Eliane
Araujo de Aguiar, Fabio de Rezende Scarton Coutinho,
FruncisC<l Nascimento Rocha, Francisco Augusto Martins Pombeiro, Francisca Merda Lustosa Azevedo, Genival José Correia, Helena FreirePereir~ Helia Men~
donçu dos Santos, ldalia Gomes Tallman, Ivan i dos Santos, Jezreel Avelino da Silva, José Adauto Aragão Campelo, José Ataide_ da Silva, José Maria Mendes, Lúcia
Costa, Luiz Antonio-Peracio Monteiro, Marcos Aurelio
du SilYa Lima, Mareio Milagre Guimarães, Maria de Fátima Rosa, Maria Felizarda Santana Barbosa~- Maria
Helena Marques Soares. Maria Isabel Pereira, Maria
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Nirce du. Siivã, Maria Lelia de Amorim, Maria Lucele
Neves Aires de Alencar, Maria Lucia Caldas Pereira
Meíra, Miguel Vieira da Silva, Maria Zulene Farias Lima, Nestor Pereira dos S_antos, Paulo Cesar Braga Perdigão, Paulo Roberto da Silva, Reinaldo Pinto, Renato de
Alencar Dan tas, Rui Soares Moreira, Santa Catarina Sabarros Martins, Valéria Rodrigues Tolentino, Walter Alves Coelho, Wellington Franco de Oliveira Júnior, Zilá
Dias e Erles Janncr Costa Gorini. A seguir, foram apreciados e uprovados, por unanimidade, os Baluncetes dos
meses de setembro, outubro e novembro do corrente

ano, compreendendo Demonstrativo da Receita e Despesa do IPC, Balancete_ Patrimonial Acumulado até os
respectivos mes.es. !rUo à publictJção, consoante o disposto no urtigo doze, inciso III da Lei número set~ rnile
oitenta e _sete, mil, novecentos e oitenta e dois, Nada
mais havendo a trutar, é encerrada a reunião às dezessete
hora:. c quarenta minutos. E, para constar, eu, Zilda Neves de Carv:.llho, Secretáriu, lavrei a presente ata que, depois de lida c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO D!RETOI!A
Reunião Ordinária realizada em
27 de no~·embro de 1985
Aos vinte e sete dias do mês dc_novembro de um mil
novecentos e oitenta e cinco, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão Dirctora do Senado Federal, sob a Presidência do Senhor Senador José Fragelli,
Presidt':nte, e com a presença dos Senhores Senadores
Guilhtame Palmeira, Primeiro Vice-Presidente, Passos
Põrto, Segundo Vice-Presíd~nte, Enêas Farias, PrimeiroSecrctúrio, João Lobo, Segundo-Secretário, Marcondes
Gadclha, Terceiro-Secretúrio, Eunice Michilles, QuartoSecretário, Martins Filho, Suplente e Mário Maia, Suplente.
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Diretor~Geral que na qualidade de
Presidente da Comissão designa pelo Ato n9 13, de 1985
do Primeiro-Secretário, Upre:Senta_o resultado do trabalho cm forma de dois anteprojetos de Resolução aprovando o Regulamento de _Pessoal e o Plano de Classificação de Cargos e Empregos do _Senado federal. _Para
melhor orientação dos Membros, esclarece o DiretorGeral que, após elaborado o trabalho, os an_teprojetos
forum submetidos a_ uma Comissão de revisão, composta
de alguns Membros da Comíssào, do DiretorMOeral, o
Diretor da Assessoria, do Senhor Consultor-Geral e da
Senhora Diretora da Subsecretaria de Administração de
(*)
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Usando da palavra, o Senhor Senador Enéas Faria, na
qualidade de Relator da matéria, emite Parecer Favorá~
vel à apresentação dos dois Projetas de Resolução que
aprovam o Regulamento de Pessoal e o Plano de Classificação de Cargos e Empregos do Senado Federal.
Após amplo debate do assunto, os Senhores Membros
resolvem, à unanimidade, aprovaro Parecer do Relator,
tendo sido assinados _o Parecer e os Projetas de Resok
lução, que são encaminhados à Secretaria Geral da Mesa.
Nada mais havendo a tratar·, às dczesscte horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declara encerrados os
trabalhos, pelo que eu (Lourival Zagonel dos Santos),
Diretor-Geral e Secretáriõ da Comissão Diretora,lavrei
a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai
à pubfü.:ação.
Sala da Comissão Diretora em, 27 de novembro de
1985. - José- Fragelli, Presidente.
("')

Re!}ublic<lda por haver saldo com incorrecio no DCN, Se~~ o !I, de6·
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COMISSÃO DII!ETORA
1~ Reunião Extraordinária realizada em
14 de janeiro de 1986
Aos quatorze dias do mês de janeiro de um mil novecentos e oitenta c seis, às dezesseis horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão Diretora do Senado Federal,
sob a presidência do Senhor Sirlador José Fragel!i, Presidente, e com a presença dos Senhores Senadores Enêas
Faria, Primeiro-Secretário, João Lobo, SegundoSecretário, Marcondes Gadelha, Terceiro-Secretário,
Martins Filho, Suplente e M~rio Maia, Suplente.
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Dando mfcio aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Primeiro-Secretário, que comunica a necessidade de, por Ato próprio, da Comissão'
Diretora, se fazer a aplicação, no Senado, da disposição
do Artigo Jl' do Decreto Legislativo n~> 114~ _c!e 1982,
q1:1anto ao r'eaJustamento dos subsídios - parte fixa e
variável -da ajuda de custo e do auxflio moradia, em
75%, a partir de janeiro de 1986. Por unanimidade,_ foi
aprovado e imediatamente assinado o Ato n'>' I, de 1986,
da Comissão Dirctom.
Em ~eguida,._o Senhor Presidente dá conheciment() aos
prescntês de processo que recebeu do Senhor PrimeTroSecrctúrio, rdatundo as providências adotadas pela Administr:tção -du Casa no sentido de ·adequai os mandamento:-; da Let n" 7.432/85 para a regulamentação do
Fundo Especial do Senado Federal - FUNSEN. D_e-_
pois de esclurecer amplamente os senhores senadores
sobre :1 11_nalidade do FUNSEN, sua aplicação, forma de
controle administrativo e contábil, foi aprovado e irilediatumente assinado o Ato n>:' 02, de 1986, fixando as
normas e inst~uções co~plementares pertinentes ~ execução do Fundo Especi<tl do Senado Federal, bem como
seu Orçamento Intern_o inicial, na forma dos Anexos I a

v.

Ainda com a pal:tvra, o Sr. Presidente comunica aos
senh.ores membros da Comissão Diretora ter recebido do
Sr. Primeiro-Secretário os processos e conclusõeS referentes ao processo administrativo instaurado pela Portaria n" 687, de 1985, previsto no artigo 482 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, para apu~
ração de fatos apontados pela Comissão designada pela
Portaria n9 27, de 1985, do Sr. Diretor-Geral, relacionados com a manutenção do sistema de ar condicionado da
Casa.
Esr.::larece o Sr. Primeiro~Secretário que os trabalhos
da Comissão de Inquérito conduziram-na ao 'indiciamenta da empresa Delta Engenharia ltda. e dos funcionários Adriuno Bezerra de Fada, Filinto Figueiredo Pacheco c Jair Coelho Bayma. Informa, também, que dtados os indiciados para apresentarem defesa, no prazo estabt..:lecido no art. 483, § {Q, do Regulamento Administrativo, estes ofereceram defesas escrit~s. subscritas por advogados regularmente constituídos.
De todo o processo, constata-se que ocorreu, de fato,
a falta de manutenção adequada nos sistemas de ar condicionado, confiados por contrato à Delt<l Engenharia
ltda. Informa Sua Excelência que a própria defesa recorihece suaS f<iltas, a11rmando que as mesmas seriam sanadas "brevemente", "provavelmente no próximo recesso". Esclarece, também, que a empresa referida procurou fazer crer que sua obrigação se restringiria a operar o
sistema, fazendo-o apenas funcionar, sem qualquer preocupação com a preservação do mesmo. Ficou, assim, caracterizado, no curso do Inquérito, o descumprimento
das clúusulas contratuais, através do depoimento prestado pelos próprios empregados da indiciada, como o do
Engenheiro Supervisor, Dr. Frank (fls. 67), o do Engenhdro responsável, Dr. Reginton Queiroz de Menezes
(ns. 59), o do Engenheiro Coordenador-Geral das equipes de Manutenção, Dr. João Bosco Barbosa de Faria
(ns. 82).
Evidenciou-se, port<mto, que a manutenção praticada
pela empresa Delta Engenharia ltda. no sistema de ar
condicionado do Senado foi inadequada e comprometedora da integridade dos custosos equipamentos que lhes
foram confiados, haja vista o Relatório de fls. 42 a 55
elaborado pelo Engenheiro Mecânico, Luciano Freitas
de Oliveira, designado pela Primeira-Secretaria para
prestar apoio técnico à Comissão de Inquéiítõ·,--o qtial
constatou inúmeras irregularidades ali minuciosamente
descritas.
Diante de tais fatos, manifesta-se o Sr. PrimeiroSecretário plenamente de acordo com a conClusão da
Comissão de Inquérito no sentido de ser aplicada à empresa Delta Engenharia ltda. multa de dez por cento
(I O%) sobre o V<! lo r de um ano de serviços e a declaração
de inidoneidade para transacionar com o Senado Federal, pelo prazo de cinco (5) anos.
No que se refere aos funcionários Adrian9 Bezerra de
Faria, Filinto Figueiredo Pacheco e Jair Coelho Bayma,
indiciados por omissão culposa, confirmou-se, após a
d~fesa reg_ulainentar, a existência de tal orilissão, ejs que,
nos termos do Edital de Licitação (parte integrante do
contrato), competia à Subsecretaria de Engenharia, diri-
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gida por Adriano Br:zerra de Faria, a fiscalização dos
serviço:i prestados pela Delta Engenharia ltda. Essa fiscalizaç~o foi omissa. pois como se acha sobejamente demonstrado, os serviços da empresa contratada foram
precários; numerosas obrigações contratuais foram descumpridUS, sem que qualquer providêncià fosse tomada
em defesa do patrimônio público. A atestação inicial das
futuras apresentadas ao Senado era feita por Jair Coelho
Bayma, sem a rnenor preocupação de conhecer o contrato ou os deveres da contratada, limitando-se a certificar,
mês a mês, ·~a- execução dos trabalhos'' os quais, como
resultou demonstrado, não correspondiam às necessidades dtJ Casa. Contribuiu, o referido servidor, com_a Su_a
desídia, p<~ra a liberação de futuras que não correspondiam u uma efctiva prestaçô.o de serviços, nos termos
_ _<;:Qntruiuais. Quanio ·ao Dr. Filinto FigUeiredo Pacheco,
apesar de conhc_ccr o contrato, como Chefe do Serviç-ode Instalações Pfcdiais, louvava-=s-e nas certidões-de seus
subordiilados, sem a menor preocupação de constatar se,
realmente, esses serviços estavam sendo prestados em
conforniidade com o estabelecido no instrumento contratual, chegando, inclusive, a recomendar, textualmente, a renovação do contrato com a empresa, ''pelos bons
s~rviços que nos prestou no ano passado" (ns. 267, do
Anexo l). Comportou-se ao longo de todo o transcurso
da contwtaçà..o, de maneira omissa, desidiosa e irresponSáyel, cvntribyindo, de forma preponderante para a deterioração do Patrimônio Público,
Assim, conclui o Sr. Primeiro-Seaetário, que na "Jplicaçào das penas disciplinares deverão ser considerados a
natureza ~-a gravidade da infraçào e os danos que dela
provieram para o serviço público.• caracterizada no curso
do Inquérito e que, segundo a própria Comissão, ·~será
dificílimo, senãO imposslvel, apurar-se o quantum dos
danos relativos à depreciaçào do equipamento, pela redução de sua vida útll". Além disso, o pagamento de faturas sem a correspondente prestação dos serviços ajustados caracteriza dilapidação do patrimônio público,
agravada pela não localiz<lção de equipamentos representados por trezentas e uma (301) caixas de indução,
cuja guarda competia a Subsecre;taria de Engenharia e,
em conseqüência, seria de responsabilidade dos funcio-nários indiciados. As alegações dos três servidores de
que parte dessas caixas teria sido vendida como sucata,
em licitaç:Jo pública, não se conl1rmara. Ao contrârio,
além du informação de ns 13, do Sr. Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio,
apurou~se que a última licitação para venda de bens inseryíveis, -inclusive sucata do canteiro de obras, foi realizada em dezembro de 1981. Os materiais em questão foram relacionados no edit<t! de 1983 e, assim, não poderiam ter sido vendidos em licitução anterior.
Finaliza, o Sr. Primeiro-Secretário. etm:uuendo não
ter dúvidas de que o comportamento dos três funcio~
núrios se constitui em infmçào grave capitulada no artigo 469, item VIII, do Regulamento Administrativo, motivo pelo qual propõe .~eja a eles aplicada pena de demissão, prevista no art. 463, item V, do Regulamento Administra[ivo.
ColoC<J.do em dJscussão a matéria e após ampla análise
por parte dos senhores senadores, decide a Comissão Dircrora: aJ quanto à empres-a Delta Engenharia Ltda., a
aplicuçUo de multa de dez por cento (lO%) sobre o valor
de um ano de serviços e suspensão do direito de licitar,
no Senu.do Federal, pelo prazo de (5) anos; b) e quanto
aos funcionários indíciados, Adriano Bezerra de Faría,
Filinto Figueiredo Pacheco e Jair Coelho Bayma, aplicar
a suspensão de noventa (90) dias e a destituição imediata
dos cargos de confiança,
Ainda com a palavra o-Senhor Primeiro-Secretário dáconhecimento aos senhores senadores da alienação de
veículos, peças e acessórios inservfveis ao Senado Fede-_
rui, realizada em 14/1/86, através de leiloeira oficial, designada pel<l Junta Comercial. Esclarece Sua Excelência
que o result<Jdo do leilão foi extremamente satisfatório
para a AdministraçãO, elogiando os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Licitação e servidores que realizaram o trabalho de apoio. Com eficiência, zelo e dedicação, foram cumpridas as determinações da Comissão
Diretora.
Finalmerite o Sr. Primeiro-Secretário -encaminha à
considcraçUo dos senhores senadores proposta de Ato
objetivando aplicar, no Sena~do, as disposições contidas
no Decreto n'>' 92.096, de 9 de dezembro de !985, que dis-

094

Quarta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

põe sobre a concessão e atualização das pensões especiais de que tratam as Leis n9 1.71 1, de 1952, 3.73S,:ct-e
1960 e 6. 78-2, de 1980. Esdarecc Suu Excdência que, pelo

novo Decreto, as pensões especiais serão concedidas e
a!U<!liladas pelo próprio órgão a que pertencia o servi·
dor falecido. Assim, os processos destinados ti _concessão
das referidas pensões não mais terão curso no MiniStério
da Fa.t:endu ..
Apó.'> os csclurecimcntos sobre a matéri:.~, decide~- C o·
missiio Oírctora aprovar o Ato nl' 03, de 1986, autorizan·
do as providéncbs adminístrutivus ques~ fi~í?rem neccs- _
sárias.

Air:tda com a pLllit_yr_a,_o Sr. Sen~dor Martins Filho relatou o Processo n" 001509/85, referente à prestação de
Contas do Centro Gráfico do Senado Federal, - CEGRAF ~,em que aquele Órgão presta contas do 29 trime3Lre de 1985. Após esclarecer a:os senhores senadores
que o processo se encontra informado pelas áreas competentes c com parecer favorável do Conselho de Supervisão do CEGRAr, foi ele aprovado por unanimidade.
Nada mais !Ulvcndo a trutar, às dezoito horô.iS e trinta
minutos, o Senhor Presidente declarou encerrados os
truha!hos, pelo que cu (Lourival Zagonel dos Santos),
Dirctor-Geral e Secretário da Comissão Dlretora,lavrei
a presente Ala que, depois de assinada pelo Senhor Presiden!J:, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, em 14 de janeiro de 1986.
-José Fragelli, Presidente.

Em seqüência, foi dada a palavra ao Sr. Senador_Martins Filho para relatar o Processo n~OOI975/85, do Cen~
tro GrMico do Senado Federal, - CEGRAF -, que
trata da proposl<t orçamentúria para o ano de 1986. Es~
clarccc Sua Excc!Gn~.:in que a proposta _orçamentôria em
referência_ foi objeto de aprovação_ "ad referendum" da
COMISSÃO DIRETORA
Conliss~to- Diretora, por parte do Sr.. Senador Passos 2• Reunião Ordinária, realizada em
Pôrto, no exercido da Pr~idência do Senado, em 20-12·
14 de fevereiro de 1986
85, tendo em vista o recess_o do Senado e, conseqUente·
Aos qU<L!orze dias do mês de fevereiro de um ffiH novemente, u exigüidade de prazo para as providências admi·
ccnLos e oitenta~ _seis, às onze horas, reuniu-se a Comisnistn.ttivas por aquele órgãõ-. Esdàreceu, também, Su:.l
s•lo Dirctora do Senado Federal, sob a Presidência do
Excelência: que o pr~1cesso rect:bcu parecer favorável do
Senhor Scnad_or José Fragelli, Pre_sidente; Guilherme
Conselho de Supervisão do CEGRAF e se encontra em
Palmeira, Primeiro-Vice-Presidente; Enéas Faria,
condições de merecer aprovação pela Comissão Dircto·
ra. Por unanimidade, foi aprovadu u pr'?posta orçamenPrimciro-Sccrctúrio: João Lobo, Segundo~Secretário;
Uiria e assiriudo o Ato n" 04, de 1986, du Comissão Dire__ Marcondcs Gadelhu, Terceiro-Secretário e Alberto SilV<.t, Suplente.
tom.
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Passos Pôrto, segundoRVicePresidente _c Eunice Michilles, Quarto-Secretário. O Senhoi -Presidente deU- conhecimento aos demais
Membros d<.t Comisslio do desejo do Suplente do Senador Jorge Bornhuusen, Dr. Ivan Orestc Bonato, no sentido de tomar posse imediatumente, em virtude da vaga
decorrente da nomeação do titular para o Ministério da
Educação. Ddcndendo a suei pretensão, alega o interessadO que o retardamento de sua posse para o mês de
março acarret:.~ria um desf<1lque na representação doEs~
tudo de Santa Catarina, Debatida a matéria, a Comissão
Diretora, il un:.tnimidade dos presentes, decide conceder
a posse, uma vez que o diploma respectivo jú se encontrava em mãos do Senhor Presidente. Convocado o Dr.
Ivan Orcste Bonato, este prestou o compromisso de que
trata o art. 4", 2", do Regimento Interno do Senado Federa!, perante a Comissiio Diretora, sendo o Senhor Senador investido no mandato.

*

Nada mais huvendo a tratar, às onze horas e vinte minutos, o'Scnhor Presidente declarou encerrados os traba!h\)S, pelo que cu, Louriva! Zugonel dos Santos, DiretorGera! c Secretário da Comissão Dirctora, lavrei apre-

sente Ata que. ussinadu pt.puhlicaç:1o

Senhor Presidente, vai à

Sala da Comissão Dirctora, em 14 de fevereiro de
1986. -José Fragelli, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 3• SESSAO, EM 5 DE MARÇO DE
1986
I. I -ABERTURA

!.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa

N 9 4/86, de autoria do Sr. Senador Fábio Lucena,
solicitando a transcriçào, nos Anais do Senado, do
Editora] ''A quem interesSa a rporte de Palme?", do
jornal O Estado de S.Paulo, publiCado na edição de 4
de março de 1986.
·

1.2.8 - Apreciação de matéria

1.2.2- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n"' 5/86, de autoria do
Sr. Senudor Nelson CarneirO, que acrescenta disj:Josttivo à Lei n"' 6.439, de (9 de setembro de 1977,-com
vistas a determinar .a participação de aposentados e
representantes de APAEs nos órgãos de adminis-

tração prcvidenciária que especifica.

Redaçào final. do 'Proj~to de Resolução n9 146/85,
que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina
a elevar em CzS 24.404.323,46 o montante de sua
dívida con::;olidada. Aprovada, nos termos do Requerimento n9 5j86. À promulgação.
1.3-0RDEM DO DIA

1.2.3 - Requerimento
N'í' 3, de 1986, de autoria dos Srs. Senadores Humberto Lucena e Carlos Chiarelli, solicitando urgência
para o Projeto de Lei da Câmara n"' 218, de 1985 (n"'
6.698/85, na Casa de origem), que dispõe sobre o I
Plano NacionaL d_e Informática e Automação PLANIN.

1.2.4- Discursos do ,Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Criação e
início das atividades da Fundação Banco do Brasil.
SENADOR ITAMAR FRANCOmenta da lei da usura.

1.2.7- Requerimento

Restabeleci~

SENADOR HENR!QUESANT!LLO- Aspectos
do Plano de Estabilidade Económica do Governo
Sarney. Quadro partidário eleitoral do PMDB ao
Governo de Gciiás.
1.2.5 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a re_alizar~_se
hoje, :"ts 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa,
1.2.6- Leitura de projeto
Con_vocação de Lei do. Senado n"' 6/86, de autoria
do Sr. Sen:tdor Am<tral Furlan, que determina que a
atividade d:ts instituições financeiras em operação no
Pais passa constituír monopólio público.

-Requerimento n9 464j85, de inclusão em Or~
dem do Dia do Projeto de Resolução n"' 17, de 1985,
que dbpõe sobre o uso da palavra, e dá outras provi~~
dências. Aprovado.
-Requerimento rJ9 465/85, de inclusão em Or~
dem do Dia do Projeto de Lei do Senado n'~' 81/85,
-que dá nova redação aos artigos 49, item II, 59 e 125
do Decreto-lei n"' 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei n'~' 900, de 29 de setembro de
1969; dispõe .sobre a obrigatoriedade de publicação
de atas e. contratos de interesse da Administração
Pública Federal Direta e lndireta, e dá outras provi~
dências. Aprovado.
-Projeto de Lei da Câmara n9 100/85 (n~>
2.609/83, na Ca::;a de origem), que introduz modifi~
caçõcs na legislação de amparo aos ex~combatentes
da_Segunda Guerra Mundial, e dá outras providências. Aprovado com emendas, após usar da palavra no
seu encaminhamento o Sr. Murilo Badaró. À Comis~
são de Redução.
-Projeto de Lei do Senado n9 235/85-DF, que a]~
tem os artigos 19, 29, 3"', 4'~', 10 e II da Lei n"' 6.450 de
14 de outubro de 1977, que di.spõe sobre·a- org~ni~
zação búsica da Polícia Militar do Distrito Fédáal.
Aprovado com emenda. À Comistão de Redação.
-Projeto de Lei do Senado n"' 266J85~DF, que
aprova o Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo ·
de Bombeiros _do Distrito Federal, e dá outras provi~

dências. Discussão adfãda, a firil de ser feita na sessão
de 25 de marçO próximo, nos termos do Requerim'en~
to n• 6(86.
1.3.1 --Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR JORGE KALUME, corria Líder - - Defesa do tmtamento diferenciado para a política
dos preços da borracha.
SENADOR ADERBALJUREMA, como LíderConsiderações sobre as constantes mudanças parti~
dftritiS pai .parte dos políticos brasileiros.
SENADOR BENEDITO FERREIRA - Importância da mãçonaria i:la história1 bem como no con~
texto atual da vida política brasileira.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em
favor -dos funCionúrios públicos ferroviãrios, que optaram pelo regime jurídico da CL T.
SENADOR GASTÃO MULLER- Carta Aberta
elaborada pelos Servidores Públicos Estaduais de
Mato Grosso, tendo em vista o atraso no pagamento
à classe.
SENADOR C ESA R CALS- Nota de contrariedade da Associação dos Prefeitos do Cearã, com relação ao Programa de Apoio e Organização de Pequenos Produ_tores Rurais.

1.3.2- _Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO
.2-ATA DA 4• SESSAO, EM 5 DE MARÇO DE
1986
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

2.2.1 -Pareceres encaminhados à Mesa
2.2-.2- Comunicações
-Do Sr. Senador Mauro Borges
PMDB e tiliando~se ao PDC.

desligando~se

do

-Do Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso,
que se ausentará do Pa.ís.
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EXPEDIENTE
CENTRO GR.lFICO DO SINADO nDERAL
Dl.lRIO DO CONGRUSO NACIONAL

LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS

Diretor-Geral do Senado Federal

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Fedoral

JOS~ LUCENA DANTAS

ASSINATURAS

Diretor Executivo
Via Superfície:

JOÃO DE MORAIS SILVA

Diretor Administrativo

Anual

MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA

....... _....................... --·-· .... .

Cz$ 46,00

Semestral

Diretor Industrial
PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso, Cz$ O, 17

Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

Quito, a 26 de maio de 1983. Discussão encerrada, votação adiada por falta de quorum.

2.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n~' 161/85, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Campina Grande- PB a elevur em Cr$ 1.492.599.767 o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum,
upós usarem da palavra o Sr. Senador Alexandre
Costa c_o Sr. Presidente José FrageUi.
-Requerimento nq 471/85, do Sr. Senador José
lgnúcio Ferreira, solicitando tramitação conjunta
para os Projetas de Lei do S_enado__ n~'s 261/84 e
150/85. Vota-,:ãO adílldll por falta de quorum.
-Projeto de Decreto Lcgisl:.ltívo nl' 5/84_ (n 11
39/83, na Câmaru dos Deputados), que aprova o texto da Conven·çã_o para evitar a dupla tributação e
prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos
sobre u renda entre o Governo da República Federa- __
tiva do Brasil c o Governo do Equador, celebmdo em

Cz$ 92,00

- Projeto de Decreto Legislativo n9 22/84 (n~'
57/84, na Câmara dos Deputlldos), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e
Tt!cnolõgica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do Marrocos, celebrado em Fez, a 10 de ttbril de 1984. Discussão encerrada, votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n~' 164/85, que autoriza o
Governo do Estado de Santa Cutarina a realizar oper;.lçào de empréstimo externo no valor de US$
52,000,000.00 destinado ao financiam~nto parcial do
II Programa de Rodovüts Alimentadoras daquele Estado. Discussão encerrada, votação adiada por falta
·de quorum.
--:- ProjetQ de Resolução n~' 171/85, que autoriza o
Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar

em Cr$ 134.513.277.512 o montante de sua dívida
consolidada. Discussão encerrada, votação adiada
por f:tlta de quorum.
2.3.1- Designação da Ordem do Dia da prôxima
sessão.
-· ·
-2.4- ENCER-RAMENTO

3- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO N'
13, DE 1986.
4- MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6-, COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 3:;t Sessão, em 5 de março de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli, Passos Pôrto, Eunice Michiles e Luiz Cavalcante
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel HermesHélio Gueiros - Alberto Silva - Helvfdio NunesJoão Lobo- Cesar Cals......:.. Carlos Alberto- Moacyr
Duarte- Martins Filho - Humberto Lucena- Milton Cabral- Adcrbal Jurema- Nivaldo MachadoGUilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Lourival
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Luiz
Viana - João Calmon - Nelson Carneiro - Itamar
Franco- Murilo Badaró- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Gastão Milller ..:.._José Fr8.gelli- Marcelo Miranda - Affonso Cil.margo - Álvaro DiasEnéas Faria- Carlos Chiarelli - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 38_Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniCiamos nOssos- trabalhos.

O Sr. 19-Secrctário irá proceder à !eitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PAREC.ERES
N•s 33, 3)1--'e 35, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 137, de 1984,
que "'autoriza o- Poder Executivo a aplicar recursos
- Qo ~undo de ,Investimento Social ((<INSOCIAL) na
assistência médica da Pre,·idência Social".
PARECER N• 33, DE 1986
Da Comissão.de Constituicão e Justiça
Relator: _Sena_d_'?_r ~oacyr Duarte
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Humberto Lucena, autoriza o Poder Executivo a aplicar,
nos programas de assistência médica da Previdência Social, e pelo prazo de quatro anos, vinte e cinco por cento
dos recursos do Fundo de Intestimento Social (FINSOCIAL) instituído pelo Decreto-lei n~' 1.940, de -iS d-e maTõ
de 1982.

Na JustifiCação, assinala o Autor que o setor mais responsável pelo vultoso e crescente déficit do sístemã_ previdenciário é justamente o da assistência mêdicohospítalar, cujo crescimento tem ultrapassado de muito
as despesas a ele alocadas. PÔr isso, destaca o nobre Senador Humberto Lucena, o FINSOCIAL "é a fonte
mais adequada de que podemos nos valer, no momento,
para gerar recursos não inflacíonáiíos que possam socorrer, em carãter emergencial, o custeio_ da assistência mêdica da Previdência Social".
A apreciação do mérito, na forma regimental, foi defe.
rida às doutas Comissões de Legislação Social e de Fi~
nanças. Outrossim, por tratar-se de matéria meramente
autorizativa, não há entraves aos aspectos de ordem
jurídico-constitucional.
Diante do exposto nosso parecer é pela aprovação do
projeto.
Sala dtts Comissões, 22 de novembro de 1984. -·
Helvídio Nunes, Presidente- Moacyr Duarte, Relator
- Jutahy Magalhães_- Helio Gueiros- José Ignácio
Ferreira - Guilherme Palmeira -José Fragelli- Passos Pôrto - Enéas Faria.
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PARECER N• 34, DE 1986

PARECER No 36, de 1986

Da Comissão de Legislação Social

Relator: Senador Ãharo Dias
O preo:;ente Projeto de Lei, de autoria do nobre Senador Humberto Lucena, autoriza o Poder Executivo a
aplicar, dunmte 4 (quatro) anos, nos programas de assistência médica da Previdência Social, 25% (vínte e cinCo
por cento) dos recursos do Fundo de Investimento Social
- FINSOCIAL - , instituldo pelo Decreto-lei n~> 1.940,
de 25 de maio de 1982.
Salienta o autor, na Justificação, que é a assistência médica, no seu entender, o setor que mais acentuadamente contribui para a formação do já vultoso e crescente déficit previdenciário brasileiro. Daí haver optado por
alocar â Previdência, através da Proposição ora sob
análise, recursos do FINSOCIAL, que acredita ser, por
sua natureza, "a fonte mais adequada de que podemos
nos valer, no momento, paru gerar recursos não inflaCionários que possam socorrer, em caráter emergencial, o
custeio da assistência médica da Previdência Social".
A douta Comissão de Constituição e Justiça, apreciando a espécie, entendeu que, "por tratar-se de matéria meramente autorizativa, não há entraves aos aspectos de
ordem jurtdicO-constitudoiml".
No mérito, afigura-se-nos evidente que -o sug_erido custeio de despesas com assistência médica não é estranho
aos objetivos para os quais foi instituído o FINSOCIAL,
pois este, conforme estabelece o art. 3'i' do precitado
Decreto-lei n9 1.940, de 1982, tem por finalidade ''dar
apoio financeiro a programas e projetas de caráte~ assistência] como aliment.:Jçao, habitação popuhu, saúde,
educaçiio c amparo ao pequeno agricultor".
A medida, de mais a mais, sobre ser apenas temporária, representará exPressivo incremento de recursos
nos cofres da Previdência Social, o qu6 lnuito contribuirá, por certo, para amenizar o seu já crónico déficit de
caixa.
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ora sob exame.
Sala das Comissões, em 26 de junho de 1985.- Alberto Siba, President~- Álvaro Dias, Relator- Carlos Alberto - Jorge Kalume - Jutahy Magalhães - Alcides
Saldanha.
PARECER-N• 35, DE 1986
Da Comissão de Finan~as
Relator: Senador Jutahy 1\tagalhàes
A proposiçUo, que vem para exame de mérito, pretende autoriwr o Poder Executivo ri aplicar, durante 4 anos,
25% dos recursos d6 J::-fNSOClAL na assistência médica
da Previdência Social (art. !<:>).Ainda. determina que a lei
seja regulamentada no prazo de 60 dias (art. 2~'). A vigêi:tcia seria na data em que fosse pubticada a lei, revogando
disposições em contrário (art. 39).
A este órgão técnico cumpre examinar os efeitos do
projeto na Despesa ou na Receita Federal (art. 108, VII,
do Regimento Interno).
A proposição não determina, mas simplesmente autoriza, que o Poder Executivo destine a quarta parte dos
recursos do FINSOCIAL para a assistência médica da
Previdência Social, durante 4 llnos.
Do pondo de vista legal, o Poder Executivo já possui a
autorização pretendidll, pois o Decreto-lei n~' 1.940, de
1982, destina a arrecadação da contribuição FJNSOCIAL inclusive para a assistênda à saúde (art. I~>) e estabelece que os recursos sejam aplicados em Pro&ramas e
projetas elaborados segundo diretrizes estabefecidas e
aprovados pelo Presidente da República (art. 6~').
Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei do Senado n9 137, de 1984.
Sala das ·Comissões, 21 de novembro de 1985. Lomanto Júnior, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator- Carlos Lyra - Martins Filho - JOrge Kalume César Cais- Albano Franco- José Lins- Alcides Saldanha.

Da Comissão de Constituição e Justi~a, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 80, de 1982, que H"eda
às emissoras de rádio e tele,·isão fazerem propaganda
comercial, utilizando-se de frases ou textos em língua
estraitgeira e dá outras pro,·idências".
Relator: Senador Luiz Cal'alcante
O objetivo deste Projeto de Lei, apresentadó pelo ilu-stre Senador Gastão MüUer, é regular a propaganda comercial no rádio e na televisão, proibindo às emissoras
fazê-la com a utilização de frases ou textos em língua estrangeira.
Em sua justificação, o nobre autor do Projeto declara
que a finlllidade da lei proposta é a de defender o consumidor c valorizar o nosso idioma.
Examinamos o Projeto sob os aspectos de constitucionalidade, juridicida.de e técnica legislativa.

A norma do art. 1<:> do Projeto-é a que estabelece a
proibição às emissoras de rádio e televisão do País de divulgar propaganda: comercial, fatada ou televisionada, "
que contenha frases ou textos im lingua estrangeira". Ao
proibir essa modalid!J-de de propaganda comercial, a lei ·
proposta constitui uma limitação à Hberdade das emissoras de rádio e televisão. Essa limitação, para se concretizar, dependerá, evidentemente, de _um controle sobre as
emissoras de rádio e de televisão. Esse_ controle signif)~a
CéllSúra. F-ã CenSüra é proibída pela Cõnstituição Fede- _ rai, _nos-~termos do § 8Q do art. 153, cjlle diz:
__ "É livre a manifestação de pensamento, de convicção polftica ou filosófica, bem como a prestação
de informação independentemente de censura, salvo
quanto a diversões e espetáculos públicos, respondendo cada um, nos termos datei: pelos abusos que
cometer. ~ assegurado o direito de resposta. A
-publicaçà<f de livroS, jornais e periódicos não depende de licença da autoridade. Não serão, porém, de
subversão da ordem ou de preconceitos de religião,
de raça ou de classe, e as publicações e exteriori-zações contrárias à moral e aos bons constumes."

Também pelo disposto no seu art. 2~' o Projeto se revela contrário ao nosso sistema constitucional. Aí se delega
ao Poder Executivo a atribuição de estabelecer (o Projeto diz indicar) as sanções aplicáveis aos infratores da
proibição contida no art. 19. Ora, o Poder Legislativo
não pode delegar a outro pod~r do Estado a atribuíção
de.Jegislar, a não ser nas hipóteses previstas no art. 52,
parágrafo único, da Constituição Federal. Competência
pura regulamentar a lei votada pelo Poder Legislativo, o
Executivo a tem por força do nosso sistema consitucional; desnecessário conferir, em lei ordinária, essa atribuição a quem já a tem. A atribuição de regulamentar
leis não compreende, porém, a de fixar sanções de natureza penal. Estabelecer sanções de tal ordem refoge à
competência legislativa do Poder Executivo.
Atéffi do mais, a lei proposta por este Projeto não necessita sanção. A proibição fixada no seu art. 111 já se
constitui, em si mesmll, uma sanção. Ficando proibidas
de divulgar propaganda comercial que contenha frases
ou textos em língua estrangeira, as emissoras de rádio e
tt!levlsão já estariam sujeitas à sanção ínsita na proibição: a cessação da divulgação iniciada. Desnecessáfio
qualquer outro tipo de punição- multa pecuniãria, perda da concessão, suspensão do funcionamento, etc.. Não
poder fazer a divulgação de Propaganda comercial pretendida já se constitui ·em punição e, portanto, em
sanção à emissora eventualmente infratora da lei o6jet0
deste Projeto.
Quanto à técnica legislativa, o Projeto se apresenta
com uma eiva: a redundância, no art. 19, das palavraS
"falada e televisionada".
Assim, em face da inconstitucionalidade do Projeto,
somos pela sua rejeição.
Sala dus Comissões, 17 de ouJubro de 1985. -José Ignácio Ferreira, Presidente- Luiz Cualcante, RelatorHélio Gueiros - Nil'aldo Machado - Martins Filho Henrique Santillo - Nelson Carneiro - Fábio Lucena.
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PARECERES
N•s 37, 38 e 39, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 266, de 1981,
que .. autoriza o abatimento, da renda bruta, das

des~

pesas com o pagamento de aluguéis de imól'·eJ residencial".
PARECER N• 37, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Odacir Soares
O PLS n~' 266/81, de autoria do nobre Senador Roberto Saturnino, tem o objetivo de permitir que as pessoas
físicas abatam da renda bruta, "para efeit0 do cálculo do
Imposto de Renda a pagar, as despesas comprovadamente realizadas com o pagamento de aluguéis de imóvel
residencial'·.
No art. 211 do projeto, fixa-se que o beneficio pretendido vigorará "'a partir do ex.ercício financeiro de 1982,
ano-base de 1981 '',e, no dispositivo seguinte, determinase que o Poder Executivo regulamentará a futura lei no
prazo de sessenta dias, "dispondo, inclusive, sobre a forma de comprovação do pagamento das despesas a que
alude o art. 1~'".
Em termos de técnlca legislativa e de juridicidadc, a
propo!>içüo parece-me bem elaborada, desde que se lhe
corrija" a data-base do benefício pretendido, que foi superada pela lentidão com que o projeto vem tramitando.
Quanto ao aspecto constitucional, todos sabemos que
é polêmica, tanto neste Senado como na Câmara, a tese
que permite ao parlamentar a iniciativa das leis que disponha~ sobre matéria tributária, em que pese a seguinte
preceituação do artigo 57, I, da Constituição:
...Art. _51. É da competência exclusiva do Presidente da República a iniciativa das leis que:
I - dispunham sobre matéria finanCeira;"
Em várias decisões desta Comissão, bem comO- d-ã
douta Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Qeputados, se _tem entendido que, embora cientificamente identificadas no mesmo ramo do Direito Financeiro, a "matéria tributária" e a "matéria ftnanceira" são
nitidamente diferen.ciadas pela COnstituição vigente:.
Na verdade, o próprio art. 57, acima transcrito, inclui,
no seu item IV, a competência exclusiva do Presidente da
República para a iniciativa das leis que "dispunham
sobre organização administrativa- e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da
administração do Di:>trito Federal. bem como sobre organização judiciária, administrativa e matéria tributária
dos Territórios;" e, no seu art. 55- que regula a competência presidencial para expedir decretos-leis -,
permite-lhe fazê-lo sobre "finanças públicas, inclusive
normas tributárias". Em outras disposições da Constituição, também se encontra ta[ drcotomia entre "matéria
financeira" c "matéria tributária".
Ora. em que pese a familiaridade doutrinária das duas
expressõe.~. que pertencem ao mesmo ramo do Direito
Financeiro, assim não o entendeu a Constituição, como
o diz muito bem o jurista Geraldo Ataliba, in "O
Decreto-lei na Constituição de 1967", pág. 66:
"A rigorosa exegese sistemática exige, no caso,
que se atente para que o texto constitucional discerniu nitidamente Direito Tributário e Direito Financeiro (art. 8~', XVlli, c, e art. 19, § J9)- refere-se o
autor à Constituição de 1967 -, dispondo-lhes no
principal - na disciPlina da própria açào normativa - tratamento difercnciildo _e autónomo. Ora,
esta circunstância o_briga categ_<xicamente o intérprete a proceder ao discernimento proposto, acatãlo e dele extrair todas as conseqUências jurídicas.
Assim; o Direito Tributário, ·no nosso sístema
constitucional, não se compreende no Direito Financeiro, dele não faz parte e com ele não se confunde. Logo, toda vez que uma regra constitucional
referir-se a uma destas matérias, só ela- e não ambas - deverá ser entendida pelo intérprete, como
alcançada."
Por tais razões, opino favoravelmente ao projeto, por
constitucional e jurídico - deixando às doutas Comissões - Técnicas, para as quais a proposição foi igual-

098

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

Quinta-feira 6

mente distribuída, o exame do seu mérito -, com a se-

guinte:

EMENDA N• 7-CCJ

Dê-se ao art. 29 do projeto a seguinte redação.
"Art. 2'>' O beneficio previsto no artigo anterior
vigorará a partir ào- exercício financeiro de 1986,
ano-base de 1985."

Este o meu parecer.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1985. -

Nivaldo

Machado, Presidente, em exercício - Odacir Soares,
Relator- Jutahy Magalhães- Nelson Carneiro- Lenoir Vargas - Otávio Cardoso --Aderbal Jurema Martins Filho - luiz Cavalcante.
PARECER N• 38, de 1986
Da Comissão de Econoniia

Relator: Senador Alexandre Costa
Busca o Senador Roberto Saturnino, com a presente
Proposição, incluir entre os abatimentos da renda bruta,
nas declarações de rendimentos do imposto de rendapessoa física, as despesas comprovadamente realizadas
com o pagamento' de aluguéis de imóvel residencial.
Prevê o Projeto, em seu art. 29, a vigência desse benefi..
cio a partir do exercício financeiro de 198-3, ano-base de
1981.
Ao mesmo tempo caberia ao Ministério da Fazenda,
no prazo s_e sessente dias, regulamentar a futura lei, dispondo, inclusive, sobre a forma de comprovação das
despesas referidas_,
Justificando a iniciativa, seu Autor ressalta, de início,
a gravidade do problema habitacional brasileiro, e o evidente malogro do sistema financeirO espedflco. _Constante que "nesse contexto, somos, basic~mente, um p_o..._.o
constituído por inquilinos, que pagã. aluguéis excepciOnalmente elevados para ter direito a um teta".
No que respeita aos aluguéis, o representante do Rio
de Janeiro acrescenta que, há pouco tempo, esses "foram
majorados em percentuais acima de oit"enta por cento,
tornando-se despesas insurportáveis para a magra bolsa
popular".
Duas comparações apresentadas na Justicação merecem também menção. A primeira, a de que, no Brasil, as
pessas que moram em casa-própria não cortiputam, entre
seus rendimentos, quantia relativa ao aluguel presumido
de seu imóvel residencial, tal como em outros países. Ao
lado disso, às pessas jurídicas é Pe-rmitido o abatimento
integral de suas despesas com aluguéis para fins de cálculo do lucro tributável.
A Comissão_ de Constituição _e Justiça, ouvido sobre a
matéria, considerou-a constitucional e jurídica, tendo
apresentado uma emenda, no sentido de corrigir a database do benefício pretendido.
A medida ora proposta pilo nobre Senador Saturnino
Braga, já consta das legislação do País. O Decreto~ lei n9
1.493, de 7 de dezembro de 1976, estabeleceu, para as
pessoas físicas, o abatimento da renda bruta das despe~
sas realizadas com aluguel, ou em razão do contrato formalmente distinto d~ de locação,_ ~esq.e gue em pag;amento pelo uso ou ocupação de um imÓvel ut1iiZado
como residência, até o limite de CrS 7.200,00 (setenta mil
e duzentos_ cruzeiros).
A medida, segundo a Exposição de Motivos n9 399, aS--sinada pelo então Ministro da Fazenda, Mário Henrique
Simonsen. tendo por limite o valor referido, buscava tornar "mais expressiva o benefício para os contribuintes de
menor renda". Além diss_o, esclarecia a Exposição de
Motivos, "Contemplam-se as pessoas com menores possibilidades de aquisição de casa própría~ e resgU.arda~se a
progressividade do tributo".
Ao longo dos últimos anos, ess_e limite tem sido majôrado, e dá última vez; por intermê-dio do Decreto-lei n9
2.182, de 12 de dezembro de 1984, em Cr$ 2.250.000,00
(dois milhões, duzentos e cinqiienta mil cruzeiros), para
as declarações de 1985, anobase- de_l984.
Não obstante a observação. a idéia contida no Projeto
merece s_er analisada e desdobrada.
Em primeiro lugar, a matéria, a partir da instituição
do abatimento, tem sido objeto de tratamento por meio
de Decreto-lei.. .Sabemos da orientação do Governo
atual~ no sentido de absterse do uso desse instrumento,

com o que se evidencia a oportunidade de o Congresso
NaCionãl definir os critérios sob- os quais, de agora em
diante, deve ser tratado esse abatimento.
O imposto em questão tem por características básica a
de retirar aquela parcela de renda, socialmente aceita
como possível de ser redistribuída, das camadas melhor
aquinhoadas da sociedade. Igualmente, de forma a que
não se neutralize essa ação, as camadas de menor renda
em vista a- eqUidade fiscal, ou são isentas do imposto, ou,
aQ de<;iar_a.r _r_endimento, têm direito a abatjmentos. A
função de..<;ses, em últirha análise, é a de reduzir o universo de renda tributável das camadas de menor receita.
Ainda tendo em vista alcançar melhor eqUidade fiscal,
esse abatimento são limitados. Essa Hinitação parte do
raciocínio de que, a renda maior corresponde, como regra, uma habitação, se alugada, de preço mais elevado.
A progressividade daí decorrente articula-se ã noção
de que, teoricamente, o imposto sobre a renda deve exigir mais de quem tem rendimento ~aiores.
E importante, agora, verificar, comparando ci abatiIllery~o hoje existente com o ·valor do~ aluguéis correntes
~no mercado, se esse limite (corrigido) beneficiaou não as
camadas de renda com direito a ele.
O abatimento estabelecido para as declarações de
1985, ano-base 1984, foi de- cr.s 2.250.000,00 (dois milhões, dt!zentos e cinqUenta mil ~ruzeiros). a inflação dos
óltimos doz~ meses, até agosto, chegou a 227%._ Resulta
effi CrS 7.357.5.00,00 (sete milhões trezentos e cinqüenta
e sete mil e quinhentos cruzeiros)_._ Quer dizer,
Cr$613.125,00 (seiscentos e treze mil, cento e vinte _e cinco cruzeiros) mensais.
Informações recentes, obtidas nas principais capitais
do País, demonstram que há em curso uma acelerada
alta dos aluguéis. Essa elevação dos valores locatícios,
em muitos_ casos, cupera até, em termos percentuais, os
nóíneros 'dos lridicers de preços, que são uma média de
___ _
diversas variações.
---Atribui-se esse acontecimento à inexistência, no mercado_, de_unidades novas, pelo retraimento dos investidores, em função do tabelamento dos aluguéis.
_Q_Projeto do Senador Roberto Saturnino permite o
abatimento da totalidade das despesas comprovadamente_realizadas com o pagamento de aluguéis de imóvel residencial.
Pelo que dissemos anteriormente, a ser aceita essa re~
dação, a função social de abatimento desapareceria. Ao
invés da progressividade hoje existente, estarfamos reforçando o caráter regressivo no imposto em questão.
A nosso ver çabe, sim, a fim de buscar a devida eqiiidade, manter o beneficio e, por meio de lei originãri~ do
Poder LegislativO; estabelecer o limite de abatimento,
dentro do critério de progressividade do tributo.
Tendo em vista esse objetivo, o artigo 1"' do Projeto,
ora sob análise, modificado de forma a articulâ~lo_à legislação vigente, pode ser aproveitado.
A referida articulação tem o sentido de manter a tradição legislativa a respeito, que data de 7 de dezembro de
1976, pois foi por intermédio do Decreto-lei n9 1.493 que
ocorreu a- instituição do abatimento em questão.
Observe-se, ademais, estar a citação, na rcdação da
emenda, do Decreto-lei n9 2.182, de II de dezembro de
Evol~cão

ANO

Valor
CrS
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1984, servindo de ponte entre a origem do abatim!!nto e
o novo valor, agora fixado.
Cab..:m algumas observações. Fixa-se o limite em Cr$
12.000.000,00 (doz.!! milhões de cruzeiros). Esse é o
preço, nas principais capitais do País, de um apartamento de quarto e sala e demais dependências. A proteção à
classe média que paga alugué1, seria substancialmente
elevada, mas' cabe dizer que a perda de receita pela arrecadação estaria sendo compensada pelo aumento da ~en
da tributária dos proprietários de imóveis, favor~tdos
pelas altas ocorfidas no mercado de imóveis para locação.
Pelo exposto, somos de opinião que o projeto dev.a ser
aprovado, bem assim a emenda proposta pela Comtssão
de Constituição e Justiça, com a seguinte:
__ _
EMENDA N• 2-CE

Dê-se ao artigo I~' -do Projeto a seguinte redução:
"Art. !9 O abatimento da renda bruta, para
efeito do cálculo do imposto de renda a pagar, relativo àS- deSpesas comprovadamente realizadas por
pessoas físicas com o pagamento de aluguéis de
imóvel residencial, fixado no parágrafo único-do artigo 29 do Decreto-lei n9 2.182, de 11 de dezembro
de 1984, fica aumentado para CrS 12.000.000,00
(doze milhões de cruzeiros), no exercício de 1986."
Sala das Comissões, em 3 de outubro de 1985.- ÁlvarO D~as, Presfd"ente em exercício- AlexandÍ'e Costa, Relator - Albano Franco - Gabriel Hermes- José Lins
- Virgflio Távora - Cid Sampaio.
PARECER
N• 39, de 1986
Da Comissão de Finanças_

Relator: Senador Jorge Kalume
Objetiva o presente Projeto de Lei seja autorizado o
abatimento integral dos aluguéis pagos pelas pessoas físiao contráric:> do que ocorre na atuallegislação, em
que a·-abãümento permitido não pode ultrapassar a
quantia de Cri 2.250.000.
A Proposição transitou pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Economia, tendo recebido emendas
em ambas: na primeira para ajustar seu início de vigência, em face do atraso na tramitação; e na segunda, para
propor abatimento bem acima do teta aluai-em lugar
do total das despesas com aluguéis.
A atuallegislação do imposto de renda concede, há ai~
guns anos, abatimento das despesas de aluguel no cálculo da renda líquida a ser tributada na declaração de rendimentos.
A evolução da legislação, nesse particular, tem sido no
sentido de aumentar, a cada ano, o valor do abatimento
permitido, pois este tem crescido a índices maiores que
os utilizados para atualizar os demais valores que constam do Regulamento_ do Imposto de Renda, como se observa no Quadro a seguir.
ca~,

c Tendência do Abatimento de Aluqu€is

Crcscir.u~mto em
relação ao ano
anterior

Crescimento da
Tabela Progres
siva do Impos=
to de Renda

Variação favo
rável ao _aba=
tiruento

87%

1981

Jf,j.OOO

1~8.Z

100.000

277%

190_%

l9B3

2SO.OUO

250%

151~~

55%

1984

750.000

300%

2:00%

100%

300%

260%

40%

1985

2~250.

000

A sistemática adotada, portanto, é a de ajustÇtr, pouco
a pouco, o abatimerlto à realidade inflacionária de nosso
tempo (elevando-o juntamente com a Tabela Progressiva) e, também, utilizá-lo como instrumento de ameni-

zaçào da carga tributãfia (elevando-o aceleradamente,
acima dos índices_ da própria Tabela Progressiva).
Essa orientação contrasta de frente com a estratégia
sugerida no projeto original, que é a de permitir o abati-
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menta sem qualquer limite, no exato valo.r das despesas
de alugueL
Foi em virtude de tal verificação, que a ComisSão cte
Economia apresentou sua Emenda nl' 1, com a qual harmoniza as duas tendências, pois que ao mesmo tempo
que estabelece limite anual para os aluguéis abatfveis,
também propicia clevaç-d.o substancial no abatimento
para o próximo exercício, elevando a correspondente valor de Cr$ 2.250.000 para CrS 12.000.000, ou seja, 533%
de aumento, quando os últimos níveis empregados,
como exposto no Quadro acima, esbarram no marco de

300%.
As razões apresentadas como justificativa da Emenda
valem mais pura defender a necessidade de_Jeto do que
pam defender a quantia cm que este foj fixado. Releia-se,
a propósito, a passagem que se destaca a seguir.
"O Projeto do Senador Rob~rto Saturnlno permite o abatimento da totalidade das despesas comprovadamcnte realizadas cOm o_ pagamento de llluguêis de imóvel residencial.
_
Pelo que dissemos anteriormente;- a ser aceita
essa redução, a função social de abatimento des;apareceria. Ao invés da progressividade hoje existente,
estaríamos reforçando o curáter regressivo no imposto em questflo.
A nosso ver cabe, sim, a fim de buscar a devida
eqüidade, manter o benefício c, por meio de lei originária do Poder Legislativo, _estabelecer o limite de
abatimento, dentro do critério de progressivídUCie
do tributo.
Tendo em vista esse objetivo, o artigo l9 do Projeto ora sob análise, modificado de forma a articulálo à legislação vigente, pode ser aproveitado.
A referida articulaçi:íÕ tem o sentido de manter a
tradição legislativa a respeito, que data de 7 de dezembro de 1976, pois foi por intermédio do
Decreto-lei _n<:> 1.483 que ocorreu a instituíção dCi
abatimento em questão.
Observe-se, ademais, estar a citação, na redução
da Emenda, do Decreto-lei nl' 2.182, de 11 de dezembro de 1984, servindo de ponte entre a origem
do abatimento e o novo valor, agora fixado.
Cabem algumas observações. Fixa-se- o limite em
CrJ. 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros). Esse
é o preç-o, nas principais capitais do País, de um
apartame!'"JtO de quarto e sala e demais dependêncms. A proteção à classe média, que paga aluguel,
seria substancialmente elevada, mas cabe dizer que
a perda de receita pela arrecadação estaria sendo
compensada pelo aumento da renda tritutária dos
proprietários de imóveis, favorecidos pelas altgs
ocorridas no mercado de imóveis para locação."Uma decisão sobre o que mais convém, entr~ as 3 al~
ternativas delineadas (;abatimento integral, abatímCilto
até o teta de Cr$.12.000.000,00 ou abatimento até teto
mais baixo, em conformidade com a tendência da série
histórica), exige análise mais profunda, na qual se levem
em conta os reflexos reais do abatimento de aluguéis na
·massa de contribuinte.
Para tal fim, organizamos o Quudro abaixo, com base
nos dados constantes de publicaÇ'ão da Secretaria daReceita Federal, sob o título "Imposto de Renda Pessoa
Física -1984 ano 6'', que fornece estatisíkas'-sobre o Abatimento de Alugud Residencial às páginas 290/298,
332/336, 362/366 c 444/446, fundada no que -constou
das Declarações de Rendimentos apresentadus para o
exercício de 1984, ano-base de 1983.
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Observando o Quadro acima, percebe-se claramente
que no exercício de 1984 o abatimento de Cr$ 750.000, a
título de aluguel, era re:Jlmente suficiente para o atendimento perfeito de mais de 1.000.000 de contribuintes
dentre os_ que se aproveitavam desse tipo de abatimento
(1.426.658 contribuintes).
_ Haviu, apenas, cerca de 390.000 contribuintes que não
podiam abater todo o alugue[ por ele pago, sendo de npw
tar, com base no baixo nível de renda em que muitos estlio colocados, que n~o teri<~m eles encaixe ou margem
suficiente paw absorver aluguéis muito acima do teta então existente, que era de CrS 750.000, como já referido.
O aumento que se deu no abatimento através do
Deereto-ll::i nl' 2.182, de 1984, elevando-o de CrS 750.000
para CrS 2.250.000, veio melhorar a posição de boa parcela de r.!Ontribuinh.>s com aluguel ainda a absolver no
ab<~timcnto- o que poderá ser demonstrado, com precisão, após a liberação das estatísticas relativas ao exercício de 1985.
Com novo aumento de teta, nas mesmas bases que
vêm sendo us:.tdas, mais contribuintes serão iOcluídos entre os que têm condições de abater todo o aluguel que
p<lgam. Sórricnte Tíi::arão excluídos aqueles que optam
pelo pagumento de aluguel bem muior que o da maioria
das pessoas d<l mesma faix<l de renda em que se colocam
perante o fisco.
Ora, se pe.~soas na mesma f<tixa da Tabela Progressiva
do [mposlo de Renda pagam aluguéis diversificados, a
ponto de muitas delas poderem abatê-lo totalmente na
declaração, enquanto que uma minoria apresenta excesso de aluguel a abater em virtude de teto legal existente, a
conclusão é a de que o motivo da distorção não está no
nível do teto mas, sim, na diferença de condições pessoais (local do imóvel, estado patrimonial, gosto pessoal,
inexp-eriência- do mercado imobiliário, ostentação, omisw
são_ de rendimentos, rendimentos não tributados elevados etc.)
A legislação fiscul não pode vir a ser utilizada para
compensar desníveis du nutureza dos acima indicados, o
_que ocorreria se em lugar de permitir-se o abastimento
do aluguel normul pago pela maioria esmagadora de
contribuintes fosse dado, mesmo aos mais pródigos, a faculdade de abater todo o valor de_spendído em locação
residenciuL
Veja-se, por exemplo, a situação dos 16.339 contri~
buintes com renda bruta anual entre CrS 1.536.001 e CrS
2.0DO::UOO-.-O-ÇquaíS ilão vêm abatendo todo o aluguel que
pagam, porque vêm pagando mais de Cr$ 750.000 no
ano e a lei não admite abatimento além dessa quantia.
Será que alguém com renda no nfvel indicado (cerca de
Cr$ 150.000 mensais) se abalançaria a alugar residência à
base de Cr$ 60.000 por mês? Será que sua renda é, realmente, a indicada? Será que se ach<J. imóvel para alugar a
§§.C preço'!
O Quuc!ro está a mostr<~r que quantidade muito maior
de contribuintes, ou seja, 230.545 pessoas nessa inesma
faixa de renda, conseguiram imóveis residenciais com
aluguel no valor indicado de cerca de Cr$ 60.000 por mês
(o_u _Cr$_ 750.000 anuais).
As declarações de Rendiment()§__ espelham a mesm<l situ;.~çâO- nas demais classes de renda da T<ibela Progressi- _va, comO se ob:.erva no Quadro por nós organizado, anteriormente indicado. Parece-nos que um dos motivos
reside no fato de que nem todos que pagam aluguéis altos periéilÇem ao rol de contribuintes do imposto de renda, seja porque ·vivem de recursos não suJeitos ao trib_uto, seja porque sonegam seus rendimentos à incidênciu
_do Imposto, seja, ainda, porque os aluguéis correm por
conta de pessoas juridicas, de empresas estatais ou do
prónrio l!overno
Os que vivem somenle do salário, do trabalho autônomo, dos juros tributados, dos aluguéis, dos lucros escrituwdos, d<.l renda ugropastoril taxada e de outros r_endimentos normalmente oferecidos à tributação, estes não
chegam a pagar aluguéis que, exageradamente, se afastem do_padr1ío comum de que dão prova as milhares de
Declarações de Rendimentos apresentadas à Receita Federal todo ano.
E: verdade que existem os reajustes de aluguel à base de
até 1.000%, como vem ocorrendo no Distrito Federal, segundo a imprensa local; porém essa prática é ilegal, vez
que os reajust_e~ s~ acham regulados pelo Decreto-lei n~"
2.065, com vigência prorrogada para 31 de julho de 1986,
-pela Lei n~' 7.335, não podendo, segundo esses atas, atingir percentual superior a 80 por cento da variação do
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INPC. De quulquer modo, como já assinalado, o instrumento com que combater wis distorções não deveria ser
fi~cal, pois que o procedimento infiir1ge a lei
e chcga mesmo a envolver ilícito no campo do próprio
Direito P..-:nal.
Ademais, como bem frisou o Parecer da Comissão de
Economia, o aluguel elevado não pode servir para excluir rendimentos da incidência do imposto, porque, em
si, jÇ1 é sinal eXterior de riqueza, indicando que o inquilino em tal situaçtío possui rendimentos que denotam
muior capacidade de contribuição pura a manutenção da
colelividacfe. Nunca o seu alto valor poderia ser apresentado como f<.~tor de dispensa de tributo, como ocorreria
caso a legislação viesse a dispor no sentido de que pagará
menos imposto aquele que pagar muis aluguel.
O benefício tem, upenas, de ser dosado, sem exagero,
principalmente porque as Dedurações de Rendimentos
não acusam distorção a merecer tratamento de choque
mas, sim, distorção a ser corrigida pouco s pouco, de
modo a não abranger contribuintes para os quais o abatimento de maior parcela de aluguel nada mais seria do
que instrumento legal para evasão fiscal.
A melhor solução, a nosso ver, seria seguir a política
do Ministério da Fazenda, com correção paulatina e sucessiva, na medida em que as -estatísticas reais do imposto indicarem necessidade de ajustamentos.
Nesse sentido, o valor do abatimento a prevalecer
para o próximo exercício de 1986 deveria girar em torno
de ÇrS 8.000.000 e não de Cr$ 12.000.000, como propôs
- a Comissão dC Economia.
· Concebido nesses termos, o Projeto dispensaria regulamentação do Poder Executivo, já que a matéria está integralmente disciplinada no Regulamento do Imposto de
Renda vigente,
Outrossim, com a redução proposta para o artigo 19,
nu forma da Emenda n9 2-CE. descaberia a Emenda nço 1CCJ, pois que <tquelajá menciona o exercício de início de
vigência.
Fact! ao exposto, opin<.1mos pela aprovação do Projeto
com u alterJção constante da Emenda n~> 2-CE, feita a seguinte Emenda e Subemenda:

ii legislação

EMENDA N• 3-CF
Elimina-se o artigo 21' do Projeto, remunerando-se os
seguintes
SUBEMENDA N• I Ã EMENDA N• 2-CE
Substitua-se a expressão "Cr$ 12.000.000 (doz_e mi~
lhões de cruzeiros)" por "CrS 8.000.000 (oito milhões de
cruzeiros". -Sala das Comissões, 28 de novembro de 1985.- Lo-manto Júnior, Presidente -Jorge Kalume, Relator_
Alexandre Costa - Helvídio Nunes - Alcides Saldanha
- Cid Sampaio- José LiJ:tS- Marcelo Miranda- Ro-berto Campos - Carlos Lyra.

PARECERES
N•s 40 e 41, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 88, de 1985Complementar, que "introduz alteração na Lei Complementar n9 25, de 2 de julho de 1975, que "estabelece critério e limites para a fixação da remuneração de
Vereadores".
PARECER N• 40, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Ra.imundo Parente
De_uutoria do ilustre Senador Lenoir Vargas, o projeto em exame objetiva uniformizar a remuneração dos
Vereadores das Capitais, que fora fixada em 50% (cinqüentu por cento) e 70% da paga aos Deputados à Assemblt=ia Legislativa do respectivo Estado pelas Leis
Complementares n~>s 25, de 1975 e 38, de 1979.
Com essu unificação, houve necessidade de
remunerar-se o inciso X, que passou a ter o número IX,
do artigo 49 da Lei.
Por outro lado, com a criação do Estado de Rondônia, necess[lrio se tornou dar nova redação ao parágrafo
único do artigo, consignando a supressão daquele exTerritório.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Justificllndú a Proposição, esclarece o ilustrado

Autor~_

"Basicamcrite, dois forum os propósitos que nos
conduziram a apresentar esta Proposição. O primeiro, visa a corrigir a imperfeiçilo técnica legislativa de
que se revestiu a Lei Complementar. n? 45, de 19~3,
que silenciou quanto ao texto antenor que modtficava, sem a isso f;.t_zer qualquer remissão. O segundo, busca excepcionali.:wr a sHuação da ren:uneração de Vcrcõ.ldores das Capitais, também subJugada à limitação percentual sobre a receita e~ç.t~va-_
mente realizada no exercício imediatanlefite ·anrc.

Arl. 39 Re~ogam-sc as disposições em contrário, de
modo especial a Lei Complementar n9 45, de 14 de deM
zembro de 1983.
Salu das Comissões, 19 de junho de 1985_. ~-José lgnácio Ferreira, Presidente- Raimundo Parente, RelatorOctávio Cardoso - Hélio Gueiros (vencido) - J utahy
Magalhães- Alfredo Campos- José Lins- Roberto
Campos- Moacyr Duarte- Nivaldo Machado {vencido).

rior."
Oportunas, sem dúvida, afiguram-se-nos as alterações
propostas, tendo em vistu as razões _ex pendidas pelo ilustre Autor;

Entretanto, pedimos vênia para sugerir modificaçõe_s
mais amphls à Lei Complementar n<:~ 25, para que se contemple, em melhore~ condições, esses dedicados legisladure..<; espalhados por esse Brasil :.~fora, que n~ccssitar:t de
melhor respaldo económico para o cumpnmento mte.
gral e perfeito de sua relevunte missão.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do ProJeto,
por constitucional, jurídico, regimental, de boa técnica
legislativa e, no mérito, oportuno e conveniente, nos termos da seguinte:
----EMENDA N• 1-CCJ
(Substitutiva)
Altera a redação de dispositivos da Lei Complementar n~' 25, de 2 de julho de 1975, que "estabelece
critérios para a fixação da remuneração de Vereadores" c revoga a Lei Complementar n~' 4S, de 14 de dezembro de 1983.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os dispositivos da Lei Complementar n9 25,
de 2 de julho de 1975, alterado_s pelas Leis Complementares n9s 38, de 13 de novembro de 1979, e 45, de 14 de
dezembro de 1983, :.~baixo enumerados, passam a vigorar
com as sguintes alterações.:_
.L~L·~···········-·~ 1 ············
HArt. 4<.>
I - nos Municípios com população até 10.000
(dez mil) habitantes, 5% (cinco pOr cento);
I I - nos Muhicípios com população de mais de
10.000 a 20.000 (vinte mn) liabítantes;7% (sete por
cento);
III- nos Municípios com população de mais de
20.000 (vinte mil) a 40.000 (quarenta mil) habitantes, 10% (dez por cento);
IV- nos Municípios com população de mais de
40.000 a 50.000 (cinqUenta mil) habitantes, 15%
(quinze por cento);
V- nos Municípios com população de mais de
50.000 (cinqüerita mil) a 100.000 (cem mil) habitanM
tcs, 20% (vinte por cento);
- VI- nos Municípios com pop~:~lação de _mais de
100.000 (cem mil) a 300.000 (trezen-tos mil) ha-bitantes, _25% (vinte e _cinc.Q por cento);
VII- nos Municípios com população de mais
de 300.000 (trezentos mil) a 500.000 (quinhentos
mil) habitantes, 35% (trinta e cinco por c-ento);
VIII- nos Municípios com população de mais
de 500.000 (quinhentos mil) a 1.000.000 (hum milhão) de habitantes~ 50% (cinqUenta por cento);
IX- nos Municípios de mais de 1.000.000 (hum
milhão) de habitantes, e nas Capitais, 70% (setenta
por cento).
§ [9 A remuneração mínima dos Vereadores será de 5% (cinco põr Cento) da C!ue couber ao Deputado Federal, podendo, nesse caso, a despesa ultrapassar o percentual previsto no artigo 7~'.

§ 29 A remuneração dos Vereadores dos Territórios do Amapú e de Roraima será calculada com
bLtse na dos Dcput:tdos às Assembléias Legislativas
dos Estados _do P:.~rú e do Acre. respectivamente.
Art. 7Q A despesa com a remuneraçao de VeM
reudores não ultwp<lssará a 49f. (quatro por cento)
d:.~ receita efetiV<lmente re:,~Ji!!:ada no exercido íme=diatamentc anterior, exccto nas capitais."
Art. 29
cação.

Est<l Lei entru- em vigo-r riil data de sua publi-

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei
do Senado n" 88, de 1985-Complementar, que "introduz alteração na Lei COmplementar n9 25, de 2 de julho de -1975, Que "eStabelece ciitério c Iíinites para a
fi~açà~ da remuneração de Vereadores".
Relator; Senador Jorge Kalume
A presente Proposição, de autoria do nobre Senador
Lenoir V<1rgas, tem por f1nalidade, conforme se as_sinala
em sua justificação, adequar à realidade as normas relativas aos critérios e limites para a fixação da remuneração de Vereadores, objcto de Lei Complementar n" 25,
de 2 de julho de 1975, com as modificações introd1:1zi~as
pelas Leis Complementares n"s 38 e 45, de 1979 e 1983,
respectivamente.
Tal adequação consistiu essencialmente em:
-uniformizar a remunera_ç1'io dos Vereadores de
todas as Capftais mediante a fixação de um único
percen_tual, ou seja, 70% da remuneração do Deputado Estadual;
-excluir a remuneração dos Vereadores das Capitais ~a --~S!_a__geral .e_xpressa no artigo 7" da Lei
Compleffientar n9 25/75, o qual dispõe que a despesa com a remuneração dos Vereadores não excede..
rá, anualrrlente, a 4% (quatro por cento) da receita
efctivamente realizada no exercício imediatamente
anterior.
Indo o Projeto à apreciação da douta Comissão de_
Constituiç-ão e Ju-stiça, esta, depois de acatar as razões
do seu autor, manifestou-se pela sua aprovação, apresentando Emençla Substilutiva que, alcançando os Vereadores de todOs Os Municípios, -visa a:
- atualizar as nove faixas em que se enquadram
os Municípios, estabelecendo novos limites populaM
cionais mínimo e mhim6, bem como novos percentuais de remuneração, e ajustando-os e
relacionando-os em uma escala ascendente mais
udequudu à presente conjuntura econômico-sOcial

~a~tabelecer

do
o percentual de 70% (Setenta por
cento) para o cálculo da remuneração dos Vereadores das Capitais e dos Vereadores dos Municípios de
mais de 1.000.000 (hum milhão) de habitantes;
-elevar de 3% (três por cento) para 5% (cinco
--por cento) o percentual a ser aplicado sobre a remuneração do Deputado Estadual, a fim de se lixar a
remuneração mfnima dos_ Vereadores, hipótese em
que u despesa poderá ultrapassar o percentual previsto no artigo 79;
-retirar~ remuneração dos Vereadores das Capitais da regra contida no mencionado artigo 79.
Entendemqs que a Emenda, ao reformular todo ocaput do artigo 49 e aumentar de 3% (três por _cento) para
5% (cinco por cento) o percentual-base para a fixação da
remuneração mínima dos Vereadores, não só aperM
feiçoou o Projeto como também atualizou conveilientetnente os critérios e limites estabelecidos para a remuneração dos edi.s.
Todavia, parece-nos que a Emenda Substitutiva poder_ia ser ainda aprimorada com a introdução de duas alteiações.A primeira diz respeito ao percentual de 5% proposto
no !i J9 do tu:tigo 4" par_a a fíx<!ção da remunemçào mínima d_gs _Verc~dores.
Parece-nos que, nesse caso, melhor seria adotar critério G_índice-"'íferentes, estabelecendo como remuneração mínima o valor correspondente a 10 (dez) vezes o
salúrio mínimo do País. Além de representar uma rCrfiunçraç.lo.mais condigna para os Vereadores de todos os

Março del986

Municípios, cujo papel e missão têm indiscutível relevância política c social, t<d valor, pass<lndo a ser reajustado
duas VC-l-CS por ano, acompanharia, de forma mais realista, as variaçàe.s do valor da moeda decorrentes do processo infladonário.
A segund<-1 modific:.~çào se refere ao artigo 79 de cuja
regra s.e excluíram as Capitais.
A nosso ver, nele deveriam ser excepcionados também
os Municípios com mais de 1.000.000 (hum milhão) de
habitanm. considerando que tais Municípios foram,
juntame_n_t~c_o_rn_os du.s Capitais, incluídos na mesma faixa onde se lhes atribui o percentual de 70 (setenta por
cento), como consta do artigo 49, inciso IX, da Emenda.
Ademais, essa alteração ainda se justifica pelo fato de
haver várias Capitais com população abaixo de
1.000.000 (hum milhão) de habitantes.
Em face do exposto e, por julgarmos o Projeto justo,
oportuno e udcquado ü realidade do País, somos pela
sua aprovaçãú, nos termos da seguinte ~ubemenda ao
Substitutivo da ilustrada Comissão de Constituição e
JuS!iça:
SUBEMENDA N• I - CF ú Emenda n• 1-CCJ
(Subslltutiva)
Dê-Se a segui"nte redaçào ao § 19 do art. 4 9 da Lei
Compleinentar n9 25, de 2-7-75, a que se refere o art. 19
do projeto.

-ArL 4•
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VVIVIIVIII- ·-·IX§ }9 A remuneração mínima dos Vereadores
corresponderá a lO (dez) vezes o salário mínimo vigente no País, podendo, nesse caso, a despesa ultrapassar o percentual previsto no artigo 79
Saiu das Comissões, em 21 de novembro de 1985.Lomanto Júnior, Presidente- Jorge Kalume, RelatorAlcides Saldanha - Helvidio Nunes - José Lins- Ce~
sar Cais- Martins Filho- Jutahy Magalhães- Carlos
Lyra - Virg.t1io Távora.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai U publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19~
Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 5, DÊ 1986
""Acrescenta dispositivo à Lei n9 6.439, de 19 de setembro 1977, com vistas a determinar a participa~;ão
de aposentados e representantes de APAEs nos órgãos de administração previdenciária que especifica."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É acrescentado ao art. 33 da Lei n9 6.439, de
J9 de setembro de 1977, o seguinte parágrafo único:

* Parágrafo único. A organização das entidades
comp-onentes do SINPAS estabelecerá que, uma das
dirctorías do INPS será obrigatoriamente preenchiM
da por representante dos aposentados a ser indicado _
em eleição de sua entidade de classe de nível nacio~
na\, bem como que, a partir da mesma data, uma
das diretorias do INAMPS será ocupada por repregoentante das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs).*
Art. 29 Esta lei entrará. em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrâ.rio.

DIÁRIO DOCONGRESSO'NACIONAl (Seção II)

Março de 1986

Justificação
Ao instituir o Sistema Nacional da Previdência e As·

sistência Social (SINPAS), que passou a ser constituído
de órgão divers_os como o lAPAS, o INPS, o INAMPS,
etc., cuidou a Lei n\1 6.439, de 19 de setembro de 1977,
através do art. 33, de atribuir ao Poder Executivo a tare·
fa específíca de organizar -ditas entfdades em prazo relativamente curto, de modo a implantá-las e a colocâ-las a
funcionar jâ a partir -de f'~ de julho de 1978-.
Isto deu ao Executivo autonomia suficiente que, entretanto, não foi bem aproveitada para fa'zei- que os verdadeiros responsáveis peta existência das instituições previdenciárias - os segurados e beneficiãriõS em geral pudessem participar das respectivas administrações. -E
e~.a omissão é_ tanto mais sentida n~ que diZ respeito aos
aposentados, no caso do INPS que lhes paga os benefícios, bem como aos excepcionais, no caso do INAMPS
que lhes presta assistêncfa médica, eis que é imensa adistância que os separa das medidas pretensamente. tomadas em seu favor por quem deveria auscultá-los, mas não
o fazem.
Nosso projeto cuida, pois, tão-somente, de sanar tal
lacuna, determinando (através do acréscimo de parágrafo único ao art. 33, da Lei nl' 6.439/77) que, uma- das direterias do INPS e uma das do INAMPS sejam ocupadas, respecth:ã.mente, por representant~s dos aposentados e das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. É forma m<iis do que correta de esses beneficiários
da previdência social terem vez e voto na administração
das citadas instituições_.
Saiu das Sessões, s·óe~riiãi"Ç-o0eJ9SO.-.:.:....r~MsOri Car~
neiro.

LEGISLAÇÃO Ç[TADA
LEI N• 6.439,
DE I• DE SETEMBRO DE I977
Institui o Sistema.Nacional de Previdência e Assistência Social e dá outras- pi-o vidências.

Art. 33. O Poder Execultivo baixará o regulamento
desta Lei e tomará Providências para a organização das
novas entidades, a reformulação das remanescentes e a
liquidação das extintas, com declaração da extinção de
sua personalidade jurídica, a fim de que o SINPAS seja
efetivamente iffiplantâdo até li' de julho de 1978. -

(Às Comfssões de ConstitUição e Justiça e de Legislaçao Soda!.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1~'-Secretário,
-É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 3, de 1986
Requeremos urgêncm, nos termos do art. 371, alínea
c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ~
mara ?"' ~18, de 1985 (n~> 6.698/85, na Casa de.origem),
que d1spoe sobre o I Plano Nacional de Informática e
Automação- PLANIN.
_
_
Sala das Sessões, 4 de março de 1986. -Humberto Lu~
cena - Carlos Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - De acordo
com o disposto no art. 375,jtern III, do Regimento Inter~
no, o requerimento figurará na Ordem do Dia da sess.ào
seguinte.

O SR. PRESIDENTE (José Frageiii) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lour\val Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE, Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Fundação Banco do _Brasil, nos termos do Estatuto
que rege as suas ativídades, tem como-objetivo~ fundamentais planejar e desenvolver um elen~o ~e múltiplas
ações de natureza educacional, cultural, social, filantró-

pica, conjuntamente, com a execução de programas específicos de fomento a atividades de peSquisas científico- tecnológicas e assistência a comunidades urbano-rurais.
O Conselho de Administração do Banco do Brasil autorizou a instituição dessa nova entidade, voltada para
consecução dos mencionad_os objetiv-os, a 31 de outubro
de 1985, como uma demonstração concreta do seu inte~
resse no sentido de apoiar as diretrizes da política econômica e social do governo.
Alento a esses postulados, o Banco do Brasil deliberou
mobilizar recursos e engajar-se nos esforços govern~
mentais e de toda a_sOciedade brasileira; nos parâmetros
de uma atuaçào convergente, visando contribuir para
acelerar o processo de desenvolvimento global do País,
c-ombatendo os impactos da estagnação econômica, da
rec_essllo e dos efeitos negativos da innação, responsáveis
pela deterioração dos níveis e índices da qualidade de
vida do povo brasileiro,
Por ocasião da Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 23 d_e dezembro passado, surgiu, então, com
as caracterf;;ticas jurídicas e têcnii::as peculiares ao seu
funcionamento,- tais como definidas pelo Estatuto que
disciplina <)S suas atividades -, a Fundação Banco do
Brasil, como pessoa jurídica de direito privado, dotada
de autonomia administrativa e financeira, cuja estrutqia
compreende órgãos de deliberação, orientação, execução, consulta, assessoramento e fiscalização.
O Conselho Curador responsável pelas diretrizes básicas e normas gerais de organização, operação e adminis~
tração superior da Fundação é integrado por oito Ministros de Estado, - da Fazenda, que o presidirá; da Educação, da Saúde, da Cultura, da Ciência e Tecnologia, da
Indústria e do Comércio, da Agricultura, da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República, dos Presidentes do Banco do Brasil S/A e da Legião Brasileira da
Assistência- LBA, além de mais cinco personalidades
como membros temporários, corh mandato de 2 anos,
escolhidos pelo Conselho de Administração do Banco do
Brusil S/ A, cujo Presidente exercerá a Presidência da
Furidação.
A infr"a-estrutura da Fundação dispõe, ainda, de uma
Secretaria Executiva (exercida pelo Consultor-Técnico
da Presidência do Banco do Brasil), de um Conselho
Têc-nko ·e do Conselho Fiscal.
Convêm acentuar como fator relevante capaz de assegurar a exequibilidade, a eficiência operacional e.o êxito
integral da Fundação, a composição do seu patrimônio,
basicamente co·nstituído por uma dotação correspon_dente a até 5% do lucro líquido do Banco do Brasil S/ A, em
cada exercício social.
Essa circunstância _permitirá a execução do
Orçamento-Programa da Fundação para 1986, aprovado em janeiro, pelo Conselho Curador da entidade e que
prevê a distribuição dos recursos iniCiais- estimados em
cerca de Cr$ I trilhão de cruzeiros.
O Banco _do Brasil aplicará esse volume substancial de
recursos a fundc;t perdido no financiamento d~ piojetos,
em função das~ prioridades setoriais selecionados em seis
áreas fundamentais: - nos campos educacional, social,
de apoio à pesquisa, filantrópico, cultural e recreativoesportivo.
Isto significa, na prática, a execução de programas de
distribuição de bolsas de estudo; doações e contribuições
a vítimas de acidentes climáticOs; apoio promocional e
logístico a campanhas nacionais de saúde e alimentação;
--projeto de criação de_ tecnologias brasileiras, de baixo
custo, apropriadas às diferentes condições regionais e
utilizaçã_o__rle mão-de-obra intensiva; Pesquisas aplicadas
que permitam o desenvolvimento de "tecnologias de
ponta" pela criação de opções próprias- naciOnais-; estímulo a programas de proteção à velhice, à infância e a
excepcionais; patrocínio de distribuição de materüi.I escolar a carentes; auxmo a programas da LBA e de entida_des similares.
O Sr. Jorge Kaiume -

Permite V. Ex• um aparte?
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po da pesquisa, destinando soma correspondente a 5%
sObre os seus resultados positivos. Quero, oesta oportunidade, congratular-me com a Direçào do Banco doBrasil e cumprimentar V. Ex' por trazer assunto dessa natureza ao nosso conhecimento.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex•, eminente Senador Jorge Kalume, pelo seu aparte e
pelo seu apoio a esse projeto do Banco do Brasil, que se
de_s_tin~ não sQ para fins sociais, mas-pafa "firis ciêritíficos.
No setor cultural, a Fundação proporcionará apoio à
re5tâurãção de prédios e monumentos históricos de valor
cultural relevante; exposição de artes plásticas e do museu histórico e niltniSmático do Banco, especialmente em
dependências do próprio Banco .do Brasil.
Também cogita de realizar a adoção de atletas com
potencial olímpico, como um dos aspectos de suasativi~
dades recreativas_ e esportivas.
Conforme acentuou o Presidente do Banco do Brasil,
Camilo Calazans, ao justifiCar o planejamento das linhas
de ação da Fundação, ... " o Banco do Brasil pretende
alocar mais da metade dos recursos da Fundação para a
área das pesquisas, com a ampliação do apoio prestado
pelo extinto Fundo de Incentivo à_ Pesquisa TêcnicoCientífica (FIPEC), constituído aoteriormente por 2 por
cento do lucro líquido do Ban.co.
A Fundação Banco do Brasil apoiará a realização de
pesquisas de relevante interesse para o desenvolvimento
-econômiCo -e social do Pais, de acordo com as direlrizes
dos planos de desenvolvimento científico e tecnológico
do Governo Federal".
O ilustre Presidente CamilO Calazans fez questão de
enfatizar que a Fundação não promoverá a criação de
cargos remunerados ou de novos empregos, pOrquanto
seus objetiyos serão alcançados com o apoio exclusivo ·
dos recursos humanos do próprio Banco, já disponíveis.
Eram estas as considerações que me pareceram oportunas, nos limites deste sucinto pronunciamento, que
tem como finalidade primordial registrar nos anais do
Congresso Nacional, a criação e início de funcionamento
da F~ndação Banco do Brasil.

o ãdvento _desta nova instituição no cenário nacional,
deve ser enaltecido e considerado como um histórico
aco!lteciJllento. que, representa na verdade numa decisiva·
contribuição ao Pleno êxito da ·política de desenvolvimentO social prioritário delineada pelo eminente Presidente Josê Sarnev_
A FuÍldaçãO Banco do Brasil surge como um empreendimento cujas dimensões, destinação de utilidade e
amplas potencialidades, consagram a dinâmica gestão
ão Presidente Camilo Calazans e de sua_magnífica equipe de Diretores, Técnicos e funcionários, dignos das felicitações e aplausos da Nação brasileira.

f.!

Banco ~o Brasil está, por conseguinte, de parabéns,
·ao mcorporar à sua vasta e complexa estrutura empresarial, com a recêm-inst.ituída Fundaçào, mais um poderoso instrumento de ação a serviço do desenvolvimento c
do bem-estar da Nação brasileira.
-- A--no~a Entid.aêi.e terá ~m ConSelho Curador, dirigido
pelo Ministro da Fazenda, Dilson Funaro, será presidida, pelo Presidente o Banco do Brasil, Camilo Calazans,
ficando corria Secrétârio Executivo, o Dr. Anto_nio José
de Souza, Consultor Têcnico da Presidência do Banco
do Brasil, antigo e eficiente sf:rvidor do Banco.
Não me seria lícito omitir~me, no momento em que a
Fundação Banco do Brasil começa a funcionar, motivo
pelo qual entendi ser indispensãvel levar ao conhecimento -do Senado Federal, e consignar nos Anais do CongresSo Nacional, este auspicioso acontecimento.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, por cessão do
Sen5tdor Mauro Borges.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge- Kalume - Estamos com nossa atenção
voltada ao pronunciamento de V. Ex•, porqueconsideraOl~_s ta_mbém da mais alta relevância ao que diz respeito
à iniciativa do Ban.co do Brasil, que criou uma Fundação
para dar assistência social mais plena, inclusive aó cam-

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÂ PUBLICADO POSTERIORMENTE
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
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O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DOORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência convoca sessão extraordin_âria a realizar-se hoje, às
IS horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes matérias:
_
_.
-Projetas de Resolução nl's 161, 164 ~ 171, de 1985;
-Requerimento nl' 471, de 1984; e
- Projetas de Decretos Legislativos n'>'s 5 c;: 22,_ de

I984.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa,
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. _L~'-Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI UO SENADO
N• 6, DE 19S6
Determina que a atividade das instituições financeiraS em operação no País passe a constituir monopólio público.

Dispõe sobre a política e as instituições monetárias', bancárias e creditícias, cria o Conselho Mon~tário Nacional, e dá oUtraS providências.
-

CAPITULO I
Do Sistema Financeiro Nacional
Art. 111 O Sistema Financeiro Nacional, estruturado
e regulado pela presente Lei, serâ constituído:
J -. do Conselho Monetário Nacional;
II - do Banco Central da República do Brasil;
III - do Banco do Brasil S.A.;
IV- do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico;
V- das demais instituições financeiras públicas e pri·vadas.

(Às Comissões de Constituição e-Justiça, de Economüz e di! Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes. Sobre a Mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
]~'-Secretário:

IJiante disto "mais vale prevenir do que remediar".
Fàçamos hoje sem traumas O êjue fareincis a:manhã
com prejuízos muito maiores, caso esta política econômica fracasse.
A monopolização pelo Poder Público da atividade fi~
nanceira em nosso Pafs é, estamos certos, o único cami~
nho capaz de restituir às instituições do setor as suas verdadeiras funções no processo de desenvolvirilento brasileiro e, no monlento presente, a decisãO mais'-Premcbnte, e
que assegurará a travessia na ârdua quadra eni que nos
encontramos.
Sala das Sessões, 5 de março de 1986. --Amar ai Fur~
la~.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O parecer vai
à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
I ~'-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 5, de 1986

REQUERIMENTO
N9 4; de 1986
Nos tennos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a tra-nscrição, nos Anais do Senado, do Editorial "A
quem Interessa a mQrte de Palme?", do jornal O Estado
de S. Paulo, publicado na edição de 4 de março de 1986.
Sala das Sessões, 5 de março de 1986.- Fábio-Lucena.
Q SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O requerimento lido ser{L submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de RedaçS.O quevai ser lido pelo Sr. 1<:>-Secretário.

E Hdo o segUinte

Justificaçio

Agora, com o recêm assinado pacote, e com o falado
tabelamento de juros etc... etc... , já antevemos _dias difíceis para a banca particular e certamente novos prejuízos
díretos ou indireto_s para o povo brasileiro.

Art. 1"' E: o--Governo_do Estado de Santa Catarina
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no inciso III do artigo 29 da Resolução n<1 62, de
28 de outubro de 1975, modificada pela de n'193, de ll de
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a
permitir o registro de uma emissão de 804.983 Obrigações do Tesouro _do Estado de Santa Cat<lrina- Tipo
Reajustável (ORTC), equivalente a Cz$ 24.404.323,46
(Vii:ttce-qlüHr'o milhões, quatrocentos e quatro mil, trezenlos e vinte e_três cruzados e quarenta e seis centavos)
considerado o valor nominul do título de Cr$ 30.316,57,
vigente cm março de 1985, destinado à COQlplementação
do giro da dívida consolidada interna intratimite, mobiliária, vencível neste exercício, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 2"' Estn resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Ê lido o seguinte

Ao longo de 1985, aproximadamente 10% do sistema
finánceiro nacional foi eStalliãdO, ·quer pela estatização
direta, como foi o caso do SulbrasileirQ_. _quer pela corrida aos bancos oficiais ap6S as liquidações do Comind e
Auxiliar.
Entretanto os prejuizos aos correntistas destas instituições foram imensos, os funcionãrios penalizados e o_
Governo tem carreado recursos para estas liquidações
ou estatização como o caso Sulbrasileiro. Enfim, o povo
tem pago direta ou indiretamente estas situações.
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Autoriza o GOverno do Estado de Santa Catarina a
elevar em Cz$ 24.404.323,46 (vinte e quatro milhões,
quatrocentos e quatro mil, trezentos e vinte e três cruzados e quarenta e seis centavos) o montante de sua
dívida consolidada.
O Senado Feden1l resolve:

O CongresSo N acíciilãl decreta:
Art. 111 Nos termos do. art. 163 da Constituição Federal, a atividade das instituições financeiras em operação no País passa a constitui! monopólio do Poder
Público.
Parágrafo único. As instituições financeiras ~e que
trata esta Lei são aquelas definidas na Lei n<1 4.595-, de 31
de dezembro de 1964.
Art. 211 O Poder Executivo eXpedirá, no prazo de 30
(trinta) dias, as normas para atender à execução da presente Lei.
Art. 3~' Esta Lei entra em vigOr na data da sua publi~
cação.
Art. 411 Revogam~se as disposições _em -contrârio.

RESOLUÇÃO N'

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 4.595,
DE 3I DE DEZEMBRO DE 1964

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal - Eunice Míchiles- Gaivão Modesto- Alexandre Costa- Carlos Lyra- Albano Franco
- José lgnácio Ferreira - Amaral Peixoto - Jamil
.Haddad - Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso- Mauro Borges- Benedito
Canelas - Roberto Campos - Saldanha Derzi - Jaison Barreto - Ivan Bonato - Lenoir Vargas

Março de 1986

PARECER
N• 42, de 1986
Da Comissão de Redação
Redação fina.! do Projeto de Resolução

n~

146, de

1985.

Relator: Senador José

Ignâri~

O Sli. PRESIDENTE (Passos Pôrto)_- Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final anteriormente lidit.
Em discussão. (Pausa.)
Em votação a redução final.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Está esgõta- do o tempo destinado ao EXPediente.
P<tssa-se à

~

Ferreira

A Comissão apresenta a reQação final do Projeto de
Re.!iolu~o nQ 146, de 19~5, que autoriz<~, o Governo do
Estado de Santa Catarina a elevar em Cz$ 24.404.323,46
(vinte e quatro milhões, q_uatrocentos e quatro mil, trezentos e vinte c três cruzados e quarenta e seis centavos)
o montunte de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de março de 1986.Lenoir Vargas, Presidente- José fgnário Ferreira, Relator -Saldanha Derzi.

~,

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para ímedíuta discussão e votação, da redução final do Projeto de Resoluçlio n<1 146,
de 1985, que autoriza o Governo do Estado de Santa, Catarina a elevar em Cz$ 24.404.323,46 (vinte e quatro miJhõ1!1:i, quatroc_entos e quatro mil, trezentos e vinte e três
cru;;o;<!dos e quarenta e seis centavos) o montante de sua
dlvida consolidada.
Sala das Sessões,_S_de março de 1986.- Humberto Lucena.

ANEXO AO PARECER N• 42, DE 1986
Redação final do Projeto de Resolução n"' 146, de

1985.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do arL 42, inciso VI, da Constituição, e eU,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

ORDEM DO DIA

Item 1:
Votàção, em turno único; do Requerimento n<1
464, de 1985, dei Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 279, II, c, 4, combinado
com o art: 195; do Regimento Interno, a inclusão
em Ordem do Dia do Projeto de "'-~"-ohJ.çào nl' 17, de
19~5. de sua aut'oria, que ..dispõe sobre o uso da pal<.Lvra, e dá outras providências".
Em votação.
Os Srs. SenadQres que aprovam o requerimento queirum permanecer sentados. (Pausa.)
. Aprovado.
A Presidência fará cumprir o deliberado
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

fiem 2:

Votação, em turno único, do Requenmento n~'
465, de 19~5;do Senador Jutahy Magalhães, solici-
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tando, nos termos do art. 279, II, c, 4, combinado
·com o arL 195, do Regimento Interno, a i!lclusão

em Ordem do Dia do Projeto de L~i do Sen~do ni'
81, de 1985, de sua autoria, que "dá nova redação _
aos arts. 49, item 11, 51' e 125 do Decreto-lei nl' 200,
de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei
n"' 900, de 29 de setembro de 1969; dispõe sobre a
obrigatoriedade de publicação de atas e contratos
de i'nteresse_da Administração Pública Federal Direta e lndireta e dá outras providências".
Em votação.
Os Srs. "Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir o deliberado.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 3:
DiscussU.o, em turno único,- do Projeto de Lei da
Câmara nq 100, de 1985 (n9 2.609/83, na Casa de
origem), que introduz modificações na ltgislaçào de
amparo aos ex-combatentes da Segunda Guerra
Mundial e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 1.149 e 1.150, de !985,
das Comissões:
- ---de Legislação Social, favorável, com emendas
que apresenta de n9s I e 2-CLS; e
_
-de Finanças, favorável ao projeto e às emendas
de n"'s I e 2 da Comissão de Legislaçi'io Social.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto, ressalvadas as emendas.
O Sr. Murilo Badaró - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Conceda a
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, para encaminhar a votação.

O SR. MURILO BADARÓ (Para_ encaminhar a votaçilo. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trata-se de um projeto origin-ário da Câmara dos Deputados, para onde deverá voltar com a aprovação das
emendas, que tem por objetivo corrigir uma distorçãO na
legislação que ampara os ex-combatentes.
Daí o empenho da Liderança do PDS, em acordo com
a Liderança do PMDB, no sentido de incluí-lo na pauta
com a rapidez necessária, que ele tenha uma tramitação
acelerada, para que o Presidente da República possa
sancioná-lo. A emenda proposta pela Comissão de Legislação Social também atende aos objetivos do projeto e
restringe a concessão dos benefícios apenas àqueleS ex·
combatentés que, de fato, possuem o "Diploma de Medalha de Campanha", o que torna o projeto absolutamente regular, do ponto de vista constitucional, sem
- qualquer óbice U sua tramitação final.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em_votação o
projeto, ressalvadas as emendas.
...
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 100, de 1985
(N'i' 2.609/83, na Casa de odgem)
Introduz modificações na legislação de amparo aos
ex·combatentes da Segunda Guerra Mundial, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. (I' O art. l~' da Lei n' 3.906, de [9 dejimho de
!961, acrescido de parágrafo único, passa a vigofar coQl
a seguinte redação:
·~Art. )9

Os servidores públicos e autárquic_os
que particiParam de operações de guerta
na Força Expedicionária, na Força Aérea ou na
Marinha, ao se aposentarem, perceberão integral·
mente os respectivos proventos, qu~ serão sempre
fede~ais.

equiparado:. ao vencimento ou à remuneração do
pessoul du utiva,
Parágrafo único. No cálculo e atualização dos
proventos assegurados neste artigo, incluem·se to:
das as vantagens inerentes ao cargo efetivo, em comissão ou de direção e assistência intermediárüi~ em
que estaria enquadrado o servidor, como se em atividade _estivesse, ainda que instituídas por legislação
superveniente à data da aposentadoria."
Art. 2~' O art. 30 da Lei n~' 4.242, de 17 de julho de
1963, passa a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 30. Fica concedida aos ex-combatentes
da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB ou
da Marinhu, que participaram ativamente das operações bélicas e foram licenciados do serviço ativo e
incluídos na reserva nào·remunerada, bem como a
seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26
da Lei n~' 3.765, de 4 de maio de 1960.
Parágr<~fo único.
Na concessão da pensão
observar-se-ào os arts. 29, 30 e 31 e, no que couber,
as demais disposições da Lei n~> 3.765, de 4 de maio
de 1960."
Art. 3-~> Fica assegurado aos exRcombatentes e a seus
herdeiros, que optar<~m pelo recebimento da pensão refe·
rida no art. 30 da Lei n9 4.242, de 17 dt; julho de I 963, o
direito çiÕ restabelecimento das <:~posentadorias e pensões
originárias.
Art. 4~' Os efeitos financeiros decoà.entes da aplicação desta lei serão devidos a partir de sua publicação.
A ri. 5~' Esta Lei entra em vígor na data de sua publi·
cuçào.
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Votação, em
globo, das Emendas n~>s 1 e 2-CLS.
Os ·srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Paus-a.)
Estão aprovadas.
A matéria irá à Comissão de Redução.
São as seguintes as emendas aprovadas

EMENDA N• 1-CLS
...No art. I I', onde se lê"( ... ) na Força Expedicionária,
na Forç<:L Aérea ou ·na Marinha, ao se aposentarem,( ... )"
leia-se"( ... ) na Força Expedicionária, na Força Aérea ou
na Marinha, portadores do Diploma da Medalha de
Ca""!panha, aposentados ou que ven_ham a aposentar-se
( ... ).

EMENDA N• 2-CLS
"No ;:trt. 29 , onde se lê .. (... ) da FEB, da FAB ou d<:~
Marinha,( ... )", leia-se"( ...) da FEB, da FAB ou da Marinha; port<~dores do Diploma da Medalha de Campanhu ( ...)."

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 4:
Discussão, em turno único; do Projeto de Lei do
Senado n9 235, de 1985-DF, que altera os arts. 1~>, 29,
_39., 4~', IO e J I da Lei n~' 6.450, de 14 de outubro de
1977, que "dispõe sobre a organização básica da
Polícia Militar do Distrito Federal", tendo
PARECERES, sob nos 1.106 e 1.107, de 1985,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com emenda que apresenta n~> 1CCJ; e
-do Distrito Federal, favorável ao projeto e à
emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto e a emenda.
N~o havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto, sem preju(zo da emenda.
0;,: SrS:. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovudo.
É o seguinte o projeto aprovado

Quinta-feira 6

103

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 235, de 1985-DF

Altera os-artigos I~', 29, 39, 49 , IO e 11 da Lei o?
6.450, de 14 de outubro de 1977, que "dispõe sobre a
Organização Básica da Polícia Militar do Distrito
Federal.
O Senado Federal deoreta:
Art. ]I' Os artigos 19, 2~', 39, 49, lO e li da Lei n'i'
6..450, de 14 de outubro de l 977, passam a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. jQ A Polícia Militar do Distrito Federal
(PMDF), considerada Força Auxiliãr, Reserva do
Exército, nos termos da Constituição F7deral, organiwda com ba~e na hierarquia e disciplma, em con·
formid:tde com as disposições do Decreto-lei n'i' 6_67,
de 2 de julho de 1969, alterado pelo Decreto-let n9
2.010, de 12 de janeiro de 1983, destina-~e à manutenção da ordem pública e segurança mterna do
Distríto Federal.
Art. 29 Compete ll Polícia Militar do Distrito
Federal:
T- executar com exclusividade, ressalvadas as
missões pec"t.iliares dS.s Forças Aimadas. o policia·
menta ost~;Ttsivo fardado, planejado pela autoridade
competente, a fim de asSegurar o cumprimento da
lei, a manutenção da ordem pública e o exercíCio
dos poderes constituídos;

II-........
III-........

. ........... ·-···-·-·-··
. ................ ..

IV- atender à convocação, inclusive mobiliz:tçUo, do Governo Federal em caso de guerra ex ter·
na, ou para prevenir ou tepi'imir grave perturbação
da ordem ou ameaça de sua irrupção nos casos previstos na legislação em vigor, subord-inando-se à
Força Terrestre para emprego em suas atribuições
específicas de polícia militar e como participante da
Defesa Interna e da Defesa Territorial.
Art. 3~' A Polícia Militar do Distrito Federal
subordina-se administrativamente ao Governador
do Distrito Federal e, para fins de emprego nas
ações de manutenção da Ordem Pública, sujeita-se à
vinculação, orientação e ao planejamento e controle
operaciomü da Secretaria de Segurança Pública.
A1t. 49 O Comandante-Geral da Polícia Mifitar do Distrito Federal é responsável pela administração, comando e emprego da Corporação.

.......................... ........ .
;

Art. 10. O Comandante-Geral da Polícia Mili·
tar do OlStrlto Federal será, em princípio, um oficial da ativa, do último posto, da própria Corporação.
§ ]9 Sempre que a escolha não recair no oficial
PM mais antigo da Corporação, terá ele precedên~
cia funcional sobre os demais oficiais PM.
§ 2~> O provimento do cargo de ComandanteGeral será feito mediante ato do Governador do
Distrito Federal, após a aprovação do nome do indicado pelo Ministro do Exército, observada a for·
mação profissional do ofiCial para o exercfcio de
Comando.
Art. li. O Comando Geral da Polícia Militar
do Distrito Federal poderá, também, ser exercido
por General-de-Brigada da ativa do exéicito ou por
oficial superior combatente da ativa, preferentemente do posto de Tenente-Coronel oU Corõnel,
proposto ao Ministro do Exército pelo Governador
do Distrito Federal."
Art. 29
cação.
Art. 3~>

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam·se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em votação a
emenda.
_O~ Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Puusu.)
E.stil aprovada.
A matéria irá à Comissão de Redação.
É a seguinte <t emenda aprovada
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Bastariam os dados de 1984 para demonstrar quanto
esse produto é útil para a nossa economia, pois, mesmo
com a produç~o doméstica, o Brasil foi ai ii da obrigado a
despender a elevada soma de I 26.674.747 dólares, o que
yem representando uma forte sangria das nossas diVisas.
E em. 1985, graças ao crescimento do consumo industriai; esse -dispêndio deve ter-se aproximado de 200 miJ~õcs de dólares. E se persistir o indiferentismo em relação ao preço justo reclamado pelos produtores, haverá
decréscimo de produção, cansado pelo desestírllulo e
conseq-üentemente o Brasil terá que arcar com maiores
gastos de dólares para importar.
Purticipando da apreensão dos produtores de borraCh<J., _fa~o um apelo especial aos Srs. Ministros da áreas
ecohôrilícil, n"O. sentido de reestudarem o ·assunto, dando
uin prCço pelo me-iios o equivalente ao usllrp.àào pela in--·
·
flação.
Desnecessário, creio, aduzir que uma e~onomia, como
Só i ser a dU.Amazônia, assentada no extrativismo guomífero, se não merecer especial atenção do Governo Federui, trará conseqUências desalentadoras para os Estados
produtores, porque advirá o desestimulo a uma atividade depauperada, porém exercitada por uma plêiade de
pessoas indômitas e obstinadas pelo amor a esse tipo de
trabalho!
Convém recordar, até como exemplo, para não se repetirem fatos acontecidos no passado até recente, que
certos Governos, indiferentes à sorte dos seringais, forain obrigados á voltar seus cuidados a esse trabalho, ao
eclodir a 2~ Grande Guerra em face do imediato blOqueio às fontes abastecedoras de borracha da Ásia.
O Brasil obrigou-se a mobilizar seus seringais, para
produzir essu matéria-prima fundamental, pois sem ela
os países aliados estariam na iminência do insucesso.
Que esse episódio não seja esquecido, mormente agora
que o nosso País, diferentemente desse passado recente,
j[l dispõe no Sul de invejável parque manufatureiro
apoiado na borracha, ama parando milhares de patrícios.

EMENDA N• I DA CCJ
De-se a seguinte redução ao art. JO:
"Art. 10.

O Comundunte-Ger<l] da Polícia Mi-_

Jitar do Distrito F~;:dt;;ral, será um Clficíal da ativa do

último posto, da própria Corporaçno, portador de
Curso Superior de Polícia,"_
O SR. PRESIDENTE (Pussos Põrto) -

Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n~ 266, de 1985-DF. _que aprova o Estatuto
dos Bombeiros Militares dO" ·corpo de Bombeiros
do Distrito Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, wb n's 1.\08 e 1.109, de 1985,_
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e
__
-do Distrito Federal, favorável, com emenda
que apresenta de n9 I-DF.
Sobre :1 mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19Secrctúrio.
--

.t:

Março de_l986
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lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
N• 6, de 1986
Nos termos do mt. 310, alínCJ. c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto _de Lei
do Senado n>? 266/~5-DF, a fim de ser feita na sessão de
25 dt! março de 1986.
Sala das Sessões, 5 de março de _!986. -:-_Humberto Lu-

cena.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrt_o)- Aprovado o
requerimento, u m:Hériu sairá da Ordem do _Dja, para a
ela retornar nu data fix<ida.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está esgotad~
a matéria constante d;,t_Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo .a paluvra ao nobre Senador Jorge Kalume,
como Uder do PDS.

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Como Lider,
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr~- Presidente, Srs.
-- -Senadores.
Sei que a Nação brasileira, na ânsia de livrar-se do
caos econômico-financeiro, fruto da inflação galopante
que preocupa a todos nós, espera bons resultados das
medidas postas em prática e destinadas a apfàCar a ira infla.cionúria.
Contudo, o Governo não poderá omitir-se acerca de
certos ramos da economia, merecedores de terapêutica
especial, devendo, portanto, serem excluídos do bloco
das medidas de contens~o, por se_ encontrarem, há meses, com seus preços defasados.
Refiro-me à borracha_da Amazônia, dos seringais ·silvestres, cuja atividade art~a._n_al_e incipiente é onerosa
para quem a ela se dedica. Nem por isso pode e deve ser
marginalizada, porque aínda representa -uma das baSeseconôrnicas da grande área.
Posso dizer. ante os reclamos recebidos, que a dúvida
existente está inquictancfO os produtores, porque no momento em que a CIP estudava a sua majoração, já em
fins de fevereiro, para corrigir, em parte,_ o seu preço, lâmentavelmente, isso não chegou a se consumar. E com o
passar dos dias, paira a incerteza, por não se saber se haverá uma proVidência destinada a corrigir a anomalia
-exís.tente.
Os seringU-eirOs, seríngalistas e demais pessoas Iígadas
a essa atividade extrativista, difícil pela sua pró ria natureza ·e conseqUentemente de pouca rentabilidade, _esperam que o Governo Federal, dentro da coerência, corrija a del'asagem existente, até que novos ares passem asoprar no âmbito da reforma da política econôrnica e financeira em marcha.
A borracha amazônica, embora de produção impfrica
representa o sustentáculo de milhares de famílias embrenhadas na selva produzindo essa riqueza para o Brasil e·
ainda com deficit para corresponder às neceSsidades de
seu parque manufatureíro, obrigando-se por isso a 'importar do exterior.

A Sra. Eunice Michiles- V.
te?
__

Ex~

Q_ SR. JORGE KAI.UME n_obre Sen?dora Eunic~ Mjchiles.

me concede um aparCo~

muito prazer,

A Sra. Eunice Michiles Prezado Senador,
parabenizo-o até pela insistência com que V. Ex• volta
sempre a este assunto tão importante para a economia
da nossa região. Vejo, como V. Ex• também, que, se nós
não tomàrmos urna providência imediata, restaurando o
preço desse produto tão importante, e que foi inflacionado clã inaneira como -o foi~ poâeiemos deparar-nos dentro de algu!_TI lell]po, com oS _imprevistos que Poderão advir no momento em que precisarmos de borracha e .não
_tivermos, sem a mínima condição de importá-la. De ma·
neira que, receba, neste momento, as minhas congratu·
lações por este assunto tão imp6rtante e sempre tão necessário de ser reativado na nossa memória, que é a necessídade que se tem de manter os programas não só dos
seringais nQ.tivos como também da borracha de plantio,
através dos PROBO R r e II. Muito obrigada pelo aparte,
Senador, e continue nesta luta que é do maíOdnteresse
da nossa região.
O SR. JORGE KALUME -V. Ex', nobre Senadora,
velo cór'roborar uma tese que todos nós da Amãzônia
defendemos, inclusive V. Ex• com esse seu ardor de patriota e de amazônida de es.col. Estou certo de que, com
Vôzes co·mo a sua e de outros mais; ôentrd em breve o
Governo se sensibilizará e irá ao encontro daquela gente
humilde, porêm indômita, aquela gente patriota que vive
embrenhada na selva, produzindo riQUezas para o Brasil.
Repito: _q!J-e ess? liçã~ não seja Oiv~~ada_e por isso fica
o mCu apelo aosSrs. Ministros da Fazenda e da Indústria e do Comércio, no sentido de darem um tratamento
adequado a um~ economia c~mbalida, porém necessária
panru--Amazônia e o Brasil.
- O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex' um aparte,
antes de concluir?
O SR. JORGE KALUME- Vou ouvir V. Ex• com
riúlitO prazer, já no final do meu apelo~
O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senaddr Jorge Katu~
me, me congratulo com V. Ex' pelo trabalho que está
apresentando, pela solicitação, pelo pedido de apoio a

favor daqueles que merecem, que precisam ser apoiados,
que estão esperando pela nossa ação aqui. É isto que temos que fazer aqui nesta Casa, ex.atamente o que V. Ex•
está fazendo. Por isso não quis deixar que V. Ex' concluísse sem dar o meu apoio e os meus cumprimentos a
V. Ex~ porque luta pelo seu território e, lutando pelo seu
território, está lutando pela nossa Amazônia, e, lutando
pela nossa Amazônia, sem dúvida nenhuma parte hoje
m<~is preciosa deste imenso País que é o Brasil, não apenas a parte mais' preciosa, a parte mais rica mesmo, rica
pelas suas riqueZas min_erais, pelas terras qy~ se apresentam, boas para a agricultura, para a pecuária, V. Ex• defendendo os recursos para essa Região, o amparo para
essa Regii:io, está defendendo aquilo que devemos fazer
em fuy_or do nosso Brasil. Meus cumprimentos.
O SR. JORGE KALUME- Sei que V. Ex• nobreSe·nador Gabriel Hermes, comunga do mesmo ideal, sempre voltado. com a sua voz e com o seu pensamento,
para <1 defesa daquela grande área. São aparteS como o
de V. Ex~ qu_e me estimulam a prosseguir de mãos dadas,
com os dernal~ companheiros, em âefesa da nossa grande
Amu~ônia, especialmente _desse produto básico que é a
borracha.
Só para ilustrar o meu pensamento, em 1984, o Brasil
consumiu 347 milhõe~ e 71 mil quilos de borracha e importou, incluindo a sintética, 93 milhões 469 mil quilos
de borracha, e despendeu, como disse anteriormente, 126
milhões 674 mil c 740 dólares. b uma soma consideráVel,
sangrando o nosso Tesouro, quando poderíamos estar
plantando, pelo menos para o nosso consumo interno,
não para concorrer com os países asiáticos.
O Sr. Gabriel Hermes- V.
um aparte'!

Ex~

ainda me permite mais-

O SR. JORGE KALUME- Mais uma vez vou ouvflo com muito prazer.
O Sr. Gabriel Hermes- Líamos- e V. Ex• deve ter
lido- há menos de vinte dias, em reportagem, não so·
mente'-pel<i televisão para o Brasil inteiro como" peta revista Manchete, aquilo que, em São Paulo, grupos de
erripresários, agricultores de catt!goria, estão fazendo
com a borracha: plantando e plantando, colhendo e co·
Jhendo com fartura de lucros, de vantagens, mostrando
cOmo é útil plantar borracha. Enquanto issO~ V. Ex• sabe
o que se fez de despesas, de gastos, de propaganda, de
notícias, sobre plantações de borracha na Amazônia. Os
resultados g1,1e temos são bem precários, ~em pouco animadoreS; nãO por fufta de advertência minha, Qo nobre
Senador Jorge Kalume e de outros colegas nossos desta
Casa e da Câmara dos Deputados, alertando o Governo
para o mau encaminhamento que se estava dando ao órgão com responsabilidade de desenvolver o plantio da
borracha. Enquanto em São Paulo, com recursos que
muitas vezes foram mal emPregados lá e muito mais do
que se gastava- fóra -da Amazônia, em propaganda, em
instalações, em São Paulo, terras em que antigamente se
plantava café, plantios de seringueiras estão produzindo,
e }à agOra -a-borracha está saindo dali por preço animador, entusiasmando a qui:: Outros plantem e àqueles Que
PI~iritani
qUe -!:ii<intem mais, poi'qUe, como eles disseram, é um grande negócio para o Brasil _plantar borracha. Portanto, parabéns. É preciso realmente lutarmos
para que o Governo tome interesse por-uma dessas produções que poderiam poupar dólares e dar mais trabalho
ãos nossos homens e, sobretudo, mais vida à Amazônia,
que é mãe dessa preciosidade que é a borracha, que é a
seringueira;-

a-

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. E"'
mais uma_ vez. Faço votos que a sua advertência, ditada
pela sua sabedoria, pela sua experiência de homem que
sempre foi voltado para os assuntos econôm"ii::os- da grande área, faço votos que a sua advertência seja ouvida,
mesmo porque, não tenho preconceito contra ninguém,
a continuar esse estado de coisa, lembro que a Amazó-.
nia, que foi a graride dCtentofã -do café e do caCau, hoje
p-erdeu essa hegemonia para os Estados do Sul- Bahia
e São Paulo, o mesmo, como V. Ex• disse, poderá acontecer, no futuro, com a borracha. Muito obrigado pela
sua grande colaboração.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palrrias.)
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A SRA. PRESIDENTA (Eunice Michiles)- Concedo
u pnlavnl no nobre Senudor Aderbal Jurema, comº

O SR. ADERIIAL JUREMA (PFL -

PE. Como

Llder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr• Presidenta,

Srs. Senadores:
Oii partldl)s politicas bru1ileiros siio agremiações me~
rumente form<1is. Ela~ se limitam a registrar po!iituhmte$
a cargos eletlvo~. desde vereador a governador de Esta~
do, Dar u slmplicldude com que se muda de partido
como quem troca uma camisa social pela esportiva de
fins de semunu,
No Impêrio, o colurinho duro exigia uma posição
ideológica mais definida, Dois partidos, o Conservador e
o Liberal, erum as vigas mestras do regime monârqulco,

A República, com toda a carga comteana do

Positivis~

mo, não conseguiu, até hoje, partidos com doutrina
ldeológicu, a não ser no tempo de Lufs Carlos Prestes e
de Plfnlo Salgado, com o Partido Comunista Brusileiro e
a Aç1io Integralista.
Atuulmente, na Nova República, há uma tendência
paru algumu definição ideológica, como no PDT e no
PT, podendo tumbém ser Incluído o Partido da Frente
Liberal, de ~tlnd~ medrosa definição entre o liberalismo
do passado e o da Nova Repúbllca. O do passado Jalssez~f•ire e laissez~passer - e o do presente, com um
conceito novo de democracia, mala participativa do que
liberal, como conceituou, cm artigo, o Mlnlstro·Scnador
Marco Muciel.
Em verdade, porém, o povo não tomou conhecimento
dessas ideologius mal definidas: a do soclalltsmo que cha·
mnm de moreno (será o forte sol carioca nas praias de
Copacabana?) e a liberal·sociat do meu Partido, o PFL.
A nau do Estudo andava quase à deriva quando, de re·
pente, e não mais que de repente, o Presidente José Sar·
ney resolveu intervir nu economia e nas finanças internas
do País, de forma enérgica c um tanto socializante, So·
ciulizunte, mas mão comunlzantc. lntcrvcnc!onista, mas
não cr.tutlzuntc,
O decreto-lei surneyslsta não se parece com a1 mcdlda1,
de setores políticos do curocomunlsmo, Antes, lembra a1
lições de Harold Laskl, quando pregou, cm livros mcmo..
rávels, umu democracia planificada para o Ocidente.
Plunificação consentida pela consulta popular na espe..
runça de deter o avanço da pluniflcaçilo soviética no
Mundo Ocldentol. ,
Vamos, pois, viver a horu histórica sarneys!sta com a
coragem de criar ou definir um conteúdo politico·
ideológico pura o novo liberalismo que estamos defcn ..
dcndo em benefício de uma sociedade mais justa e mais
humana,
O Sr. NiYaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ADERIIAL JUREMA - Com prazer,
O Sr. Nivaldo Machado - Senador Aderbal Jurema,
V, Ex• como professor, sociólogo, homem de pensamen~
to, estudioso, observador e participante da vida pOblica
naclonul, acaba de fazer umas colocações ab11olutamente
exatas, No que loca à exist!ncla dos partidos políticos,
ainda, sem dúvida alguma, estamos muito longe de t!·los
com uma doutrina, com um contei.'! do programâtlco con·
sistenle, com uma Ideologia definida. Na verdade, isso se
deve L10 fato de que no Brasil a poUtlca sempre girou em
torno de personalidades, sem preocupação com as idéias,
Hoje, o povo identifica os Partidos quase que pelos na ..
mes de seus lideres. De modo que esse fato justifica a luta
que multus vezes 5e dcflugra nas bases municipais, cm
defesu ou controt us lideranças polfticas, suscitando, ao
mesmo tempo, ódios c dedicações, V, Ex• também cha·
mau atençilo para a presença do Estado no domfnlo económico, que precisa ser necessariamente atuante, a fim
de, como agente principal do processo de desenvolvimento económico, promover uma mais jw;ta dlstrl·
buçlão de renda, que permita, longe da quimera c dt~ uto~
piu da Igualdade, se chegue a essa divisão de renda den~
tro dos prlncfpios de justiça social, que a democracia as·
segura, contempla c garante, Assim, quando V. Ex' s~:~~
lleniu, de Início, a fragilidade da estrutura partldâria, nós
temo$ que dizer também que ela será tl~nto maior quan~
do os lntegrunteJõ dos Partidos se decidam a formar fren~
tes provisórias, trunsitórlas, que servem apenas d6 elementos contrârios à consolidação, sim, dos partidos
politicas necessários à estabilidade das instituições de·
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mqcr(lticns. O Estado, diz V. Ex•, deve intervir no domf·
nio eç<,:mômlcQ: não fuzê--lo para estorvar a livre ínlclatlo perfo~
dv do Jaissez-faire, Jalsse:~:-passer, esta posição do libera·
lltimo puramente econômico jâ passou e já estâ arquiva·
du pela HhHórhl, Purticipo das suas preocupações e con·
cardo com ~IS po:oições que V. Ex• acaba de defender. Por
lttso, n6!i do Partido da Frente Liberai estamo$ apoiando, du muneinl m<1is firme e decidida, o Presidente Jos~
Smney, nu horu em que ele acabJJ de adotar uma provi·
dência corajosn, ctvica, patriótica e justa, que visa a pôr
ordem 1.10 processo econômico brasileiro, a fim de assegun~r, não só o crescimento, mas o verdadeiro desenvo!~
vimento do País, d<1ndo a cada um a oportunidade de um
quinhão mais justo na divisão do produto do esforçO do
trubalho de todos~ do homem do capital e do trabalha·
dor- impedindo que essa riqueza se concentre na mão
de poucos, em detrimento do bem-estur da maioria da
poruluçiio, Obrigudo u V, Ex.~

pois dela, dizer exatamente a que vieram: reforçar a sua
posiuru progrumâtica e doutrlnárJu, como 6 o ca1r.o do
nQsso Partido d<L Frente Liberai, Precisamos divulgar,
defender e esclarecer o que~ o liberalismo social ou neo~
libenllismo, fuzer u distinção que V. Ex• faz com relação
ao liberulismo clássico, Cadu partido haverá de ter essa
turefu, para que, qul.lndo nos identificarmos com um
partido ou pertencermos a um partido, possamo• facili·
tu r ao eleitor e ao cidadão para que ele saiba porque somos daquele partido c com o que estamos comprometi~
dos, o que defendemoa e o que rejeitamos, para que não
huju esse processo que V, Ex•, através de uma denúncia c
uma constatação, fa!Qu no Início do seu belo pronunciamento, a dizer que hoje se troca de partido como se tro~
cu, no fim de tarde, a cumisa social, de serviço, pela ca~
misa esporte do lazer, porque vivemos estes tempos de
mutação, c a mutw;ão também é partidária, Sinto~me fe.
liz por poder ouvir o seu pronunciamento, obra da serie·
dude, du competência e da oportunidade.

O SR. ADERBAL JUREMA - Sou eu que agredeço
a purtlclpação de V, Ex~. Senador Nivaldo Machado,
homem de idéias que Pernambuco todo conhece. Em
verdade, V, Ex' diz bem que os aglomerados partidários
cQm nome de frente, conflituntes, em vez de orientar o
povo bn1sileiro, levam problemas não só ao Governo
como a es&e próprio povo. Por isso ~ que me sinto bem
no Partido da Frente Liberal, que, embora tenha nascido
com este nome, está procurando, ou ele, o Partido, está
procurando tornar-se um Partido permanente, Daf termos realJzado no domingo, cm todo o Pais, as Convenções Regionais, e cm abril iremos ter a grande Con~
venção Nacional, para que o Partido saia do provisório
para o permanente; e que este permanente o seja não
upenua: nus palavras, não apenas na legislação eleitoral,
mt:~s nas idéJas, não idéias fixas, mas ld~Jas que levem ao
povo brasileiro a confiança de que nós somos e quere·
mos ser u locomotiva da justiça social do atual Governo.

O SR. ADERBAL JUREMA - Feliz me encrontro,
neste fim de tarde tão brasileira, a ouvir as palavras do
meu Líder, com a fluência que todos conhecemos, anali·
sando alguns pontos que são determinantes da conceituução que nós, da Frente Liberal, temos do ncoliberallsmo,
Gostei da expressão de V. Ex•, porque, de fato, não
podemos voltar ao passado, a não ser para receber as
suas. lições, nunca~ porém, para lmitâ-lo,
V. Ex' diz multo bem, como ainda há pouco assinala·
va o Senador Nivaldo Machado, o liberalismo clássico
não é aquele que nós defendemos, Estamos diante de
uma rea.lidadc, não apenas brasileira, S~nador Carlos
Chiarelli, mas uma realidade universal. Dois grandes ca·
minhas se oferecem para a Humanidade: um, a com uni·
zação; outro, a planificação democrática. Não podemos
ter ilusões de voltar ao passado, de JJm Estado liberal,
como era no século XIX a repúbllca e as monarquias oci·
dentais, ou de um estado que não respeitasse a iniciativa
privada, Daf a dificuldade de caminharmos pelo centro,
porque este é o nosso caminho.
Dizia meu velho avó, um pernambucano que foi elcl~
tor de Joaquim Nabuco, ao seu neto que se iniciava na
vida pública: .. Tenha cuidado com as veredas: Procure
sempre a estrada 'principal, Ali veredas sempre trazem
surpresas; a estrada principal, não, P.. aquela que se 'abre
para os que sabem caminhar para o futuro".
Sr. Presidente, é no desejo de caminhar para o futuro
que concluo este discurso repetindo: "vamos pois, viver
a hora histórica surneyslsta, com a coragem 'iÍe criar ou
definir um conteúdo poUtico ..Jdeológico para o novo li·
berullsmo que estumos defendendo, cm beneficio de uma
sociedade mais justu e mais humana,
Muito obrigado, (Muito bem! Palmas,)

vl!, m1.1s puru estimulá·hl, para ajudâ~la, porque

Lfder.
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O Sr. Carlos Chiarelli - Permite V, Ex' um aparto?
O SR, ADERIIAL JUREMA - Pois não.
O Sr. Carlos Chiarelll - Meu caro Senador Adcrbal
Juremu, cm primeiro lugar peço escusas por indevida·
mente Intrometer-me nesse diálogo pernembucano que
se estabelceu na Casa, e atropelar idéias h\ do Sul, neste
momento em que ouve manifestação tão séria e na verdade, tão aprofundada, Todos nós temos consci!ncia de
que o Pafs passa por LJm momento de profund~:ts trans~
formações em t~rmos de sociedade política organizada.
As mensagens purtldârias ou são nova$ ou se renovam.
Passamos a conviver com o -plur!partldarismo aberto,
sem limitações, o que nos mostrou, no ano passado,
aquele inchaço de chegarmos, em poucos meses, a quase
quarenta legendas inscritas nos órgãos da Justiça Eleito·
ral. Naturulmente, ocorreu depois o refluir natural do
julgamento do voto; mas convivemos, de qualquer maneira, com grande número de agremiações, E ao lado do
pluripurtidarismo aberto, dentro do processo democrático Implantado, e que começa a se fazer adulto, ainda que
tenro, estamos convivendo com outra situação ainda
mui~ peculiar, nos últimos tempos, de vida polftica deste
Paí5, que é o Governo através da composição interparti·
dárlu, que é a collgução. Ora, para quem se acostumara à
limitação das franquias democráticas, para quem se dis·
cip!inara num processo de partidos orquestrados de cima
para baixo, um para apoiar, outro para criticar, dentro
de formas preestabelecidas do bipartidarismo, e para
quem de certa maneira, sempre vira o Governo quase
que cxtrapartidárlo, já que pouco vinculado aos partidos, produto de estruturas muis tecnocráticas, com o
apoio de um Partido politico, o regime da collgação, cvi~
dentemente, também é profundamente inovador, até
mais do que renovador. Por isso, ilustre Senador Adcr·
bul Jurema, V. Ex' traz a esta Casa, estudioso como é,
experiente como o sabemos, sem perder a vitalidade das
Jdê!us JoYcns, e !iObretudo do alto- dos seus conhecimentos que s1ío soma de cultura com convivência, V, Ex• nos
traz inquietações e proposições, Creio que os partidos,
atê por falta de tempo e por circunstâncias dessa enorme
mutuçi\o, ainda não puderam sedimentar-se, como de·
viam, não puderam ainda criar uma mística c
elitratificar-se naquilo que lhes cabe. Se Deus quiser- c
creio que por a[ passu o caminho da democracia ~os
partidos haverão de, neste ano, com a Constituinte e de·

A SR! PRESIDENTA (Eunice Michiles)- Concedo a
ao nobre Senador Jamil Haddad, (Pausa.)
S, Ex• não está presente,
ConCedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte,
(Pausu.)
S. Ex' não está: presente.
Conc-edo u palavra ao nobre Senador Benedito Fcrrcl·
ru,
palavr~

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO, Pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do orador,)- S•
Presidenta, Srs, Senadores:
Aqui estou num momento de rara felicidade, porque
ao Início delitOS trabalhos, tenho a oportunidade de falar
nesta casa exatamcnte quando ela é presidida pela nossa
querida Colega Senadora Eunice Mlchiles.
Aqui estou, Sr~ Presidenta, ocupando a atenção de V,
Ex.•. para desicumbir·me de uma grande c mais que honrosa tarefu. Trata-se, Sr. Presidente, de falar à Casa e ao
Brasil, à nossa brava e sofrida gente, em nome do sobe-rano Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, dojúbi~
lo e do!i aplausos da grande família maçônica brasileira,
ao gesto de e&tudlsta praticado pelo Presidente Jos~ Sar~
ney, através do Decreto-lei n9 2.283, de 28 de fevereiro
pussudo,
Por certo, Sr• Presidenta, esta manifestação do Gran·
de Oriente dQ Brasil poderá causar até mesmo alguma
estranhew u muitos que dela tomar conhecimento, por~
que, salvo em excepecionalfssimas condições, a Ordem
faz publicumcnte tais manifestações.
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Contudo, e crendo mesmo desnecessário maiores

co~

mentários quanto U delicadeza do momento em que vive
o País, não poderfamos estar ausenfes. Deveríamos estar

diante desta Nação de "pé e a ordem", quando o Presidente da República sem meias palavras concita a todos
brasileiros e brasileiras para que nos alistemos nesta
"guerra -de vida _ou morre" contra o câncer da inflação
que v_em corroendo não só a nossa economia, mas até
mesmo os nossos mais caros valores morais. E, mais, Sr,
Presidenta, sabemos todos que o Presidente da República não terá como reali.t:ar o seu projeto de salvação nacional se faltar-lhe o apoio e até mesmo o sacrificíO de
quantos verdadeiramente amam o Brasil.
Na verdade, Sr~ Presidenta, a Maçonaria no _Brasil,
como de resto em todos os quadrantes da Terra, sempre
teve como norma de trabalho na "Edificação de Templos a virtude e cavar masmorras aos vícios", atuar e realizar nos bastidores, para a consecução dos seus magnos
objetivos sem os ruídos c perigos dos momentâneos
aplausos que, lamentavelmente, mais das vezes, se prestam, ao envaidecimento dos homens.
E tanto é que nenhum historiador, nenhum pesquisador ou simples curioso que compulsar os Anais, os assentamentos dos principais e mais significativos eventós
da História do Brasil, terá como deixar de registrar a
presença decisiva da Sublítiie Ordem nas sUas realizações.
- ----·--'
Se remontássemnos ao Brasil-ColO-ii. ia, iríamos encontrar os "Lapidadorcs da Pedra Bruta" de mãos dadas
com os grandes c santos sacerdotes católicos, muitos deles iniciados nos ministérios _da Sublime Ordem no com·
bate à tirania, aos desmandos e às violências aqui praticadas pelos poderosos contra os nossos silvícolas e os
nossos irmãos escravizados nas colônias africârias.
Nas insurreições embrioiüírias da nossa Iibeftação do
jugo colonial, muitos foram Os máçonS· ciue tolnbaram e
deram as suas vidas pura, em 20 de agosto de 1822, ütlvez
na mais memo-rável e gloriosa Sessão Maçônica realizada numa Loja brasileira, na qual registravam-se, entre os
obreiros, figuras célebres e altivas, como: Gonçalves Ledo, Clemente Pereira, José Bonifácío âe Andrada e outros grandes vultos da nossa hbtória, quando decidiu-se,
em definitivo, a Independência do Brasil, e, como salientiido, sem nenhum alarde ou conhedmcnto do povo, dos
verdadeiros b!!neficiúrios e rri:i.iõ.feS -interessados na nossa Independência.
Para uma melhor e mais ampla compreensão da efctiva participação da maçonaria na vidu nacional, Sr• Presidenta, sobretudo ne:-;ta fase de tamanhas dificuldades
com que nos defrontamos, peço a V. Ex• permissão para
fazer a leitUra do Manifesto de li de outubro de 1983,
subscrito pelo Soberano Grão-Mestre-Geral do Grande
Oriente do Brasil e entregue em mãoS ao então Presidente da República, João Figueiredo.
Da leitura, Sr~ Presidenta, Srs. Senadores, que constará dos nossos Anais, deprecnderlio V. Ex•s que muitas
das reivindicações já foram realizadas, ou estão em andamento, como tumhém_ muitas-Outras ainda permanecem como aspiração de todos os brasileiros e, especialmente, como preocupação maior da Maçonaria co"in~
um todo. Vejamo-lo:

"AO POVO E À PÁTRIA
O Grande Oriente do Brasil, instituição maçõni~
ca simbólica, regular, legitima e Soberana, fundada
em 17 de junho de 1822, teve como seu primeiro Soberano Grão-Mestre o Conselheiro José Bonifácio
de Andrada e Silva, que, após ligeiro interregno,
transmitiu o cargo ao Príncipe D. Pedro de Alcântara, j~ iil.titulado "DefenSõr Perpétuo do Brasil" e,
logo depois, seu primeiro Imperador. Conserva a
suprema honra de ter como seu patrono e figura
ímpar de cidudão e soldado, o MUrechul Luiz Alves
de Lima e Silva, Duque de Caxias.
Em seu seio, <Jrticularum-se e tomaram corpo as
idéias que conduziram à Independência, à Abolição
da Escravatura, à Proclamação da República, sendo
que os dois primeiros governos republicanos- Presidentes da República e Ministros- foram constituídos por maçons, e esteve _o Gnwdc Oriente do
Brasil presente _cm outros C-Ventos históricos da vida
brasileira.
No momento em que o País atinge um ponto
considewdo crucial no caminho de sua vida como

Estttdo e como nação. a Maçonaria não pode
omitirKse e tem que, neccssuriamente, manifestur-se
ubl!"rta e duramente ao povo brusileiro, declarando
como vê e s_cnte o momento nacional que atravessamos e o_ que propõe para soluciollil-lo.
O quadro comporta, antes de tudo, uma visão
humana e social, porque a pessoa que forma a
nação deve ser colocada como centro de toda preocupação brasileira em seu sentido mais amplo.
Comporta tambêm visão polític~:~ e econômica,
visto que, pura melhoria de condições de vida do
homem, há de se lhe assegurar càndições de realização pessoal, para que ele se sinta integrado e possa colaborar com <1 evolução da Pátria.
Torna-se irriperioso reconhecer- o esforço do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, no
sentido do aperfeiçoamento da Dem-ocracia, atendendo, assim, uos clamores do povo e aos ditames
de consciência livre,. que deve prevalecer, considerando que está esgotada a predominância do autoritarismQ sobre a- vontade soberana do povo.
Importante, e como ponto de partida, é reconhecer que, ao invés de se--iiem remendando as Jeg"Ís·
lações utilizadas anteriormente e que, efetivamente,
são ob~old;.Ls e impraticáveis, se faça ampfa e sfmslvel reestruturação na legislação em vigor, tor.nandoa, ii"ão apenas amoldada a um<~: aspiração do Estado
de Direito, mas que seja o sustentáculo desta aspi- ·
ração.
Assim é que o Grande Oriente do Brasil identifica e propôe soluções para a problemática sóciopolítico-econômica brasileira, nos seguintes pontos:
- I - Legislação
a) ê necessária- a reforma urgente da nossa Carta
Magna, de tal_maneira que se possa dar ao Pals uma
Constituição que assegure a todos os brasileiros o
pleno estado de direito e a segurança individual."
-Vejamos, Sr' Presidenta e Srs. Senadores, como, de fato, foi um Maçam, D. Pedro I, que nos outorgou a nossa
primcir~fCJr1a ConstituciOnal; a -de 1824~ Tinha que ser
um Maçam que iri~ prepor ar a no_ssa grande _Co~sti
tliição Rcp~~lic:Jna em 1891, o eminente Rui BafbOsa.
Muito mais importante e muito mais significativa seria
se eu pU-desse enumerar aqui e citar nominalmente quantoS for.am dos MãÇOn~ constituintes à nàssa, talvez mais
bem elaborada Constituição, a de 1946.
b) a --legislaçi:io sobre segurança nacional dever<'!
sofrer altemções, sob a inspiraçi:io de uma doutrina
mais consentânea com os modernos conceitos sobre
a segurança do Estado;
c) de\·erú ser reformada a Iegislaçi:io tributáriit,
pura asscgurm maiores recursos financeiros aos Es~
tudos e Municípios.
Ora, Sr~ Presidenta, reiteradamente tenho insistido
nesta Cus~-~:crcio que já seja ponto pacffico entre todos
n_ós, que j{l ê m<lis do QUe tardia a hora de eliminarmos
da nossa legislaçilo tributária esse como que imperiali~
mo domb>tico interno, em que o _cidadão seringueiro do
sofrido Acre, dü Sen.ador Jorge Kalume, ou um madeireiro do Amazonas, de V. Ex~. ou um cortador de cana
dus Alagou~. do Senador Luiz Cavalcante, ou um
chi1p~u-dc-couro do agreste pernambucano, ou da Paraí·
ba, ::.ej<l contribui_nte do erário paulista, seja contribuinte;:
d_Q_ E~t.<1do i_n_d_us_triulizado,_com a sistemática tribut~ria
que -aí está, ·quando ele reside, consome e onera os -cofi-es
da Unidade onde reside. Daí por que não vejo como possum_os nõs, l~gisludores, sobretudo_já que é competência
exc;lusiv<l do Senado _Federal, sem a interferência do poderio político das Unidades mais fortes que se fazem ou:.
vir na Càmara dos De-putados, sem a Ínterferêricia sequer do Poder Ex~cutivo, continuemos consentindo esse
absurdo que é o cortador- de cana das Alagous pagar três
vezes m<IÍS o ICM per capita que paga o cidadão da indl!strializada Minas Gerais, que possa eu, homem do
Centro-Oeste, assistir passivamente, que nós aqui, do
(_cntro-Ckstc, que retemos, na nossa Região, menos de_
5%- dos cidadãos sujeitos à declaro.çào do Imposto de
Renda, pos.'>amos pagar mais ICM per capita internamente, nüs nos-sas Unidudcs, do que paga o habitante de
Sà.o Paulo, onde mais de 54% dos cidadãos brasileiros,
com rend<l dc pessoa física sujeita à declaração do Imposto de Rcnr.h1, residem.
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E pur que esse abuso e esse absurdo, Sr' Presidenta?
Porque nós, como que descuidados, como que desaten·
tos, vimo~ lliisbtinllo a is::.u desde u Reforma Tributária
implantadu em 1967, através de paliativos, através de resoluç0e~ que alteram e modificam, modesta e timidamente, as alíquotas do ICM; como que acovardados,
como 4ue sem a coragem, sem a bravura moral suficiente
pam fura~mo~ o tumor de uma vez para sempre. c alterarmos essa regra desumana que tem permitido a São
Paulo atrair pura o seu território, viu não-fiscalização,
via ex~.:edentes de arrecadação, visto que os residentes
nos outros Estados e onerantes do erário de outros Estudos, são se_us contribuintes. Porque de lá compram, pode
São Paulo permitir-se ao luxo de não fiscalízar, enquanto nós outros, os Estados menos desenvolvidos, somos
obrigados a estrangular os nossos poucos contribuintes e
deles arrecadar tudo quanto ê possfvel, para fazer face
aos nossos encargos administrativos, naturalmente nunca sobrando pam promover a infra-estrutura, senão
através de empréstimos onerosos, senão através de endi.vidamentos, como esse que aqui hoje era denunciado
com rclw.;ào ao Esl<Ldo de Goi:Js, e Deus sabe como será
resgatado esse endividamento! Enquanto somos cominados pelas neccssidudes, mais do que prementes, de arrecad;Lr tudo o que I! possível de!"ltro de nossas fronteiras,
eis que Sf10 Paulo pode fa:.::er a politicugeril.
Não estou trazendo novidades, Sr' Presidenta, não estou descobrindo a pólvora, porqUe Serzedêlo Correia. no
século passado, já denunciava _isso da tribuna da Câmara
dos Deputados. Como o Ministro da Fazenda quantas
vezes ele denunciou essa anarquia triJ?utária - bem coJocada e adjetivada por T_eixeira de Freitas-, ele talvez,
o único homem que pôde realmente nivelar-se a Clóvis
Bevitácqua, como Jurista, e, mesmo sendo um eminente
tributarista, negou-se a escrever qualquer coisa sobre a
tributação brasileira, pcifque aqui não existia um sistema
tributário. Chamava-se "anarquia tributária".
Pois bem, através do tempo tem prevalecido a lei do
mais forte, a poHtica do "café com leite", a politica des_e
governar o Brasil com as costas voltadas para o interior,
com governantes prisioneiros dos problemas locais. A
exemplo do qu~ jª caminha a ser_ Brasília, pela forma
como vem sendo admini_strada, após a sua implantação.
Não haverá surpresas nem dúvidas se num futuro não
muito remoto, tiVermos que construir uma nova capital
da República, porque o Presidente da República vai ser,
como sempre o foi do Rio de Janeiro, mais um preíeito
dos problemas locais da que aquilo que Brasília propí- ---ciou ao interior do Brasil, com a sua implantação aqui,
como Capital Federal, permitindo que se descortinasse
um pouco desse Brasil esquecido.
De qualquer forma, Sr~ Presidenta, essa recomendação do Grande Oriente é uma das que permanecem
como aspiiação.~tJma aspiração que nos coloca, a nós
senadores, em brios, porque não nos cabe, não nos é
concedido, pela letra da Constituiç~o. pelo Código Tri~
butário Nacional, sequer o benefício da dúvida, porque é
-competência exclusiva do Senado Federal alterar essa regra monstruosa, esse verdadeiro câncer que corrói o esforço e o sacrifício da gente interiorana deste País. Ao
mesmo tempo, expulsa daqui, do interior, todo aquele
investidor, todo aquele que queira iniciar qualquer atividade, para aqueles Estados que podem permitir-se ao
luxo de não preCiSar fiscalizar, porque lhes basta, e muito, à que ãrrecidam do chamado ICM interestadual.
~rossegue o Grande _Ori~~-t_e do Brasil:
d) a legislação sobre organização, interdependência e autonomia dos Três Poderes da União, deverâ
ser elaborada de maneira que os Poderes Legislativo
e Judiciário possam exercer os seus papéis em igualdades de tratamento. Tal se conseguirá com o retorno ao Congresso Nacional das prerrogativas que lhe
são próprias-, asSim como do melhor aparelhamento
do Poder Judiciário, inclusive âdequação dos encargos financeiros, para que a Justiça não continue
cada vez mais longe da maioria do povo.
Realmente Sr• Presidenta, deixa-nos mal. O Grande
Oriente recomenda que se devolva ao Congresso Nacional_ as prerrogativas. Mas nÇ>s temos exercitado aqueias
que j:J detemos'! Eis a questão. Nem aquelas que nos são
cometidas. lamentavelmente, temos encontrado meios de
compreens1io e kmpo. Deus sabe quais os outros motivos. Nem essas que nos são cometidas com exclusivida~
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de, como é o caso da Legislação Tributária Interestadual, até aqui tivemos condições de resolver o problema.
Quem seria o prejudicado? São Paulo? Não! Quem seria
o beneficiário? O Brasil?
Hoje. Sr~ Presidenta, da análise de um trabalho -que
distribuí, e tenho esperança que tenha chegado às mãos
de V._ Ex~, porque fiz essa entrega um tanto açodad;;~men~
te, às vésperas do recesso, mas tive a oportunidude de en~
ca~inhur a cada um dos colegas, demonstro e~austiva~
mente, com números oficiais e_de publicações ofiêiais do
próprio MíniStério da Fazenda, que Dão há como falar~
se mais em aumentar alíquotas e carga· tiibutária neste
País. O que se precisa é, única e exclusivamente, de uma
adequação, de maneira tal que _seja distribuída mais
equ~mimemente a crirga tribütária que aí está, e coiboí·
dos os abusos que estão mais que denunciados pelo pró·
prío Ministério da Fazenda nas suas publicaçõeS. Des·
graçadamente, por um erro, parece-me, introduzido na
nossa Carta Magna pela Emenda Constitucional n"' I, o
tristemente famoso art. t 94, talvez até por excesso de ze·
lo, o certo é que se eliminou a possihitidade de o agente
de tributos fiscais participar da multu. Como compen·
saçií.o, criou-se, irrstituiu-se a chamada produtividade!
remuneração extra por produtividade. Mas, neste País
do "déjeitinho", fomos dando um "jeitinho" e fazendo
com que essa tal produtividade fosse estendida a todos
quantos tn1balhassem na ârea do Ministério da Fazenda.
Não vejo como, Sr• Presidenta, nós, que falamos tanto
em liberdade, nós, qi.t"e falaffios tanto em livre iniciativa,
nós, que falamos tanto em livre empresa, nós que aspira·
mos tanto por um pafs respeitado e levado a sério pelas
nações irmãs~- nós,- que queremos exibir foros de inteligência, de supercivilizados, sejamos tão ingênuos ql:le
possamos esperar de um funcionário público, com toda a
sua inteireza rilóral, com toda a sua correção, possamos
esperar dele algo mais dq que a eficiência, porque ele está
nivelado por baixo. Com toda a correção, vamos obter
dele, por ser correto, a eficiência, a iniciativa e a criativi~
dade, Sr~ Presidenta, estou falando sobre o óbvio, qualquer um sabe que elas só serão obtidas ante a perspectiva
de uma remuneração por e.~se esforço cometido. Daí a
prevalência da livre iníciativa sobre o Estado.
Ora, se nivelamos por baixo a r-emurler:ação dos agentes de tributos, daq-uele q-ue dá duro no sol e na chuva,
com a daquele que fica na repartição batendo máquina
-se ê que fica batendo à máquina-, não tenhamos dúvidas, os números publicados pelo Ministêríá aa-Fazenda, o que eles denunciam, Srs. Senadores, é de uma gravidade tamanha que dá vontade de chorar de vergonha,
porque não há como conceder às nossas autoridades fazendârias o direito de desconhecer a eloqdê"ncla dessesnúmeros.
Vou dar um exemplo: na balança comercial de 1985dados que peguei anteontem no Minis1êri0 da Fa.Zendã.
- , o glorioso EstadQ do Amazonas, segundo a Secretaria da Fazenda desse Estado, que naturalmente controla
com·todo o zelo a saída de mercadorias das suas fronteiras, para arrecadar o 'ICM,- que ê o inStruinenfo, ê o
grande meio da administração estadual, pois bem, a Secretaria da Fazenda do Amazonas d_eclara, manda para
aqui boletins, informando aó Ministério da Fazenda que
vendeu para São Paulo 556 bilhões de cruzeiros eril niercadorias, sujeitas à _tributação, p-ara o Estado de São
Paulo. No mesmo «Boletim" publicado pelo Ministério
da Fazenda, São Paulo declara que rec~beu de mercadorias tributadas do Amazonãs um trilhão, novecentos e
sessenta bilhões. Isso significa ~o quê, Sra. Presidénta'?
Que um trilhão e quatrocentos-bilhões de notas registra~
das como originárias do Amazonas nada mais são do
que notas falsas, notas friaS, notas falsificadas grOsseiramente, e denunciado pela própria pubHCação do Mi-!1-iStério da Fazenda, para legitíinar mercadorias de contra~
bando que entram em São Paulo.
Este é um ex..cmplo, este é _um dado, Sra. Presidenta, e
citaria milhares, dados que comecei a compulsar ontem,
e já poderia citar aqui uma meia centena.
Não é novidade, porque foi instituído desde 1979 esse
controle da balança comercial. Em todos os anos e em
todas as publicações, essas discrepâncias absurdas ali
comparecem, e não se tem notícia de nenhu,ma providên~
cia. Mas por quê? Obviamente, _devido ao sistema instituído que aí está, lamentavelmente. Espero em Deus não
falte bravura moral ao Ministro Dilson Funaro - .bra~
vura que S. Ex• teve, em qlte pese a sua precariedade de
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sâude, em levar ao Presidente José SarnC)' essas soluções
ora em execução no Brasil-, espero que S. Ex•, compulsando esses números e essas nossas denúnciaS, tOme providências.
Não há como, Sra. Presidenta, assistirmos ao congelamento de salários, assistirmos à erosão dos gãnhos obtidos com suor, com calos nas mãos, com dificuldades, o
mais das vezes indescritíveis, como aqueles ganhos obtidos pela agropecuária. Assistirmos, como publicam hoje_
as estatísticas, o setor de intermediação financeira- ,este-é o nome bonito com que rotulam os alugadores de dinheiro no Brasil - o setor de intermediação financeira
participar com 12% do Produto Interno Bruto, enquanto
_a agropecuãrii participava, em 1960, com 30% da Renda
Bruta Nacional, ou do Produto Interno Bruto, e já está
participando hoje com 10,5%.
Há como equalizar o número de energia humana, o
número de bocas a serem alimentadas_ entre os dois setores? Sabemos que é humati.amente possivel. Na realidade, o setor da intermediação financeira não detém 10%
da população comprometida com a agropecuãiia, com o
extrativismo. No entanto, não tivemos notícias do tabelamento dos juros. Deus sabe, por certo, _as razões que
impediram que essa medida já tivesse sido tomada. Esperamos, como em 1983 o Grande Oriente do Brasil já preconizava e levava ao Presidente João Baptista Figueiredo, esse pleito de quantos trabalham, de quantos produzem e geram riquezas neste País.
Sra. Presidenta, eu alongar-me-ia bastante e seria, por
certo, até_ cansativo, se continuasSe- ler o documento.
Peço a atenção, sobretudo dos profanos, dos nãoiniciados, para que se debrucem sobre o inteiro teor desse Manifesto, que solicito à Sra. Presidenta o considerasse parte integrante do nosso pronunciamento.

a

O Sr. Jorg_e Kalume- Permite_ V. Ex' um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA - Pois não. Ouço V,
Ex• com muito prazer.

b Sr. Jorge Kalume- Aguardei que V. Ex~ chegasse
ao final do seu magníflco pronunciamento desta tarde,
para também dele particípar. Saúdo o Grande Oriente
do Brasil por essa magnífica contribuição que está dando _
ao Gõverno. Aliás, o Grande OiielltC: do ·arasíl, como a
Maçonaria brasileira, de modo geral, nunca se omitiram
nas horas mais difíceis e cruciais da na_cionalidade. V.
-Ex• mesmo fez menção, fez referência. Se fiiefrllõs um
retrospecto, vamos buscar a luta pela nossa Independência, pela liberdade dos escravos, pela Proclamação da
República e_ tantos outros episódios marcantes que contrib.uíran:t para h(_lnrar ~_-memória dos nossos al}_tepassados, que souberam ciinintif a nossa nacionalidade.
_Valho-me de V. :Ex~ para levar à Maçonaria brasileira,
através do- Grande Oriente, as minhas congratulações
por toais essa valiosa ·contribuição "qu( eS-tá oferecendo,
nesta húra difícil p:dra a nossa Pátria. Desejo tarhbém
que o projeto do eminente Presidente José Sarney traga
para o Brasil o êxito que todos nós desejamos. Parabéns
a V. Ex_• pe_la f!lanelra, até: professor~l, dídática, co'!lo está transmitindo a mensagem do Grãnde Oriente do Brasil.
O SR. BE\"\EDITO FERREIRA -·v. Ex.' realmente
me desvanece,. e. de certa forma, me__c_onstrange, tal a largueza da sua generosidade. Na realidade,. aprendi muito
_cedo que o homem pode cometer muita estultice. Mas há
uma que lhe é rr;uito difícil chegar: trair as suas origens.
E não poderia V. Ex•, pelas suas origens, ser menos generoso do que _o glorioso povo, o generoso povo ârabe.
O Sr. Jorge Kalume -

Eu flz justiça a V. Ex•

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr• Presidenta, da
leitura desse Manifesto,_ para o qual rogo, mais uma vez,
a preciosa ateQ.ção dos Srs. Senadores, hã como que um
roteiro de que alguma coisa foi feita no .Governo anterior, não há como negar; outras já estão sendo concretizadas neste Governo~ e algumas para se efetivarem como bem colocou o nobre S_enador Jorge Kalume -,-a
exemplo dessa medida heróica, desse remédio.amargo,
dessa cirurgia corajosa que ora se faz, vai depender tamb_ém, creio eu, das nossas orações.
Não creio que o Presidente José Sarney, na sua alocução, quando anunciava esse programa -S. Ex• que
exerce um-domínio total sobre o vernáculo, porque escritor, poeta e político experimentado - , ao dizer que tra-
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vava uma guerra, que a Nação estaria travando, a partir
daquele instante, uma guerra de vida ou morte, não creio
estivesse ·s. Ex~ falando sem refletir, estivesse falando
sem antes ter pesado bem o conteúdo, o ponto desta sua
advertência - não tenho dúvida.
Daí por _que, quando o Soberano Grão-Mestre do
Grande Oriente do Brasil nos delegou essa tarefa, fe-Io
enfatizando esse estado de espírito, essa preOcupação
que visita já de há muito, como que coabita com as demais -preocupações das Centenas e milhares que são aque-.o
les que compõem a familía maçôníca neste País.
íenhO esperança, Sr• Presidenta, e, mais do que esperança, tenho a certeza de que o Grande Arquiteto do
Univers_o hã de nos amparar, há, sobretudo, de inspirar
os nossos dirigentes, para que não lhes faleça a coragem,
mormente a autoridade, neste instante em que a Nação
estã toda mobilizada~_Sabe V. Ex•, como político experi~
mentado, c_omo líder e como velho condutor de homens,
sabe muito bem o peso e o significado da palavra mobilização.
_ A Nação está mobilizada, mobilizada pela crença e
pela esperança de que encontramos o caminho. Se frustrada, se desiludida, só a misericórdia divina poderia
suavizar, poderia minimizar ·as conseqüências _da hecatombe que baixaria sobre todos nós.
Para concluir, Sr. Presidente, t~a-go aqui recente declamçflo do nosso Soberano Grão-Mestre a respeito de
críticas e incompreensões de profanos a respeito da forma como ft,_mc_iona e trabalha a Maçonaria em favor da
humanidade, quando usa, inteligentemente, a figura da
Ostra e da Pérola, dizendo;
"A Mat;onaria não é uma organização fechada,
se os que assim querem situá-1::~ na prensa dos propósitos democníticos. A sistemática de funcionamento que lhes ~ugere a crítica corresponde aos alicerCéS iniciativas que determinaram as sociedades
secretas de- séculOs e até mí!ênlos atrás, evoluídos
para o estabelecimento de uma instituição, como se
':\_presenta a tv~açonaria, nestes duzentos e_ sessenta
an.os d-e modelO anglo-f~ancês.
_
Ne-m por ser fechada, qualquer entidade perderia
_..Q_seu_briJho e o seu valor. No recôndito da ostra cerrada pel<1 natureza, forma-se o- encanto da pérola
preciosa ...
Contundo com o seu Expediente e a sua Ordem
do- Dia, em que-a manifestação do pensamento nada
fica a dever aos excelsos plenários de qualquer Parlamento, as Sessões Máçônicas são, não apenas um
exemplo, mas uma escola de democracia,_onde os
Obreiros_procuram, sob inspirações "de ordem filosófica: filantrópica e progressista", colocar a sua palavra _e a sua I,_'Ontade em evidência, sob a égide de
Deus, que é o Pai da Liberdade, da Igualdade e da
Prtlternidadc."

Restu-me, pois, Sr. Presidente, em nome do nosso Soberano Grão-MesirC, Jair de Assis Ribeiro, e, por conseqüência, em nome das centenas de milhares de maçóns
brasileiros, toáõs ·nós, orgulho:".OS do nosso País e dos
que nos governam, prostrado~ perante o Grande ~rqui
telo do UniVerso·- o Deus Unico e Misericordioso-,
orando e suplicando para que propicie mais e mais coragem e patriotismo aos nossos dirigent_es parª- que, possam ele:-., nos conduzirem no menor espaço de tempo, a
grande predestinação do Brasil, ser de fato a nossa amada terra, a Grande e Fraterna Pátria do Evangelho.
Er<.L o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BENEDITO FERREIRA
AO POVO E Ã PÃTRIA
O Grande Oriente do Brasil, instituição maçônica simbólica, regular, legítima e soberana, fundada em 17 de
junho de 1822, teve, como seu primeiro Soberano GrãoMestre, o Conselheiro José Bonifácio de Andrada e Silva
que, após ligeiro interregno, transmitiu o cargo ao
Príncipe D. Pedro de Alcântara, já intituradO "Defensor
Perpétuo do Brasil" e, logo depois, seu primeiro Imperador. Conserva a suprema honra de ter como seu Patrono
a figura ímpar de cidadão e soldado, o Marechal Luiz
Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias.
Em seu seio, articularam-se e tomaram corpo as idéias
que conduziram à Independência, à Abolição da Escra-
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vatura, à Proclamação da República, sendo que os dois
primeiros governos republicanos - Presidentes da República e Ministros- foram constituídos por maçons, e
esteve o Grande Oriente do Brasil presente em outros
eventos históricos da vida brasi1elra.

No momento em que o País atinge um pottto considerado cruclal no caminho de sua vida, como tstado e

como Nação, a Maçonâria não pode omitir-se c tem que,
necessariamente, manifestar-se aberta e claramente ao

povo brasileiro, declarando como vê e sente o momento
n11cionat que tttraves:samos e o que propõe para
soluclonâ-lo.

O quadto Cõmporta, antes de tudo, uma visão humana
e social, porque a pessoa que forma a Nação deve ser co~
locada como centro de toda preocupa<;ão brasileira cm
seu sentido maia amplo,
Comporta. também visão política e econôtnica, visto
que, para melhoria de condições de vida do homem, hA
de se lhe assegurar condições-de realização pessoal, para
que ele se sinta integrado e possa colaborar com a evo~
lução da Pâtria.
Torna-se imperioso reconhecer o esforço do Exce·
lentíssimo Senhor Presidente da Rep{lblica, no sentido
do aperfeiçoamento da Democracia, atendendo, assim,
aos clamores do povo e aos ditames de consciência livre,
que deve prevalecer, ccmslderando que estâ esgotada a
predominância do autoritarismo sobre a vontade sobera·
na do povo.
Importante, e como ponto de partida, é reconhecer
que, ao invés de se irem remendando as legislações utill~
zadas anteriormente e que, efetivamente, são obsoletas e
impratlcâ.veis, se faça ampla e sensfvel reestruturação na
legislação em vigor, tornando~a, não apenas amoldada a
uma aspiração do elltado de direito, mas que seja o sus·
tentâculo desta aspiração.
Assim é que o Grande Oriente do Brasil Identifica e
propõe soluções para a problemAtlca s6cio~polttico..
económica brasileira, nos seguintes pontos:
I - Leglslaçio:
a) ~- necessâria a reforma urgente da nossa Carta MaQ;na, de tal maneira que se possa dar ao País
umu Constituição que assegure a todos os brasllel•
ros o ple11o estudo de direito e a segurança lndivlduul;
b) a legislac;ãô ~tobre segurança nacional deverà
sofrer alterações, sob a inspiração de uma doutrina
m1:1.ls coti.SentAnea oom os modernos .conceitos sobre
a segurunça do Estado;
c) deverA ser reformada a leglslaçllo trlbutlrla,
pura assegurar maiores recursos fittatl.ceiros aos E.stados.e M~un_lcípios:
d) a legislação sobre organi:taçllo,-IritCrdependen.
cia e autonomia dos três Poderes da União, deveri
ser ~laborada de maneira que os Poderes Legislativo
o Judiciârio possam tlXerct:r os seus papéis em igual•
dade de tratamento. Tal se coneguirA com o reter~
no ao Congrel!o Nacional du prerrogativas que lh•
alo prôprias, assim como de melhor uparelhamento
do Poder JudlciArlo, Inclusive adequaçlo dos encar•
gos. flnatl.ceiros, para que 1 Ju1tlça nlo continue
cada ve:t mais longe da maioria do povo.
U- Aspecto Polftl.,..lllltltuclonal I
a) reforma eleitoral que permita o surgimento de
todas as correntes de oplniAo pdbllca no plano pol!·
tlco nacional, respeitadas as tradições do po11o bra..
sllelro, bem como o
dos candidatos aos
meios de comunlcaçllo, de forma a não permitir o
predomínio do poder económico:
, b) eleições dlretas para Presidente da Repdbllca,
A Maçonaria ensina que todo o poder emana do
povo e, em seu notnc é exercido.

lll- DMda Externa:
a) o seu volume excede a capacidade de amortização da nossa economia 1 de nada valendo as medi~
das artificiais credit!cias que, sem alívio dos pesados
encargos que suportamos, inclusive boa parte cain..
do sobre os trabalhadores de mais baixa renda, apenas servem aos lntere!lses dos credores, eternizando
uma dfvlda que, como a teia mitológica, quando
mais se paga, mais aumenta;
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b) deve ser combatida e repeHda pelo Governo
brasileiro a taxa dos. juros môvels que, de acessórios
do principal, pasMm, incotpõtãdOi a este e gerando
sempre -nõvos encargos, à deliberada exaustão de
nossa economia enquanto sufocam a. n.oss11 ca.pãcl~
dade produtiva;
c) hA de se reconhecer e, portanto, condenar a
existência de uma situação ceõnômica negativa,
agravada pela crise mundial que retorna1 se instala e
dissocia a atividade financeira da atividade produtiva, de tal forma que as operações especulatJvas pliS·
sa.m a ser mais vantajosas;
d) em (acede tudo Isto, a Maçonaria entende que
cabe ao Governo brasileiro adotar providênetas vi·
!lando a acabar com este e~tado de coisas, admitindo
a moratória como medida extrema;
e) os acertos, acordos, convênios e pactos de na"
tureza cconômlco-flnancelra devem ser firmados
com mais realismo, sem sujeição a critérios externos
que interfiram na vida nacional e ameacem a sua so~
beranla.

IV- Dh·lda Interna:

a) seu volume demasiadamente alto e de graves
conseqtlencias, em todas as atividades do País, estâ
a exigir as seguintes medidas:
I - necessária e urgente desdolarizaçiío da dívi~
da. externa;
2- cadüsiramento de todos os erectores internos
do País, para sua Identificação.
V - Outras M•dldas:
a) saneamento do Sistema Financeiro,_
desvlando~se recursos para o investimento produti·
vo, em ambo! os setores: póbHco e privado;
b) substitl!lção gradativa· da exportu.ção de
matérias-primas, sempre procurando agregar mão·
de.-obra ao produto a !ler exportado;
_c)_ a política do índio deve ser considerada com
seriedade. Deve ser garantida a terra que lhe pertence e que deve ser assegurada pelo Estado1 bem como
a manutenção da sua cultura. sem interferência de
organismos estrangelrosj
d) morali:tação urgente das atividades financeiras
ligadas a poupança e seguros, de tal sorte que seja
pouível reduzir~se ao mínimo o prcjuíto dos poupa~
dores e dos segurados, mais pelas e:ds:êneiu de ga..
rantias daa próprias lnstltulçê!es de mercado, do que
da Nar;ilo; a1tm da severa punlt:iio dos reapond.vels
por quaisquer desvlo!l:
e) orientar a administração no sentido de proibir
a apllcaçllo de recurso• pdblloos em obra• mntuo•
sas, em detrimento dll comunidade, e coibir o 11.bunq
e • malversação do dinheiro pllblleo.
f) a qUeatllo do Nordeste nllo pode continuar
sendo tratatada com enfaque apena!l regional. S um
problema nacional • qUe eKige provldanclas de Or•
dem polftlca. Torna•liC necesslria r:t urgente deflw
nlçllo de prioridade para o Nordeste, evitando que o
dlnh<iro do Pais seja guto apenas em noluç&s
llatlvas, que não resolvem a situação global. Al~m
dos poço• artedano1, 01 eatudos de irrigaçlo do
Nordeste, alguni jâ. concluídoS, devem ser executa·
dós dentro do menor prazo. como tamb6m a muM
dança da politica fundiária para a região, usenton·
do trabalhadores rurais sem terra:
g) mobilltall.o nacional contro o onalfabetlomo e
maior percentual de recunos para a educaçD.o, de
modo que o Estado po11a:a assegurar o ensino gratui..
to e de boa quu.Hdade 11 todos bs bru.slleiros:
b) reforma agrâ.ria adequads. a cada regllo,
como forma de radicar o homem na terra e dar·lhe
condlç3es de trabalhai
i) combate h. carelltia, com a dlmlnuiçlo da taxa
de jui'os e lnvesttmentos maciço~& em produtoi e!lsen~
clals A mesa do povo;
j) retomada do desenvolvimento Interno, com
oferecimento de emprego e salàrio justoj
1) reforma da Legislação Trabalhista, de modo a
estabelecer as condições de greve. como acontece
nos demais patses civilizados e democrâtlcosj
m) poltttca de incentlvo à produção, com o esta·
beteclmento de preços justos aos produtes agrícolas
e Implementação de controle da sua comerciall~
zação, de maneira gue, entre o preço final para o
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eonsum!dar, po::;su. haver apenas os acréscimos dos
cuslO!I lndís):lcn"liveis h. !lua Cõmerdali:!':!I.Cao e do tu.
era razoâvel para esta atividade, eliminada, tanto
quanto poS!iível, a figura do lnterJnedlárlo.
Conclusão:

Com Cste pronunclameno, procuramos alertar os diri~
gentes de nos!lo Pa!!l e o povo brasileiro pnra os ílSsuntoa

que con:;lderamos mais urgentes.
A Maçonaria brasileira conclama os vârios segmento&
da sociedade, lnetusíve todõs os Partidos Políticos, arefletirem sobre o momento por que pa!lsamos, e proporem alternativas válidas para a volta do País à normatl·
dade política e econômicã, que todos almejamos e que
virá decorrer basicamente de um entendimento nacional
de alto nível.

Brasília, 11 de outubro de 1983. ~Jair Assis Ribeiro,
Grão-Mestre Oeral, Orande Oriente do Brasil.
O SI!. PRICSIDENTE (Lulz Cavalcante) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nell!on Cnrneiro.

..=

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o se·
suinte discurso,) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A não·apltcação do Decreto~ lei n' 596 e do Decreto n•
77.077, de 1976, vem prejudicando, hâ cerca de um decênl01 011 optantes pelo regime da Con!lolidação daa Leis
do Trabalho, a pttrtir de 1975 1 não s6 011já aposentados,
mas também aqueles em_ eondiç5es de se apo!entarem,
uma vez que a comp1ementac;ão somente foi administra~
tivamente concedida a partir de 1983 1 com retroação a
1982, conforme Circular n9 95, de 20 de dezembro de
1982, e Carta Circular de_ 8 de ngosto de 1983, respectiva..
mente do INPS e da RFFSA.
Essas disposições adminbarativas apenas beneficiaram
os empregados com atê ·trinta ano& de serviço,
estendendo-se a outros, atualmentc com 16 anal de ser..
viço, admitido• em outubro de 1969.
Mas hâ servidores com mais de quarenta anoi de ser·
viço, que ficam sem poder usufruir o 11alârio integral da
aposentadoria, por s6 terem conhecimento pouco depois
de findo o prazo estabelecido do direito de pleitear a du·
.pia aposentadoria.
Mesmo aqueles não atingidos pela leglolaçlo estio
usufruindo desse direito por força de sentença judicial,
Jndaga-11e, entlo, porque, ào ser dGtda soluçllo para os
demais ferroviários, atb os t1.ilo atingidos pela legislação,
não 1e procurou roluclonar a situação doa que, tendo di·
relto adquirido, nilo tiveram conhecimento, com antecedência, daquela conceulo admlnlstrotlvo.
O próprio Ministro doo Troni!Jlortes, ap6• a conceoslo
admlnlotratlv• da complementação de aposentadoria,
devolveu, através do Ntlcleo dos Transportei; no Rio de
janeiro, o! prooeS!o! de pedido do dupla aposentadoria,
dando oportunidade aos requerente~ de optar pela citada
complementaçtlo.
~
As!llnaht~se que ll!& açõe~ judlcul.la tem aido, 1empre,
desfecho f~tvorâvelao reclamantt:, o que a<:on11elharla o
Governo a adotar soluções admlnlmatlvas que evitas·
11em essá !IUcessl.o de demandas, que nflo ~rmitem o rea..
sarçimento doa direitos daqueles que nl:o têm condições
de contratar advogados.
Se ro!lse poss,vel ao Legislativo interferir no assunto, o
problema jA teria oldo soluclonudo. Mas, lnfell..,ento,
diante do art. S7 da Conotitulç~o, e!tl proibido alnlclati•
va de qualquer parlamentar no sentido de apresentar
proposiçAo capaz de resultar em aumento da despe"'
pública, por m!nima que seja.
Diante dislio, tncaminhamo• no Ministro da Admlnis·
tração, Aluhlio Alves, um veemente apelo no sentido de
solucionar esse grave problema 11alarial dos ferroviArio!l
funcionário• públicos que optaram pelo regime da CLT,
Era o que Hnhamos a db:er, Sr. Pre.!lidente. (Multo
beml Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Lult Cavalcante) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Onst!o MUller.
O SI!, GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun•
ela o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoM
res:
Este começo de ano, em Culablt e em Mato Grosso de
um modo Bera!, foi tumultuado pela jua:ta agitação doa
Servidores PO.bliccn1 Estaduais, em decorraneia do atraso
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d·! ,:!"~se pelo Governo do Estado. Existe

um atraso de, prado..''l.mente, 3 meses.
Esse f<Jto implic:1 num desequilíbrio social, pois os Servidores Públicos cst~1duais, que-nMs~õôêm pagos-;- ficam tota!ment~ desarvorados diante da situação ·e, lógico, partem para as ruas, exigindo aquilo que têm direito.
O Governo· do Estado, infelizinente, salvo engano,
não geriu bem a causa pública, chegando a, esse grave impasse, ou seja, não ter: condições de pagar o _Servidor
Público estadual.
Não me cabe discutir as razões para tal eVentO, ·mas·
devo lamentar o ocorrido.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Carta A beria
elaborada pelos Servidores Públicos Estaduais, bem
como a Proposta Aprovada pela Assembléia da Associação dos Servidores Públicos de Mato Grosso.
"CARTA ABERTA
Mato-grossenses:
Os funcionários públicos Civis e Militares doEstado de Mato_ Grosso, reunidos em Assembléia Geral Extraordinãtia sob a proteção de Deus decidiram levar ao conhecimento do povo matogrossense, que encontram-se às portas da agonia. Os
salários, com que mantemos os nossos familiares,
estão atrasados desde.novembro já não é agora apenas a inflação a corroer -o pouco que gariliamos,
mais é também a incompêtêricia administrativa a
impedir que receban:ios o fruto do noss_o trabalho.
Os funcionários públicos não aceitam mais essa
situação. Contestamos frontalmente aqueJes que
não respeitam os direitos do cidadão. Não aceitamos os frágeis descabidos e despropositados argumentos que apelam para a inexistência de recursos.
O dinheiro existe e existiu sempre para tantas supostas ..realizações administrativas". Deve neceSsariamente existir agora: para remunerar o fator mais im·
portante e imprescendível do trabalho: O ser huma-

no.
Apelamos para a solidariedade conjunta de todos
os segmento_s sociais da comunidade matogrossense. Temos certeza de que unidos venceremos
nessa luta justa. Neste momento exigimos ·sem
maiores delongas o atendimento as seguintes reivindicações:
I - Pagamentos simultâneos integral do abono e
salários atrasádos até o dia 23-1-86.
2- Elaboração e cumprimentos de um calendário de pagamento daqui para frente.
3 - Coerência e justiça nas demissões; que se
restrinjam aos fUi-icionários Ta:nJasmas e ·ociOsos.
Não podemos nesta oportunidade, a bem da verdade, deixar de responsabilizar igualmente o Poder
Legislativo do Estado por seu comportamento
omisso, diante de tantas injustiças e irresponsabilidades.
Convocamos 'os parlamentares estaduais e federais a defenderem, de agora em diante os direitos
inalienáveis do funcionalismo; defesa esta que os ditos representantes_do povo hasteam como bandeira
somente no pl!'riodo da campanha eleitoral. A omissão por parte do Legislutivo, nos força a levar ao conhecimento de toda comunidade mato-grossense.
A nossa decisão é lrrevogâvel, caSõ não venham a
serem atendidas as_ noSsas reivindíC:ições aqUi eXpostas, apelaremos jUnto ao Poder Judiciário PC! os
nossos direitos desr.espeirados.
__ _
Assembléia Geral dos Sei'Vidores Públicos
Cuiabú, 21 de janeiro de 1986.
Proposta aprovada pela Assembléia realizada pela Associação das Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso. No dia 21-J~Só
Ot- Esgotado o diálogo com o Governador, levar ao conhecimento do Presidente da República.
02_.,..,... Realização de uma Assembléia Geral mais
representativa e para isso cada um dos presentes será o porta voz para transmitir a convocação desta
-Assembléia.
03- Que o Governo elabore um calendário de
pagamento para os meses daqui para frerite.
04- Auxílio-alimCntação, -auxílio-iáúlSPorte,
sem desconto dos salários do servidor público.

05.".- Que a ASPEMA T, Associações de Órgãos
Públicos, AMP, FESPf:MAT, Associações de Classes e Sindicatos, mova uma ação judicial conjunta
contra o Governo.
06- MobiHzar os servidores contfi o-EXecUtivo
e Legislativo atravéS de· um nlailifesto na grande
Cuiabá, para _responsabilizar o Legislativo que se
diz _'representante do povo.
07- Que_ os servidores_- organizem comissões
def!tro de tod9s os órgãos públict;?s estaduais para
- fiscalizar e denunciar demissões injustas.
08- Marcar, como último dia de pagamento, 5•
----feira próxima, fazendo reaiiziT uma Ãssembléia Geral nesse dia, às \6:00 horas na Praça Alencastro,
para deliberar proposta de paralisação a partir de 69
feira.-- Era_o_ que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luíz Cavalcante)- Concedo
a palavra ao nobre s~nador César Cais.
O SR. CESAR CALS (PDS_- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os jornais de FortaleZa transcreveram nota ofiCial da
Associação dos Prefeitos do Cearâ- APRECE- assi:
nada pelo seu presidente, Prefeito Aldo Marcozzi Monteiro, comentando o Decreto n'il 93.320 de 23 de janeiro
últimO, assinado pelo Presidente José Sarney, dispondo
sobre o programa de apoio e organizaÇão de pequenos
·produtores rurais, com o objetivo geral de estimular e induzir os _pequenos produtores rurais a ~e organizarem
sob forma associatív"a, _visando aumentar os seus niVeis
de produção, progutividade e renda.
Este decreto foi complementado pela Portaria n'il 564-,
da SUDENE, normatizando à operacionalização do referido programa intitulado .. Projeto São ViCente".
Neste. programa de alta relevância, à SODENE participa cOm 75% a fUndo perdido e à AsSociação de PrOdUtores com 25%. Para coOrdenar o programa em cada município será criada uma comissão cOmposta de técnicos
do Governo Federal e representante da Comissão Ecle·siãl âe Base, sem a participação da autOridade inunicipal
ou_ l_iç!enmças políticas.
Por este motivo a AP1fECE emitiu nota que transcrb.
vo parcíalmente_~
..Os dois documentos marginalizaram acintosamente o poder público municipal como que para se
liYrar de excrescência intolerável numa sociedade civil. São acionadas a tecnoburocracia, os organismos
financeiros oficiais e as mais diferentes formas de
associativismo, desde as modalidades refinadas da
institucionalização ao patamar elementar da infor·
malidade.
As lideranças formais cõnsagradas pelo voto Pápular e amadurecidas no desafio do dia a -dia das experiências com as carências profundas e os anseios
legítimos das populações sofridas do interior, c-omo
prefeitof> e vereadores, forum postas à margem deste
processo, num desprestígio frontal à confiança que
lhes foi depositada pela vontade majoritária do povo. Além disso, as asso_ciações de prefeitos do Nor. d~ste. inteiro ficaram isoladas do mesmo processo,
num atentado contra um movimento de integraçãO
que arregimenta forças e mobiliza quadros de experiência _comprovadas."
A AssoCiação do.s Prefeitos do Estado do Ceará APRECE, na referida nota manifestou sua total indignação, diante dos falos lavrados pelas autoridades govern-amentais.
Ao regístrar no-Senado os acofitecimeiitos aqui relatados, encaminho ao Exm~' Sr. Ministro do Interior veemente apelo para- qae·-sejim revistaS aS nOrfuas que instituíram o "Projeto São Vicente", pata que a classe política municipal não fique ausente da coordenação de obras
de atividades cjue vão implementar a economia dos muni_cíp_ios, parecendo assim marginalizada perante à opinião pública. For Outro lado, acredito mesmo que a participação de representantes das prefeituras e câmaras
municipais poderia até, de certo--lll.odo, atravês do orçametito do munidr)io cOffipleníentar as afividades preVistas pelo programa.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR~ PRESIDENTE (Luiz Cavalcante). ~ Não há
mais oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão
extraordináriã. antCriormente éonvocada, a realizar-se às
18 horas e 30 minutos, a seguinte.

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Res_olução n'il
161, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'il 1.094, de 1985), que
autoriza a prefeitura municipal de Campina Grande
(PB) a elevar em Cr$ 1.492.599.767 (um bilhão, quatrocentos e noventa c dois milhões, quinhentos e noventa e
nove mil, setecentos e sessenta e sete cruzeiros) o montante de sua dlvida consolidada, tendo
PARECERES, sob n• 1.095 e 1.096, de 1985, das comissões:
-de Con_stituiçào e Justiça, pela constitucionalidade
e jurf4ícidade; e
-de Municípios, favorável.

-2Votação, em turno ·único, do Requerimento n'il-471, de
1985, do Senador José Ignácio Ferreira, solicitando tramitação conjunta para os Projetas de Lei do Senado n~'s
261, de 1984, de autoria da Senador Jorge Kalume, que
esfabelece çrit_!:rios para a fixação das prestações dos mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, dos reajustamentos dessas prestações e dá outras providências; e
150, de 1985, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que estabelece limite" máximo de comprometimento da
renda do trabalhador para pagamento de prestações de
casa própria, adquirida atravês do Sistema Financeiro de
Habitação.

-3Discussão, em turno úriico, do Projeto de Decreto Le'gislativo n9 5, de 1984 (n'il 39/83, na Câ~ara dos Deputados. que aprova o texto da convenção para evitar a dupla
tributação e prevenir a evasão fiscal em matétia -de impostos sobre a renda entre o Governo da R~pública Federativa do Brasil e o Governo do EquadOr, celebrado
em__Qui!o, a 26 de maio de 1983, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.027 a 1.030,
de 1985, das Comissões:
-de Relações Exteriores;
-de Constituição e Justiça;
- de Economia; e
- de Finanças.

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n'il 22, de 1984 (NY 57/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo de cooperação
cienJífica, técnica e tecnológica~ entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do
Marroco_~,_celebrado em Fez, a 10 de abril de 1984, tendo
PARECERES F AV ORÁ VEIS, sob n•s 975 a 977, de
1985, das comissõ_cs:
- de Relações Exteriores;
- dC Educacão c Cultura: -e
- de Economia.

-5Discussão, cm turno único, do Projeto de ReSolução
n9 164, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclüsão de seu Parecer n? 1.102, de- 1985}, que
autoriza o Governó do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$
52,000,000.00 (cinqUenta e dois milhões de dólares norteamencan-oS:), destinado ao _financiamento parcíal do If
Programa de Rodovias Alimentadoras daquele Estado,
tendo
PARl::CER, sob n'il 1.103, de 1985, da Comissão
-de Constituil;ão e Justiça, pela constitucionalidade e'
iuridicidade.
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-6Discussão, em turn!l único; do Projeto d_e Res_olu_ção
n9 171, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo-

mia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.153. de 1985),

que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a elevar em Cr$ 134.513.277.512 (cento e trinta e
quafro bilhões, quírihentos e treze milhões, duzentos e
setenta e sete mil, quinhentos e doze cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECER, sob n~ 1.154, de 1985, da Comissãõ
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade,

O SR. PRESID--mTE ((uiz Cavalcante) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.)

Ata da 411- Sessão, em 5 de março de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADVRES:Jorge l'.alume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Gaivão Modesto Odacir Soares - Aloysio Chaves - -Gabríe! HermeSHélio Gueíros - Alexandre Costa - Alberto Silva Helvídio Nunes- João Lob_o- Cesar Cais- Carlos
Alberto- Moacyr Duarte- Martins Filho --Hum-

berto Lucena -Milton Cabral- Aderbal JuremaNivaldo Machado - Guilherme Palmeira --Carlos
Lyra- Luiz Cavalcante --Albano Franco- Lourival
Baptista- PaSsos Pôrto- Jutahy Magalhães _:-Luiz

Viana- João Calmon- José lgnâcio Ferreira- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil fladdad- Itamar Franco-- Murilo Badaró -Alfredo CamposAmaral Furlan- Fernando Henri'que Cãrdoso- Benedito Ferreira ~-Henrique_ Santillo - Mauro Borges Benedito Canelas- Gastão MUller- Roberto Campos
--José Fragelli - Marcelo Miranda- Saldanha Derzi
- Affonso Camargo .:....=...--Ãívai-0 Dias- Enéas FariaJaison Barreto- Ivan Bonato- Lenoir Vargas- Carlos Chiarem - Octavio Cardoso. _
_

O SR. PRESIDENTE(José Fragelli)- A lista de presença acusa o c_omparecimei1to de 57 _Srs._Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sesssão.
Sob a proteção de Deus iniciariiós nossoS trabalhos.
O Sr. ]"'-Secretário irà ·proCeder à leitqra._d_o Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
~l.'ARECER

N• 43, de 1986
D1.1 Comissão de Constituição e JustiÇa~ sobri! o
Projeto de Lei do Senado n9 160, de 1984, que "acrescenta dispositivos A Lei n"' 6.024, de 13 de março
de 1974, para o fim de determinar a imediata e automática absorção, pelo judiciário, dos processos de liqüidaç-ào extrajudicial de instituições financeiras, sociedades seguradoras e entidades de previdência -pri·
vada, quando não concluídos no prazo de 6 (seis) me-

ses".
Relator: Senador Alfredo Campos
O presente Projeto de lei de autoria do ilY.Stre Senador
Nelson Carneii"o" preteri-de que seja transférida, autoniãtica e imediatamente, ao Poder Judiciário toda a responsabilidade do pro~essamento da liqaidação de instituições financeiras, quãndo a sua liqUidação extrajudicial exceder o prazo do§ 29 do artigo 15 da Lei n9 6.024,
de 13 de março de 1974. Idêntica providência deve ser
adotada quando se tratar da liqUidação extrajudicial das
sociedades seguradoras (Decreto-Lei n_9 73, de 21 de novembro de 196.6) e de entidades abertas de previdênCia
privada (Lei n"' 6.435, de 15 de julho de 19"77).

Em sua- justifiCação afirma o Autor que sua proposição inspira-se em trabalho apresentado pelo advogado
Dr. Omãr Lisboa Bacha ao "X Congresso Estadual dos
Advogados Gaúchos", realizado em Porto Alegre. no
período de 10 a 12 de maio de 1984. E transcreve as conclusões relatadas pela Dra. Ecilda Haensel, no referido
congresso:
I - faliram os processos liquidatórios extrajudiciais;
I I - tais prOcessos beneficiam diretamente os empresários fraudulentos que, sem o controle do judiciáriõ,
agem impunemente;
fi~ a necessidade é de fortalecimento do JUdiciáfiOe
nãõ de esvaziamento;
IV- em última instância, os maiores prejudicados,
nesse sistt!ina caóticO, São os beneficiários das instituições onde se dá a liqUidação extrajudicial.
O Projeto nã_o encontra qualqu~r impeditivq constitucion~l quer no plano da iniciativa, quer no da competência traduzindo na realidade uma vigorosa contribuição
,. para -melhor disciplina de nossa ordem económica e financeira. Na verdade não há como admitir-se que, sob o
apanágio de uma legislaç~o inadequada, possam os processos de liqüidação extrajudicial arrastar-se por até 30
(trinta) anos, num flagrante atentado à instituição do
ciédito em nosso País.
Estruturado em boa técnica lc;gislativa o Projeto merece ser aprovado.
-Sala das Coinissões,_3 de dezembro de 1985. - José Igóácio Ferreira, Presidente- Alfredo Campos, Relator- Luiz Cavalcante- Jutahy Magalhães- Américo
de Souza - Martins Filho - Nelson Carneiro - Fábio
Lucena.

PARECER
N• 44, de 1986
03 Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 235, de 1984, que •'substitui no texto da Lei n<:> 6.341, de 5 de julho de 1976 e
nos artigos onde constar, o termo Movimento Estudantil por Movimento Jovem, dá nova redação ao
item H do Art. 29 da mesma lei e revoga o parágrafo
único do mesmo artigo".
Relator: Senador Martins Filho
O projeto de lei sob exame, de autoria do ilustre: Sena-

dor Henrique Santillo, introduz modificações nos artigos
29, item II, 10, II, 15 e 19 da Lei n9 6.241, de 5 de julho de
1976, para dar-lhe uma abrangência maior, constante da
inclusão dos jovens não-estudantes entre os partidPãntes
dos Diretórios dos Partidos Políticos e entre os integrantes dos chamados "Movimentos".
Os objet"i~Os da Proposição presumem-se alcançados
pela simples substituição da .expressão "Movimentos
Trabalhista e Estudantil", pela "Movimentos Jovem e
Trabalhista" em diversos artigos da Lei n' 6.341, de

1976.

-

Em complementação, uma nova redação ê dada ao ar-

tigo 29, item II da Lei, para consignar com exigência ao
ingresso nos "respectivos M_ovimentos: ••n- se jovem,
a prova de ser maior de 16 (dezesseis) anos e ter id8.de
mãxirri.3. de 27 (vinte e sete} anos".

Em sua judiciosa Justificação, esclarece o douto Senador Henrique Santillo que os jovens não-estudantes ficam marginalizados no que tange à participação nos Diretórios e n~ Composição das chapas organizadas pelos
Partidos, onde as chances de conseguirem legenda é das
mais remotas.
E conclui:
"Assim, com o objetivo de igualar em direitos eleitoraiS todos os jovens que militam nos Partidos Políticos,
independentes de serem ou não estudantes, de facilitar
seu acesso na política eleitoral, de integrá~los em um só
Movimento e de transformar em lei o quejã se costumou
chamar largamente de "Movimento Jovem", resolvemos
submeter à apreciação desta Casa este Projeto, que tem
como finalidade única corrigir uma falha na legislação e
motivar ainda mais o jovem para a militância política e
para o fortalecimento dos partidos existentes".
O Projeto, a nosso ver, não afronta os preceitos constitucionais e jurídicos, sendo, por outro lado, oportuno e
conveniente.
Quanto à técniCa-legislat_iva, cumpre observar, com
vistas à Comissão de Redação, a numeração equivocada
com ordinal dos artigos a partir do IO, e ainda, neste, a
finalização com dois pontos, sem que se lhe siga alguma
enumeração.
Relevado esse pequeno equívoco, facilmente sanãvel
na oportunidade da redação final, o Projeto afigura-senos ajustado aos cânones constitucionais, jurídicos e às

exi~e;:c~~r!r~érito.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1985. ~Jo-
sé lgnácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator
- Nelson Carneiro - J utahy Magalhães - Luiz Cavalcante- Alfredo Campos- Fábio Lucena- José LinsAmérico de Souza.

PARECER
N• 45, de 1986
Da Comissão de Constituição de Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 266, de 1983, que "acrescenta parágrafo único ao artigo 49 da Lei n9
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código EleitoraJ), e dá
outras providências".
Relator: Senadnr Martins Filho
O projeto ·sob exame, de autoria do nobre Senador e
a tua! titular da Pasta da Educação, Ministro Marco Maciel, dispõe sobre acréscimo de parágrafo único aa artigo
49 da Lei n9 4.737, de 15_dejulho de 1965 (Código EleitoTal), com o seguinte mandamento:

...•....•.•...•..
..Art. 49
Parágrafo único. No alistamento feito em ano
eleitoral, a inscrição poderá ser deferida a alistandos
que venham a completar !8 anos no período compreendido nos 100 (cem) dias anteriores à data da
eleição, respeitado o disposto no artigo 67 desta
Lei."

i. Vi~a a norma ~_upratranscrita à prOteção do exercí~
cio do dlrcito ao voto por aquele que, embora jã tenha
alcancado, à data da S!lei~ão, a idade mínima exigida
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para o alistamento eleitoral, isto é, 18 (dezoifo) anos~ -Vêse frustrado no gozo do seu direito político de sufrágio,
ante o disposto no item IV do artigo 44 e artigo 67, am-

bos da Leí 4.737/65.
3. O autor, expressando claramente o objetivo de sua
proposta, assevera, no primeiro parãgrafo de sua justificativ.a:

"O presente PrOjeto de lei visa a assegurar o -deferimen~o do alistamento eleitoral a quem. embora
ainda menor de 18 anos quando do final do prazo
para aquele procedimento, venha, atê a data das
eleições, completar a referida idade."·
4. De todo elogiável, no mérito, a iniciativa do eminente autor, no entanto, encontra-se prejudicada, haja
vista a nova redução dQ artigo 147 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n~> 25, de 15 de
maio de 1985, nos seguintes termos:
.. Art. 147. São eleitores os brasileiros qi.ú!~~ã
data da elcicão, contem dezoito anos ou mais, alistados na forma da Lei" (grifos nossos).
5. A alteração procedida pela Emenda CoJJO:nltucJonal
25/85, portanto, elevou a nível constitucio"nal a meta
do presente projeto, esvaziarido-o, conseqüentemente,
mormente tendo-se em vista que modificação de maior
porte, do que a ora proposta, terá que sofrer a legislação
infraconstitucional sObre matéria eleitoral (no caso, u
Código Eleitoral), o que, aliás, já vem sendo objeto de
estudo por parte da Comissão Interpartídária.
6. Ante__ o exposto, à vista do preceituado no artigo
369 do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos seja promovida a dectaração de prejudiCi3liduOe do
projeto, para o seu conseqüente arquivamento.
Este_ ê o nosso parecer.
Sala das Comi.SsõeS;3 di-d-ezembro de 1985 . ......,. José Ignácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator
- Nelson Carn~iro - José Lins - Alfredo Campos Jutahy Magalhães - Fábio Lucena - Luiz Cavalcante
- Américo de Souza.
n~'

PARECERES
N•s 46 e 47, de i986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 240, de 1983,
que "dispõe sobre exigência a ser observada pelos estabelecimentos que comercializam carnes e outros
produtos alimentícios perecíveis de origem animal?'.
PARECER N• 46, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Helvídio Nunes
Com o presente projeto, de autoria do nobre Senad_or
Nelson Carneiro, objetiva-se, sob pena de multa, que "os
estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios tntnsformudo!!, dç origem animal, especialmente
carnes e seus derivados e que os mantêm expostos ao
público, são obrigados a também colocar à vista do consumidor os indicadores da temperatura das respectivas
vitrinas refdgt:irádas ou câmaraS e balcões frigOríficos':, __
A matéria foi igualmente distribuída à Comissão de
Economia do Senado, que lhe ªpreciará o mérito.
Sob o ângulo que a_ este colegiado cabe examinar inexiste qualquer impeditivo de natureza constitucional ou
jurídica que perturbe a tramitação do projeto, elaborado
em boa técnica legislativa.
Por estas razões, o parecer ê pela aprovação do projeto sob exame.
Sala das Comissões, em 22 de maio de_l985.- José
Jgnácio Ferreira, Presidente - Helvídio Nunes, Relator
- Hélio Gueiros- Américo de Souza - Luiz Cavalcante
-Alfredo Campos- Aderbal Jurema- Nelson Carneiro, (sem voto).
PARECER N• 47, DE 1986
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Lenoir Vargas
O Projeto de Lei do Senado ora examinado, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, dispõe sobre a exigência a
ser observada pelos estabelecimentos que comercializam
carnes c outros produtos alimeritfciOs perecíveiS de_origcm animal.

O art. I~> da Proposição torna ob-rigaiória, ãos esta-belecimentos mencionados, a exibição, a vista dos consumidore!., de iildkadores de temperatura dos equipamentos de exposição dos produtoS, objetos da Proposição.
Subendo-se que os equipamentos ora em u_so no País
j{t dispõem de mecanismos de controle de temperatura, a
exigência prescrita no art. Jl' não implicará em maiores
custos para as empresas, visto que bastarão simples
adaptações no me_canismo para atender a exigência do
citado artigo.
Assim sendo, não há nenhum impeditivo, do ponto de
-vista estritamente técnico, que possa constituir-se em
obstáculo à tramit<tção _do Projeto de Lei em exame.
A regulamentação proposta, pode-se assegurar, irá ao
encontro dos objetivos de constante melhoria da qualidade dos produtos colocados à disposição dos consümidores.
_ ------=- -::::-=.
Somos, pois, peb aprovação do Projeto de Lei, tal
com-o proposto.
E o parecer.
Sala dliS Comissões, em 21 de novembro de 1985.---Virgílio Távora, Presidente eventual - Lenoir Vargas,
Rchttor- Carlos Lyra- Albano Franco -Severo Gomes - Amam! Furlan - Cid Sampaio.

PARECERES
N•s 48, 49 e 50, de 1986
Sobre o ·Projeto de Lei do Senado nl' 166, de 1983,
que "assigiira o amparo da Previdência Sociai aos inválidos congênitos''.
PARECER N• 48, DE 1986
Da_ Co'!Iissão _de Consti~ui~ão e Justi~a
Relator: Senador Nelson Carneiro
Ado to _e subscrevo o parecer abaixo transcritCkslabofado pelo nobre Sena dOi- Pedro Simon, qüe não o Su-bscreveu nem submeteu à apreciação desta douta Comissão.
"O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Fernahdo Henrique Cã.i'Cióso; acrescenta parágrafo ao artigo J9 da Lei nQ 6.179, de ll de dezembro de 1974, com o objetivo de estabelecer o
amparo da Previdência Social aos inválidos congênitos.
O custeio do encargo financeiro decorrente da
medida é assegurado pelo acréscimO de um décimo
do destaque previsto no art. 8~" da referida Lei, com
o que se atende à recomendação do art. 165, parágrafo único, da Constituição Federal.
Deferida a apreciação do mérito às doutas comissões de Legislação Social e de Finanças, e como inexistem óbices quanto ao aspecto jurídicoconstitucional, nOsso parecer é pela aprovação qo__
projeto."
Sala das Comissões, 12 de junho de 1985. -Josélgnácio Ferreira, Presidente - Nelson Carneiro, Relator J\lfredo Campos - Octavlo Cardoso - Jutahy Magalhães - Nivaldo Machado - Helvídio Nunes- Moacyr
Duàrte.
PARECER N• 49, DE 1986
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Gabriel Hermes
O projeto de lei em epfgrafe, cujo Autor ê o nobre Se·
nador Fernando Henrique Cardoso, visa a garantir o
amparo-previdenciário do art. JP da Lei nl' 6.179, de II
de_dezembro de 1974, aos inválidos congênitos, independentemente do preenchimento das condições estipuladas
nos itens I a III do mencionado dispositivo legal e, também, assegurar esse mesmo amparo, na hipótese em que
o idoso ou o inválido dependam obrigatoriamente da outra pessoa, desde que este aufira apenas o salário mínimo
ou menos.
A intenção do projetô é vincular aquele amparo a duas
categorias de pessoas cuja situação é de_ patente d.isampafo; o inválido congênito e o idoso ou o inválido que
põr lei figurem como dependentes obrigatórios de terceira pessoa, áuferindo esta uma renda que, pela própria
definição legal, não pode prover mais do que ao sustento
da família.
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Na JustificaçãO, -õ Autor aduz que, nos terlnos vigentes, nãO existe amparo previdenciário para oS que se enc{uadram legalmente como dependentes de outrem, o que
se afigura indefensável do ponto de vista social, já que a
dependência jurídica não assegura o sustento econô_mico. De fato, não há garantia de sustento para o dependente obrigatório, se a pessoa da qual este depende for
economicamente incapaz de dar-lhe esse sustento. Nesse
caso, a pura dependência jurfdica, assegurada por lei, na
realidade torna-se inócua.
Aduz, ainda, o Autor, que o inválido congénito rião
tem nem mesmo condições para o preenchimento dos requisitos preVistos nos itens I a III do art. J9 da Lei nl'
6.179, de II de dezembro de 1974.
Como declarado no parecer da douta Comissão -de
Constituição e Justiça, o projetO não encOntra obstáculo
no parágrafo único do art. 165 da Constituição Federal,
porque prevê. no seu art. 2~>, custeio novo específico.
Quanto ao mérito, o presente projeto estende o ampa·
ro da Previdência Social a categoria de pessoas inegavelmente necessitadas, o que é sOcialmente aconselhável.
Só é contemplado o -fiwâlido congênito que se enquadra nas situações enumeradas no art. 1~> da Lei nl' 6.179,
de II de dezembro de 1974, pois subsiste a possibilidade
de existência de inválido congénito devidamente amparado.
E a fixação do salário mínimo, como parâmetro a partir do qual se admite a possibilidade de sustento do dependente por parte da pessoa da qual ele depende, é aceitável, porque, abaixo disso, não há como sustentar a!K
guém além da própria família, pela própria definição leK
gal do salário mínimo.
Isso posto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, IOde outubro de 1985. -Nivaldo
Machado, Presidente- Gabriel Hermes, Relator- Alcides Saldanha - Albano Franco (sem voto)- Alcides
Paio - Henrique Santillo.
PARECER N• 50, DE 1986
Da Comissão de Finanças
_Relator: Senador Jorge Kalume
O preseiite projeto de lei, de autoria do ilustre Senador
Fe_r_nando Henrique Cardoso, consiste basicamente no
acréscimo de dois dispositivos-§ 19 e§ 21'- ao art. li'
da Lei n~ 6.179, de II de dezembro de 1974, bem como
na i-nç!icaçUo da fonte de recursos para o atendimento da
despeSa qUe dele decorre, depois de transformado em lei.
Como se sabe, a Lei n~ 6.179/74 instituiu uma renda
mensal vitalícia, no valor da metade do salário mínimo,
como amparo previdenciãrio aO maior de 70 (setenta)
anos e ao inválido definitivamente incapacitado para o
trabalho. Todavia, para que o idoso ou inválido façajus
ao beneficio, exige-se que:
a) não exerç~~ ativid.ade remunerada;
b) não aufiram qualquer rendimento superior ao valor da renda mensal vitalícia;
c) não se]ãm mantidos por pessoa de quem dependam
obrigatoriamente;
""""""!< d) nào tenham outro meio de prover ao próprio sus-:
tento.
Além dessas exigências relativas à situação ec_onômicR
:fo idoso ou do inválido, é também necessârio, para o deferimento da renda mensal vitalícia, comprovarem Que:
1) foram filiados ao regime da previdência social, em
qualquer época, no mínimo por doze meses, consecutivos ou não:
2) exercem atividade remunerada abrangida pelo regime da previdência social à êpoca da solicitação do benefício, no mínimo por cinco anos, consecutivos C'll não,
embora sem filiação ao referido regime;
3) tenham ingressado no regime da previdência social
após completarem sessenta anos de idade, sem direito
aos benefícios regulamentares.
Aó modificar a Lei n~> 6.179/74, acrescentando dois
parágrafos ao seu artigo 1~>, o Projeto de Lei em exame
visa, em primeiro lugar a estender aos inválidos congêni-tos o benefício da renda mensal vitalícia, dispensandolhes requisitos acima indicados nos intens I, 2 e 3, uina
vez que a própria condição física deles, por originar-Se
do seu nascimento, constitui fator que normalmente lhes
dificulta ou mesmo lhe impossibilita o -cumprimento de
tais ~igências.
-
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Em ::;egunJo lugar, obj~tiva a Pr.Jposiçào mU:nter o
amparo previdenci:.írio tanto para o idoso como para O
inválido, m~mo quando a pessoa de quel!l depend_am
obrigutoriamente perceba rendimento igual ou infCrior
ao s;.J:.írio mínimo.
Cabe assinalur que o referido diploma legal_, ao instituir umu rcndu mensal vitalícia p:lra um grande contigente de pessoas necessitadas, representou uma medida
de suma import:lncia social, porquanto com ela se iniciou a ampliação da protecüo do Estado a camadas da
população brasileira até sem nunhum amparo governamental.
Observa-se que o Projeto de Lei, deiltro do mesmo
espírito da mencionada Lei n9 6.179/74, constitui tiina
segunda etapa no alargamento da proteção do Estado
aos seus cidadãos, pois ex"plicita que o benefício à renda
mensal vitalícia se estende também ao inválído de nascença, bem como assegurar esse_amparo uo idoso ou inválido que, em virtude de Lei, sejam dependentes_ obrigatórios de pessoa cuja rendu, por definiÇão legal, pode
prover tão-somente ao sustento da família.
O presente Projeto de Lei, Tá â~provado pelas ilustradas
Comissõc:; de Constituições e Justiça c de Legislação So~
cial, se nos afigura. altamente: meritório, uma vez que, favorecendo pessoas realmente necessitadas, busca a reabilitação da própria justiça social, que é inegavelmente o
objetivo essencial dos Estudos modernos.
Atendendo ao disposto no parãgrafo Único- do art.
165 da Constituição Federal. a Proposição em exame indica em seu art. 29 a fonte de recursos destimtda ao custeio resultante da concessão do benefício, determinando
que o pagamento deste será atendido com o acréscimo de
um décimo do destaque previsto no art. 89 da Lei n9
6.l79f74.
-- COmó Se observa pela leitura desse dispositivo, o encargo financeiro decorrente da Lei n'9 6.179/74 vem sendo coberto, sem aumento de contribuições, pelo destaque de uma parcela da receita do INPS e do FUNRURAL, correspondendo a 0,4% (quatro décimo por cento)
da folha de sal:.írios de contribuição.
Verifica~se, portanto, qáe o Projeto de Lei propõe
acertadamente, para o custeio decorrente da extensão do
beneficio já institufdo pela Lei n•f 6.179/74, a mesma forma de custeio especial adotada por esta, deterrnlnando
apenas o acréscimo, ·se necessário, de um décimo do destaque previsto no artigo 89 do supracitado diploma legal.
Assím, tal acréscimo con·sist6 apenas em 0,4% (quatro
centésimO por cento), corresponde a um aumento bem
pequeno que, além de indepcnder de qualquer elevação
das contribuições previdenciárias, sejustifi~ plenalnente em face do amplo alcance social c da indiscutível relevância do benefic~o a que visa _alcnder~
Ã vistã do-expoSto mãriilCstamo:flOs pela aprovação
do presente Projeto de Lei, tanto em relação aos seus aspectos financeiros como em relação ao" mérito.
Sala das Comissões,
de
de 1985. Lomanto Júnior- Pre..;;idcnte- Jorge Kalume, Relator
- Américo de Souza -José Lins- MarCelo Miranda Alcides Saldanha - Helvíduo Nunes, contrário - Cid
Sampaio - Roberto Campos - Carlos Lyra - Alexandre Costa.

PARECERES
Nos 51 e 52, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 8, de 1983,
que ''dispõe sobre a validade cle concurso para cargo
ou emprego na Administração -Federal centralizada e
descentralizada.,
PARECER N' 51, de 1986
Da Comissão de COnstituiÇão e Justiça
Relator: Senador Henrique Santillo
Temos a honra de examinar projeto Ue lei, de autoria
·do eminente S~nador Moacyr _Du_arte, conlendo norma
integrativa da Constituição (aft. 97 § 39), ao dispor sobre
a validade de concurso para cargo ou em-prego na Administração Federal Direta e Indireta.
2. Assevera o ilustre Autor, na Justificação;
"A finalidade, portanto, deste projeto de lei, reside justamente cm oferec.er justa oportutÍ.idade a to·----'1- dos o~ c~andidatos aprovados dentro do quadriêniO

__que u Carta Magna previu
para OS CO!'l.CllfSOs:'

COJTif)

pnno decadencial

E, complementando o raciocínio, aduz o argumento
_ da ecnnnmía de gastos públicos que o Projeto acarretará.
Satisfeitos os requisitos da constitucionalidade e
juridiCfda-de, o Projeto, no mérito (art. 100, item I, n'>' 6,
do Regimento Interrlo do Senado Federal), atende ao interesse público de contenção das despesas públicas, através da economia de processos seletivos para provimento
de cargos ou funções públicas.
_j_

4. _A Proposição, perfeita quanto à regimentalidade,
apresenta, no que concerne à técnica legislativa, imper--feições ortográfic~s no se1,1 artigo 3'>', que serão sanadas
pela ComisSão de Redução.
5. Ante o. exposto, opinamos pela aprovação do Projeto por constitucional, jurídico, regimen_tal, de boa técnica legislativa e, _no ~~ri~o, p~r_ opor! uno e convenien!e.
Sala das Comissões, em 4 de setembro deJ985.- Jo.sé
lgnácio Ferreira~ Presidente - Henrique S:lritiflo,--Refã~
tor- Alfredo Campos- Nelson Carneiro- Jutahy Magalhães - Nin1do Machado - Martins Filho - Hélio
Gueiros - Octávio Cardoso.

PARECER N' 52, DE 1986
de SeniÇO Público CiVil

Da cOiri'issãO

Relator: Senador Nivaldo Machado
O Projeto de Lei do Senado n9 8, de 1983, de.autoria
Jo ilustre Senador Moacyr Duarte, estabelece que, na hipótese de ser fixado um prazo de vafidade inferior ao da
Lei Maior para concurso, destinado a preencher cargo
ou emprego na Administração Federal, o prazo serã automaticamente profrogado até o limite de quatro anos.
Enquanto não se esgotar o prazo de validade do concurso e houver candidato classificado e não aproveitado.
não se realizará nova seleção.
Q_ Autor justifica que os coricurSos implic"ãffi apreciáveis despesas, mas muitas vezes realiza-se novo processo
seletivo sem antes absorver todos os candidatos aprova~
dos previamente. Com isto, cria-se grande frustração da
parte desses candidatos, que se empenham na seleção,
lêrri seu -méTTIO- atestado, mas não chegam a ser chamados.

A Proposição em exame aborda um problema sensível. De um lado, sabemos que as seleções necessitam de
-um prazo de validade relativamente curto, pois o perfil
dos conhecimentos e habilidades dos candidatos se altera
ii-6-Ieffipo, como se modificam tamOém as -necessidades
da Administração Públíca, que os concursos visam a
atender. Entn:tanto, o Poder Público precisa de cri:dibili·dade _e competêncía ~~nica, inclusive, é óbvio, no que Se
rCfere à tiiagem pelo mérito para a carreira de servidor
púplko. Ademais, como lembra ·muito bem o Autor,
concu-rsos custam dinheiro. Com efeito, os países em desenvolviinento são acossados po-r peJo menos duas grandes pragas: a escassez de recursos (de resto um problema
universal, guardadas as devidas _proporções) e o baixo
grau de produtividade da aplic<lçào dos seus recursos.
Desta forma, é preciso buscar um ponto de equilíbrio
para o prazo de validade dos concursos a partir de sua
homologação. O lapso de_quatro anos, estatuído pela Lei
Maior, não nos parece, nas circunstâncias em que vive o
País, nem excessivamente longo para obsoletar os resultados da seleção, nem excessivamente curto, tendo em
vista -~-l,lStos. _0- ideal, evidentemi!nie, .ê {jli_fi:- a .A_dmíilii;:
traÇão Pública.seja suficientemente responsável para de~
tectar e traçar racionalmente o perftl dos recursos humanos que demanda, selecionar publicamente seus funciov_á!ios e adiniti-los a curto prazo. Já que existem certos
(>biCes, cabe a necessidade de se estabelecerem prazos
como o do Projeto de Lei em tela.
Assim, no âmbito desta Comissão, nosso parecer é fa--- vorável à aprovação do Projeto de Lei nQ 8, de \983.
Sãla -das Comissões, cm 20 de novembro de 1985. Alf~edo Campos, Presidente - N(vaJdQ Machado, Rela~
tõr_~ J utaby Magalhães - Hélio Gueiros-:- J org~ Kalume.

,PARECERES
N's SJ e 54, de I 986
Sobre o Projeto doe Lei do Seondo n<? 6], (l'e 1983,
que Hrevoga os Decrctos-l~is n9 1.866, de 9 de marçode 1981, e 1937, de 21 de abn1 de 1982".
PARECER N' 53, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Alfredo Campos
De autoria do nobre Senador Fábio Lucena, o Projeto
de Lei em exame objetiva revogar osDecretq-lei~ números 1.866, de 9 de março de 1981 e 1937, de 27 de abril de
l982.
O primeiro diploma legal, cuja revogação se preconiza, dispõe sobre a nomeação de Prefeitos em Municípios
declarados de interesse_da Segurança Nacional; o segundo é adminículo daquele, pois, acrescenta-lhe parágrafo,
tornando mais ampla e imperiosa a Obrigação de o go~
vernador _de Estado exonerar os Prefeito daqueles M unicípios, Quando PerdeSsein a confiança sua ou do Presidente da República.
À época em que foi apresentada, a Proposição
revestia~se de mérito indubitável.
_ Deixa de ser pertinente, porém, com o advento da
Emenda ConstituCional n"' 25 ·que, ao dar nova redação
ao parágrafo 19 do art. 15 da_Lei Magna, extinguiu as figuras dos Prefeitos nomeados para as Capitais, estância
hidrominerais e Municípios declarados de interesse da
segurança nacional.
Com efeito, ao reduzir aquele parãgrafo à expressão:
"os disposltívos di!ste artigo não se aPlicam ao Território
Federal de Fernando de Noronha", A Emenda Constitucional n'>' 25 tornou inexistentes as dispOsições não ·só do
contido na redação anterior daquele parâgrafo e respectivas alíneas, como ta.frlbém revogou os Decretos-leis n'>'s
1.866, de 1981, e 1.937, de 1982, decorrentes daqueles
preceitos revogados.
· Por essa razão, reconhecendo-lhe, embora, insofismável mérito, requeiro que nos termos do- Regimento Interno do artigo 362, letra a, o Projeto seja declarado prejudicado e arquivado.
Sala das Comissões, em 25 de setembro de 1985. -José lgnácio Ferreira, Presidente- Alrredo Campos, Relator - LPiz Cavalcante - Octávio Cardoso - Martins
Filho - José Lins- Raimundo Parente- Severo Gomes
- Jutahy Magalhães.
PARECER N' 54, DE 1986
Da ComisSão de Segurãnça Nacional
Relator: .Senador Gastão MUller
O Pr~}eto de Lei sob exame~ d~ autoria do nobre Senador Fábio Lucena, pretende a revogação de dois
Decretos~ leis qüe dispõe~ sobre norúeação e exoneraç_ão
de Prefeitos em_ MuniCípíos- declarados de interess·e daSegurança Nacional.
_ _
Ora, tais Decretos~leis foram automaticamente revogados pela Emenda Constitucional n9 25 que, ao dar
nova redação ao parâgrâfo 19 do artigo 15 da Conslituí<;ão, extingUiU as figuras dos Prefeitos nomeados para
as Capitais, estâncias hidrominerais e Munic(pios declarados de interesse da Segurança 1"-Jacional.
Por essa razão, nos termos do artigo 369, letra a
Sala da.~ Comissões, 20 tle novembro de 1985.- Odacir Soares, Prcskle-nte --G~,~Stão 7\-'lüller, Relutor- Carlos Lyra - Mauro Borges.

PARECERES
Nos 55 e 56, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 323, de 1981,
que Bacrescenta disposith·o à Consolidação das Leis
do Trabalho, elevando o valor de alçada para efeito de
ndmissão de recursos ordinários".
PARECER N• 55, de 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Alfredo Campos
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Humberto Lucena~ acrescenta parãgrafo único ao art.
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895 da. CLT, com o objetlvo de estabelecer, no processo
judicial do trabalho, o valor de at~ 20 (vinte) v""e' o
maior Valor de Referência vigente no Pais, como teto
para a admissão de ~ecursos ordinários, retsalvados os
casos de ofensas à ConStituição.

Na Justiflcac;ilo, desta.ca o Autor que a medida tem
por es~opo ruer_parar,_ n,o próprio âtn~lto ,da primeira
mstâncta, as decxsões CUJO valor ntio JUStifiquem sua
alc;ada aos Tribunais Reglona.i11,
No mérito, entendemos que a provid!ncta virá sobretudo em socorro dos empregados ret:lamantell, por criar
a possibilidade da tmedlata execução definitiva da sen~
tenca.

Diante do expot.to e como lnexistem óbices quanto ao
aspecto Jurídico-constitucional, notso Parecer é peta
aprovação do pre~ente projeto.
Sala das Comlssões, em 25 de setembro de l98S ........ José lgnáclo Ferreira, Presidente ....... Alfredo Campo;,, Rela·
tor- Juta.hy Magalhães~ Severo Gomes ...... José Lln!l
- Raimundo Parente-- Luiz Cavalcante- Octavlo Cardo.!lo- Martins Filho.

PARECER N• 56, DE 1986
Da Comlssio de Finanças
Relator: Senador Vlrgnlo Tí.vorll

Tra.ta•se de Proposição, apresentada pelo ilustre Sena~
dor Hutnbert9 Lucena, g_ue.vi_s~.!l:.acr~~tzl1tl!lr ..earâgrafo
ô.nico ao art, 895 da Consõlldaêft_O das Leis do Trabalho,
o qual estabelece alçada para os rt!:!cursos ordlnàrios pre~
vistos no dispositivo em quest~o.
Após arquivada, nos termos do art, 367 do Regimento
Interno, voltou a matéria a tramitar, em razio da apro·
vaçlio do Requerimento n• 418, de 1983.
Manlfcstllndo·lie sobre a providência., concluiu a dou&
ta Comi,.Ao de Con!tituição e Justiça pela constltucio·
nalidu.de da me!ima e, no mE:rlto1 pela sua aprovação.
O Projeto1em !lfntese, sugere 1t inclu!lil.o no itrt. 895, de
parAgrafo que restringe a. admhl8ào dos recursos ordiM
nârlos lnterpo!tos contra decisões profcrldM pela• Jun·
tas ou Juízes ou pelos Tribunllis Regionai&, b causal
cujo valor atribuído
correspondente atê 20 (vinte)
ve:t:es o Maior Valor de Refer2:ncht em vigor no Pa1a.
Trota•sc, pois, de matÚ!a proce.,ulll vlnÕUioda ao Di•
relto do Trabalho, nlo integrando, .,olm, o elenco de hi•
pótcses prevlst., no art. 108 do Regimento Interno desta
Casa, o qual fixa a compct&ncla da Comlsilio de FI·
nançu.
No ca!o, cvldcncla•sc 11 absoluta lncompet&ncla deota
ComiS!io, pois o eonteddo do Projeto, comoJ' ficou registrado, 6 eminentemente jurldlco·processual, nlo la·
vendo o que possa 11.fett.tr u finanças p6bticaa.
NAo se cogita de multa ou qulllqucr exigência quelm·
plique em gasto ou receita pdbllca, senlo de llmltaçlo
impolita ao& lnconformado11 com deeis~ea judiciais que
lhes foram desfavoré.vels, em razlo do valor que fora
atribuído h reopcctlva causa.
A regra regimenta! supra citada prova, no Item VI!, a
nece,.ldade de aproclaçlo desta Comlsslo quando a ma·
têrla, mesmo privativa de outra Comisalo, Influa, imc..
diata ou remotamente, nu. dcspesà, na receita plibtica ou
no patrlm<lnlo.
Entretanto, a Proposlc;io em exame nilo envolve qual..
qul:!r Hame com as finanças estatais e, diga.. se de pana~
gem, nem imediata ou remotlllnente tru qualquer reper•
cU!Ilào neste setor.

••J•

Tendo o exame do mérito aldo efetuado pela Comia·
são de Constituic;lo e Justiça, Segundo previslo contida
no art. 100 do Regimento Interno e, pel.aa raz5ea expos ..
tas, descabettdo a análise da medida por este órgiio têcrti·
co, opinamos: no sentido de que !le declare 11 incompeténa
cia deste Coleglado para apreciar o Projeto de Lei em
epígrare.
Sala das Comissões, em 21 de novembro de 1985.Lomanto Jdnlor, Presidente - VlrgR!o Ti•ora, Relator
- C~sar Cais - Carlos Lyra - José L!ns- Jutahy Ma·
galhles - Martins Filho - Jorge Kalume - Albano
Franco - Alcldes Saldanha.

PARECER
N• 57, de 1986
Da Comlsslo de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n!f!83,·de 1982, que ''dlspen"'
sa • realização de vistoria judicial na hipótese que
menciona''.
Relator: Senador Alfredo Campos
O presente Projeto de Lei, sob exame, de autoria do
ilustre Senador ltarratr Francõ, objetiva a dispensa de
visto riu judicial no. hipóte~e que, rtão havendo oposição
ao requerimento da alteração da desc:ri~ão das divisas ou
da ârea do imóvel, llilo pos~a, o juiz, exigir vistoria judicial.
Parcce~nos crlstullno o entendimento do Ilustre autor
du proposiçüo, t>Ols cordatos os confrontal1tes e o ~lle~
nante ou seus sucessores sobre ns alterações descntas
eam pluntu e memorial que justifiquem _o pedido de reti..
ficaçilo, ni1o há como exigir, o juiz, vistoria judicial.
A Justificuç!ío dl.z textualmente: "A Proposiçiio apre·
sentada tem por e..,copo exeluir, de forma expressa, tal
exigência quundo o requerente junta à lnicíal planta e
memorial descritivos da. propriedade e O$ confrontantes
declu.rum nada ter a opor".
No mérito o Projeto é viável e louvável.
De boa têcnlea legislativa ê, tambêm 1 jurídico e constl~
tuclonul.
Isto po!ito 1 opimttnos pela sua aprovação.
Saiu dl!s Comlssões, em 3 de dezembro de 198_5, .. Jos~
Ignâdo Fetrelra, Presidente .. Alfredo Campo1 1 Relator ~
Jutah,Y Magalhles .. Lu.tz Cual~ant~ .. Nelson Carneiro ..
José Lins - Martins Filho ....... Am"érlco de Sollla. ~

PARECERES
N•s 58 e 59, de 1986.
Sobre o Substitutivo da Cimara dos Oeputadoo ao

;projeto de .Lei do Senado o~ 4, de 1979, que heltende

ao• dep6sltoojudlclal• em dinheiro, ordenldoo por ou•
tras autoridades judltlirlas; a correelo monetirla
preYllt• para o• ordenados por jufzc!~ federais''•
PARECER No 58, OE 1986
Da Comlnlo de Conltltulelo e Ju•dca
Relatort Senador Nlvaldo Machado
O pre!ient~ projeto, ~tob eXame, de autoria do llu•tr~
Senador Nelllàn Carneiro, vloa a estender aoo depó•ltoa
Judiclalo em dinheiro, ordenados por outras autoridade•
judlcltlrl.,, a eorroçlo monetária provista para 01 ordo·
nado! por jul••• federal•. ·
.
Na CAmara dos Deputados, a douta Coml11lo de
Con!titulçlo e Juotlça concluiu pela apresentação de
aubstitutlvo que tom o mérito do dividir o artigo etn du11
partei, tornando-o auhn mais expHclto e abransente.
No nput estabelece que, 1116m da corroçlo monetária,
sejam acr..cldos os juro• legais, a contar do segundo trl·
mestre po•terior tto dcpó!iito ~, no parágrafo ánico, d~·
termina que tal11 depósitos sejam feitos, preferencialmen•
to, no Banco do Brosll, Caixa Económica Federal ou em
eotabeloclmento• oflciols dos Ettadoo,
Vê·!le, portllnto, que o Sub11titutivo ê pertinente, apri..
mora o texto original e é de toda convoni~nela do ponto
do vl•t• do lntere"e social.
·
~ boa o t~nlca legislativa do projeto na forma do
Substitutivo da Cdmara dos Deputados, e como lnexlstcm 6blce11 quanto no a1pecto jurtdiéo·conatltucionnl,
oplnamoll pela sua aprovaçUo.
Sala das Comi!!Õos, em 2S de junho do 1985.- José
lgn'clo Ferreira, Pre!ldente - Nlvaldo Macl1ado, Rola·
tor- Raimundo Parente -- "Ntlson Carneiro (sem voto)
-Hfllo Guelras- Se""" Gomes- Jutahy Magalhies
- Lulz Cavalcante.
PARECER N• 59, OE 1986
Da ComlsoAo de Finança•
Relator> Senador Alcldes Saldanha
A proposição que retorna a este Orglo têcnico fora
aprovada em sua versão original e encaminhada à revi..
silo da Câmara dos Deputados cm 24 de ago&to·dc 1979.
Determinava a exte:nlllo da correção monetâ.ria previs..
ta no art. 16 do Decreto-lei n•7S9, de 1969, aos depósitos
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judtdal.s em dinheiro, ordenados por quaisquer autori~
dndes judiciárias, e ainda mandava observar, quanto à
instituição nnanceira, o disposto n:o art, 666, inciso l, do
Código de Processo Civil.
Na Câmara dos Deputados~ a proposição tramitou
sob o n~'1.677, de 1919, tendo tá sido aprovado Substitu~
tivo que introduziu al!l seguintes modificações:
a) taxatlva.mente, sujeitou à correcão monetária os
depósitos judiciais em dinheiro, ordenados por qualquer
autoridade judicial, suprimindo a referência extensiva ao
Decreto-lei n~' 759;
b) explicitou que à e:orreç§.o m.onetâria seja devida a
partir do segundo trimestre civil posterlor à data do de..
pósito 1 ressalvadas as disposições legais que fiXetn mo~
menta ar1ter!or;
c) acrescentou 011 juros legais;
d) eliminou tamb6tn o reportamento ao art. 6M do
Código de Processo Civil, que dlscipllna os dep6sitos judiciais;
e) lnseríu 1 como ónico parágrafo ao art. 1'~ preceito
ordenando que depositários sejam o Banco do Brasil, a
Caixa Econômíca. Federal~ ou banco de que o Estado~
membro da U nUlo possua tnais da metade do capital in..
tegralb:ado, permitindo que, na falta. de tais instituições
financeiras, a autoridade judicial delllgne qualquer esta..
beledmento de crédito.
A douta Comissão de Constituição e Justiça entendeu
que o Substitutivo tem.o m!rito de dividir o artigo prl~
metro em duas partes, tornando .. o mais ex.plícito e
abrangente e aprimorando o tex.to original. Efetivamente, o Substitutlvo aperfeiçoa o projeto originário, como
se vê nas alteraçlSe8 atrás destacada&.
No m6rito financeiro, cabe repetir observaçaes jl
con!!ltantes do parecer aprovado por esta Comisão de Pi·
nanças, em IO de maio de 1979, de que a proposição nlo
diz relipelto à receitu., ê. delipesa, ao orçamento, r.. conta..
bllldade ou ao• creditos pdbllco!,
Renovando o entendimento lá. suatentado, de que a
proposiçko legislativa trata de medida de Iugo alcance,
carregada dcjuste•a, opinamos pela aprovação do Proj ..
to de Lei do Senado n• 4, de 1979, na verolo do Substltu•
tivo enviado pola CAmara dos Deputados.
Sala d.. ComlS!ilos, em 21 de novembro do 1985. Lomanto Jdnlor, Presidente- AleldesSaldanlul, Relator
-Martins Filho- Jorge Kalume- Cosar Cais- Jolkl
Ltns- Hetvídlo Núnes- Jutahy Magalhles- Carloo
Lyra - Vlrg!Uo Ti•ora - Albano Franco.

PARECERts,
N•s 60 e 61, de 1986
Sobre o Projeto do Lei do Senado n• 376, del981,
que "determina a erlaçlo ·de Coordena!:&~ de Edu·
açlo Eco16alu no onsiiHJ de I• e 2• Grauo, o di ••·
tru provldinc::la•".
PARECER N• 60, OE 1986
Oa ComlAlo de Constltulçlo o JuJtlça
Rolttor: Senador Odaolr Soaros
O prc~ente Projeto, de autoria da ilustre Seftadora Eu·.
nice Mtchiles, determina a criação de Coordenação de
Educação Eeol6glca no enslrio de 1• e 2• grau•.
Na Justiflcaçao, a Autora argumenta, entre outru
considerll.çlSes, que "qulln.do preconi:t:armos a Crlaçlo.da
Coordenação de Educação Ecológica junto às eseolu
públicas e partit:ulares, ell.taremos pensando em dar 11.
cada mestre a ll.utorldadc necessàrla para, em nome d11.
lei, falar em defesa dn ârvore, da pedra ou dos animais
silvestres. Para di:ter aos homens de amanhã que sua
sobrevivência, como seres huma~os, depende do trata·
menta adequado que souberem dar às coisas da natureza, preservl:tndo~lll da destruição, garantlndo .. Jhes a mut..
tipllcit.ção e a vlda .. ,11 •
O Projeto não se apresenta eivado de vício de inconsti·
tucionulldadc ou lnjuridlcldade.
Cotn reJa~ão lfO m~rlto, a l'roposlçilo mostra.. se con..
venlente e oportuna, na medida em que procura prepa..
ntr, paru us novo.s geraçÕes, uma copsclentizaç~o ecoJó ..
gicu Indispensável hodiernamente, em que as ameaças ao
melo ntnblente constituem problemas alarmantes, tendo
em vista o avanço desordenado da tecnologia Industrial.
e a tibieza do controle do Estado sobre os fatores po·
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EMENDA N• 2 - CEC

Iuentes e predatórios d.a natureza. Ante o exposto, opi·
n<J,mos pela aprovação do Projeto, por constitucíonal,
jurídico, regimental, de boa técnjca leg_islat!ya,. e, no
mérito, oportuno e conveniente, apenas com uma peqUe·
na ressalva relativa ao art. !9, constante da seguinte:

· "Art. l'-' Ê Obrigatória a.criaçào, em todos os
estubdc:cimentos do ensino de I"' e 29 G.ra.us do País,
de Coordenações de Educação Ecológicu."

EMENDA N•. I- CCJ

EMENDA N9 3 - CEC _

Dê-se a seguinte redução ao art. 4'-':
"Art. 4<? A fin<tlidade das "Coordenações de
Educação Ecológica" é a de interrelacionar as matérias dos currículos plenos de 19 e 29 Graus tais
como Gcqgrafia, História, Ciências Físicas e Biofógicas, EducaÇ<io para o Lar, Moral e Civismo, Práticas Agrlcolas e outras, cujos conteúdos ofereçam
elementos que facilitem o alcunce do objetivo expresso nos arts. 29 e 3" desta Lei."

Nelson Carneiro -

PARECER N9 61, de 1986
Da Comissão de Educa~iio e Cultura

Relator: Senador Gastão Müller
O Projeto de Lei n9 376, de 1981, de autoria da ilustre
Senadora Eunict: Mkhilles, tem por objetivo a criação,
em todos os estabelecimentos do ensino ·de r<? e 29 Graus
do Puis, de Coordenações de Educação Ecológica a fim
de promover maior e mais ampla valorização do homem
em seu meio ambiente, através dos próprios elementos
curriculares ofere~idos J?el~s matérias como Ge9grafia,
História, Ciências FísicaSe BiOfógicas, Ed.ucação para o
Lar, Moral e Civismo, Práticas Agrícolas e outras.
Ao justificar sua Proposição, a eminente Atúora assevera faltarem-nos princípios de educação ecológica, os
quais devem ser transmitidos desde o lar, desde a escola e
até mesmo nas ações comunitárias para a defesa dos
bens naturais, englobadoS pela fauna, floia e recursos
hídricos. Pois a criação de Coordenações de Educação
Ec.oló.gíca nus Escolas públicas e particulares de 19 e 2~>
Graus não visaria ao aumento da grade curricular com
mais aulas e mais despesas na co·ntrataçào de professores. Antcs,.cada professor assumiria. em sua sala de aula,
a autoridade necessária para falar· em defesa da árvore
ou dos anim:.~is silvestres, para pl<lntar, junto com as
crianças, a horta da escola, o pomar da comunidude,
para promover festas, comemorações, concursos, palestras e, assim formar cidadãos conscientes de sua responsabilidade na preservação do meio em que vivem.
Os propósitos da Proposiçtio mostram-se adequados,
em consonâ_ncia com os objetivos maiores da educação _e
do ensino de li' e 1? Graus, com ênfase na formação das cri;,mças e adolescentes. para o eXercício consciente da Cidadania expressa aqui cOmo preservação do meio ambiente. É também positivO o .enfoque rilultidiscip!inador
da desejada edul."!ação ecológica que não se limita a conhecimentos estanques e sistematizados em forma de
nova disciplina. Antes, a Autora ressalta o aproveitamento dus potencialidades regionais e locais nas p~óprias
disciplinas e atividades desenvolvidas pelos currículos
plenos das escolas.
Firmados estes aspectos, prop.omos a esta Comissão
algumas emendas aperfeiçoadoras do Projeto, que julgamos oportuno e de inegável alcance educativo.
Primeiro, de acordo com o Parecer da douta. Comissão
de Co_ns~ituiçào e _Justiça, deve ser mantida a perfeita
coerênCia -terminõiógica quando se fala d.e "Coprdenações de Educação Ecológlca", evitando a exprCssão
"Coordenações Ecológicas" também no artigo 49 que,
além disso, refere-se, no final, a um parágrafo único Inexistente.
Depois, em·vez· de "estãbelecimentos educacionais" é
melhor usar, como o faz a cmi:nda dO Projet_o, a expfes"são consagradu em Lei "estabt:lecimentos de.ensíno de (9
e 2<? Graus".
Mantendo, outrossim, a perspectiVa local e rCgional
na criução das Coordenaçõ.cs de Educação Ecológica, o
artigo 5~> deve ser modificado no sentido de atribuir, não
só ao Conselho Federal de Educação, mas também aoS
respectivos Conselhos Estaduais, a regulamentação da
Lei. Assim, de acordo com as Diretrizcs e Bases da Educação Nacional (Leis n9.4."02~; d_C_196I, art. 2b c n~'_5.692,
de 1971, arts. 29, 3·9 e4~'), deixã-t-;e margerri.ao.desênyol~i
mento de. ações· descentralizadas e da iniciativa dOs ·diversos sistemas de ensino que estimularão a criatividade
d~s escolas e a respeito iis peculiaridades locais.
VotamOs, portanto, pela aprovação do Projeto com as
seguintes emend<tS.

centos e sessenta e sete cruzeiros), o montante de
sua dlvida consolldada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.095 e 1.096, de 1985,
das Comissões
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Di!:-se a seguinte redução ao art. J.<?:

No art. J9, onde se lê.: "Coordenações Ecológicas",
leia-se: "Coordenações de EdUcação Ecológica",
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1985.- José Jg.
nácio Ferreira, Presidente - Odacir Soares, Relator Hélio GU.ejros- Nivaldo Machado- Alfredo CamposRoberto Campos - Martins Filho Américo de Souza.
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EMENDA N• 4 - CEC
D~-se

u seguinte redução ao art. 5":

"Art. ::Í~' Os Conselhos de Educação baixarãO,
no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data. de
publicação desta Lei, normas reguladoras através
das quuis se orientarão os estabelecimentos de ·ensino de 1'-' e 2" Graus sob a sua respectiva jurisdição
para o cumprimento desta Lei."
EMENDA N• 5 -

CEC

íiiclua-se o seguinte art. 8<?:
"Art. 8"
trário."

Revogam-se as disposições em con-

Sala das Co_missões, em 21 de novembro de 1985.-Josê Lins, Presidente- GastãO M'ller, Relato"r- Álvaro Dias - Jorge Kalume - Nivaldo Machado.

O SR. PRESlllENTE (José Fragelli)- O_Expediente
lido vai à publicação.
·
SObre a mesa; comunicações que vão ser lidas pelo Sr.
!~'-Secretário.
· -. São lidas as seguintes
Brasília, 5 de março de 1986
OT. n' 19/86
-· Senhor Preside1_1te,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex~ o meu desligamento .do PMDB- Partido do Movimento Democrático Brasileiro, bem como conseqüente filiaç~o ao PDC-l>artido D~mo:crata Cristão, para o_que soli~ito as pro~idêncíãs-de- praxe dessa Presidência.
Sem outro objetivo, à oportunidaae manifesto a V.
Ex~. os meus protestos de alta consideração e distinto
apreço. - Sena?~ -~fauro Bor~es.

o

Brasília, 3 de março de. 1986.
Senhor_ Pre~idente,
C?munico a V. ~~ •. nos termos do art. 43, alínea a, ao
_Reg1mento Interno do Senado, que me ausentarei do
País, a partir do próximo dia 7 de mar~o, quando compa~e~rei à posse do Presidente eleita de Portugal, Dr.
~~1o_ ~oareS 1 c9mo seu convidado.
.
Aproveno a oportunidade para apresentar a V. Ex~ os
protestos de minh.a estima e consideração. -.senador
Fernando Henrique Cardoso.

Q SR. PRESID.ENT"E (José Fragei!i)·- As com~ni
cacõ~_liC!aS

·yão à nublicação.

O_SR. PlfESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, erri""turno único, do Projeto de--Resolução n'-' 161, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9
--·1.094, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Campina Grande (PB) a elevar em Crl
1.492.599~767 (um bilhão, quatrocentos e noventa e
dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, sete-

Em votação.
Os Sis. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa.
O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
É óbvia a inexistência de número para a votação da
matéria constiiilte da Ordem do Dia.
Terei que pedir verificação, não porque seja contra as
matérias existentes na Ordem do Dia, mas porque fixei o
critério de votar quantos emPréstimos a Mesa coloque
na Ordem do Dia, desde que seja feita no todo. Nada de
privilégio! O fim da Sessão Legislativa passada mostrou
qu.e abrir mão para privilégio - no final da última sessão, V. Ex~ mesmo é testeinunha- pediram verificação,
atrapalharam todas as votações e se deixou de votar.
De maneira que, quero dizer a V. Ex~ que votarei toda
e qualquer matéria de empréstimo desde que elas sejam
colocadas no seu todo, com a concordância de serem votadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PrfESIDENTE (José Fragelli)- Eu não posso
deixar de atender o pedido de veriflcação requerido pelo
nobre Senador Alexandre Costa.
-Agora, seja-me permitido lembrar aos Srs. Senadores,
a absoluta conveniência de darmos números às sessões
do ·senado. N-ós não podemos continuar dessa maneira,
de .forma alguma. Aliás, sobre ponto de vista que·eu sus~
tentei até então, nós vamos ter que adotar os cortes dos
jetons; não há nenhuma outra solução, e já há duas ações
juízo sobre a qüeStão dos jetons que são de gravidade
para a Mesa e para todos nós. Porque todos somos réus
nessas duas ações e a Mesa, a meu v.er, terá que tomar
uma medida. Mas\ fora da questão dosjetons, pelo simples cumprimento estrito de nossas obrigações eu queria
solidtar, sObretudo às lideranças, que se empenhassem
para que os Srs. Senadores venham dar número.
Por exemplo, o nobre Senador Alexandre Costa aCaba
de traçar um modo de proceder que é legítimo e nerihum
de nós pode contestar, mas que vai ter como resultado
não votarmos nada. em quaisquer sessões. Em sendo assim, não vqu nem sequer convocar as sessões extraordi~
nári.as. Não vou mesmo. Não vau convocar sessão extra-ordinária só piira".õa·r jeton. E me permitam dizer isso
com toda a clareza, porque temos cento e tantos projelos, por exemplo, só de empré.-;timos. São eles, em sua
grande maioria, o objeto das nossas sessões extraórdi- nárias. Com exceção daquelas proposições referentes à
aprovação de embaixadores, quase toda a matéria ê referente a empréstimo e solicitações como esta. Quero dizer
:ao Plenário que acho que vou me julgar com liberdade
até de não convocar sessão. Fazer uma sessão como esta,
para não termos qualquer resultado e pagar jeton - e
nào é esta a questãO - mas não voltaremos nenhuma
matéria sé"rfa melhor não realizá-la.
Defiro o pedido do nobre Senador Alexandre Costa.

·em

O Sr. Alexandre Costa- Quero que V. Ex• compreenda que não estou criando diftculdades•. Muíto· .ao c.ontrário. Quero encontrar as soluções para que as mat.êriaS
sejam votadas.
O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli)- Estou dando
razão·a V. Ex+, Senador Alexandre CoSta. Estou dando a
explicação que devo dar como Presidente. E faça_ um
apelo às lideranças, a todos e a cada um dos Senhores.
O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex• me permite um aparte? Gostaria de fazer uma indagação à Mesa, pOrque não
estou seguro. Em face dO recente Decreto do SenhOr Prisjdenle da República instituindo o cruzado, os Avulsos
da Ordem do Dia, em vez de dizer um bilhão, quatrocen-
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tos e no-venta e dois milhões, qufnhentos e noventa e
nove mil, setecentos e sessenta e sete cruzeiros, não deveria consignar este valor em cruzados?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Senador, em primeiro lugar, todos esses projetas de resolução
são de 1985.
O Sr. Octávio Cardoso -

Eu sei.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em segundo
lugar, nós temos até o dia dezessete para nos exprimir na
nova linguagem nioO.efáría, mas quero dizer a v. Ex~ que
a Mesa já tomou providência para que na redação final
desta matéria que aqui se encontra para ser decidida, já
vai sair em cruzados..
-~-~r.

Octávio Cardoso- Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Sendo evidente a falta de número para "votação, fica também adiada a
votaç1io do item 2.

f: o seguinte o item 2 da pauta
Votação,-em turno único, do Requerimento-ri'~'
471, de 1985, do SenadorJosé Ignãcio Ferreíú, SoUcitando tramitação conjunta para os Projetas de Lei
do Senado n'>'s 261, de 1984, de autoria do Senador
Jorge K atume, que estabelece critérios para a fixação das pre.'>tações dos mutuãrios do Sistema Fínanceiro da Habitação, dos reajustamentOS dessas
prestações e dâ outras providências; e 150, de 1985,
de autoria do Senador Nelson Carneiro~ que estabelece limite mãxiiilo de comprometimento- da renda
do trabalhador para pagamento de prestações de
casa própria, adquiiida através do _Sistema Fina:riceirO da Habitação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se aOs
itens em fase de discUssão.
Item 3:
Discussão, em-turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n"' 5, de 1984 (i19 39/83, fla Câmaia
dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão
fiscal em matéria de impostos sobre a renda entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Equador, celebrado em Quito,- a--20 de
maio de 1983, tendo
PARECERES FAVORÂVEIS, sob n•s 1.027 a
1.030, de 1985, das Comissões:
-de Relações Exteriores;
- de Constituição C Justiça;
- de Economia; c
- de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta
de quorum.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ftem 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 22, de 1984 (n9 57/84, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
Cooperação ClentífiCa, Técnica e Tecnológica entre
o Governo da República Fedet-afiVa do Brasil e o
Governo do Reino do Marrocos, celebrãdo
Fez;-a lO de abril de 1984, tendo
PARECERES FAVORÂVEIS, sob n•s 975 a
977, de 1985, das Comissões:
-de Relações Exteriores;
- dC ·EducaÇão ê-6llt~fa', e- de Economia.

em

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis_cussão.
Encerrada a discussão, a voiãção fica adiada por falta
de quorum.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto de R"esolução n<:> 164, de 1985 (apresentado pela Comissão
de Finanças como conclusão de seu Parecer n<:>
1.102, de_l985), que autoriza o Governo do Estado

de Santa Catarina a realizir operação de empréstimo externo no valor de US$ 52,000,000.00 (cinqUenta e dois milhões de dólares norte-americanos),
destinado ao financiamento parcial do II Programa
de Rodovias Alimentadoras daquele Estado, tendo
PARECER, sob nY l.I03, de 1985, da Comissão
. :. _ -ae Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ·e juridicidade.
Em discuSsão o projeto. (Pausa.)
__ _
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação é adiada por falta de
quorum.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'>' 171, de 1985 (apresentado pela Com"issao
de Economia como coi1clusão de seu Parecer n'>'
1.153; de 1985), que autoriza o Governo d_o _Estado
do Rio Grande do Sul a elevar em CrS
134.513.277.512 (cento e trinta e quatro bilhões,
quinhentos e treze milhões, duzentos e setenta e sete
mil, quinhentos e doze cruzeiros), o maritante de sua
dívida consolidada, tendo:
PARECER, sob n~' 1.154, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
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DisCUssão, em primeiro turno, -do Projeto de Lei do
Senado n<:> 127, de 19_85, d~ autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que dispOe sobreaextensão doSéfeitôSdas
Leis n<:> 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e n'>' 3. 164, de l'>'
de junho de 1957, a oUtros casos, que especifiCa, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n<:> 432, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável, com emenda
que apresenta de n<:> l - CCJ.

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar
da constitu_cionalidad_e, nos termos do art. 296-do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n\1 199, de
1980, do Senador Henrique Santillo, que assegura ocredenciamento médico pelo INAMPS nos casos que especifica, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n9 144, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador LãzarQ Barboza.

7

Em discussãO.- (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
-Encerrada a discussão, a votação fíca adiada por falta
de quorum.
·

Discussão, em primeíro turno (apreciação preliminar
da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado
n9 160, de 1982, da Senadora Laêlia de Alcântara, que
restringe a disponibiHdade dos bens imóveis dO analfabeto, tendo

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nada mais
havendo a tratar,_ vou encerrar a pres_ente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte _

PARECER, sob n"' 849, de 1985, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucí0i1alidade e inju~idicidade.

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 3, de
1986, de_.<lutoria dos Senadore.'> Humberto LtJcena e Carlos Chiarelli, respectivamente, Líderes do PMDB e PFL,
requerendo nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 218,
de 1985 (n<:>6.698/85, na casa de origem), que dispõe
sobre o I Plano Nacional de Informática e automação-

PLANIN.
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Seriado n9 225, de 1983, de autoria do Senador Murilo Badaró, que cria o Certificado de Liberação Restrita, regula sua aplicação pela Censura Federal e dá outras providências, _tendo
PARECER, sob n<:> 968, de 1985, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.

8
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar
da constitucionalidade, em termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n<:> 124, de
1983, de autoria do Senador Gastão Müller, que faculta
às empresas revendedoras de combustível ao público o
pagamento à vista ou da parte por elas efetivamente comercializada, tendo
PARECER, sob n9 742, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

Discussão, em primeiro turno .(apreciação preliminar
da cons_titucionalidade e juridicidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n9 154, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que define a residência médtca e disciplina o exercício
profissional da atividade, dando outras providências,
tendo

3
Discussão, em primeiro turno, do Projeto _de Lei doSenado n<:> 172, de autoria do Senador Moacyr Duarte,
que acrescenta letra ao item II do art. 275 do Código de
Processo Civil, instituindo o rito surriaríssiffio para as
açõeS constitutivas -de servidão legal de aqueduto, tendo
PARECER, sob n'>' 537, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e
juridicidade e, no mérito, favorável.
-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei_ do
Senado n<:> 226, de 1983, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que concede anistia a dirigentes sindicaís pi.mí--dos com base na legislação trabalhista, tendo .
PARECJ;!tES, sob n~'s 513 e 514, de 1985, das c·Ómissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável.

PARECER, sob n"' 463, de 1985, da Comissão;
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridícídade.
10

Discussão, -erri primeiro turno (apreciação preliminar
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimerlto Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 206, de
1985, de autoria do Senador Jorge kalume, que permite o
uso dos créditos em fundos do Decreto-lei n'~' 157 para
amortização de prestações do Sistema Financeiro de Habitação, tendo
-PARECER. sob n"' 881, cte f985, d3.'ComiSSã"o
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidacom voto venCido do Senador Nelson Carneiro.

de~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão âs 18 horas e 52 minutos.)
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ATO 00 PRESIDENTE N• 013, O!; 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das

atrl~

buiçõea que lhe conferem oa artigos 52, item 38 e 97, lnci·
so IV, do Re..s!mento Interno C de acordo com a dele·
gação de competência que lhe foi outorgad& pelo Ato da

Comissão Diretora nv 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em

vista o que

con~ta

Março de 1986

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

do Proeesso n• 021984 85 9, Resolve:

- apo!ientar, voluntariamente, Olory Soares dos Santos
Martint> Ferreira, Técnica legislativo, Classe "Especial'',
Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos do:i artigos 101, inciso III, parás:raf~
(mico, e 102, inch~o I, alínea "a", da Constituição da Re~

pública Federativa do Brasil, combinado/i com os arti,gos
428, inciso II, 429, inciso I, 430, inciso!! IV e V, e 4141 §

4', d• Resolução SF no 58, de 1972, e artigo 2•, parágrafo

Ctnico da Resolução SF n\> 358, de 1983, e artigo 3'1 da Rc·
:;oJuçil,o sr nll 13 de 1985, com proventos integrai:>, acres·
c! dos de 20%, e a-gratlficaç11.o adicional por tempo de ser·
viço a que faz jus, observudo o limite previsto no artigo
102, § 2'\ da Con:~,tituição Federal,
S~n~do

Federal, 5 de março de 1986 ........ José Fragelll,

Presidente do Senado Federal.

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA S• SESSÃO, EM 6 DE MARÇO DE
1986
l . l - ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.2- Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado n~> 7/86, df: autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo
à Consolidação das Leis do Trabalho, na parte referente à proteção do trabalho da mulher, com vistas a
estabelecer sanção especí(ica par~ os sisos de não
atendimento da:\ exigências dos§§ 111 e 21' do ârt. 389.
- Projeto de Lei do Senado n9 8/86, de autOria do
Sr. Senador Álvaro Dias, que dispõe sobre a atividade dos trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral, e dá outras providências.
1.2.3 - Requerimento

- N~' 7/86, de autoria do Sr. Senador Gabriel
Hermes e outros Srs. Senadores, solicitando que o
tempo destinado aos oradores do Expediente da ses~
são de 13 do corrente seja dedicado a homenagear o
ex~Senador Milton Trindade.
1.2.4- Discursos do Expediente

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Manifestando seus agradecimentos pelo apoio dispensado,
no momento em que deixa a Liderança do PMDB e
do Governo.
SENADOR MURILO BADARO. como Líder~
Homenagem ao Senador Humberto Lucena no momento em que S. Ex• se afasta da Liderança do
PMDB e do Governo, no Senado. Exame da reforma
monetária recentemente- decre-tada pelo Governo Federal. Apresentação do projeto de lei, dispondo sobre
a necessidade de prévia autorização do Poder Legislativo à emissão de papel~ moeda pelo Banco Central.
1.2.5 - Leitura de Projetas
-Projeto de Lei do Senado n"' 9/86, de autoria do
Sr. Senador Aloysio Chaves, que institui a nulidade
da dispensa arbitrária,
-Proje'to_de Le_i do Senado nl' 10/86, de autoria
do Sr. Senador Murilo Badaró, que dispõe sobre -a
emissão de papel~ moeda prevista no item I, do art. 49,
da Lei n~' 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

1.3-0RDEM DO DIA
-Requerimento n9 3(86, urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n9 218(85 (n9 6.698/85, na Casa de
origem), que dispõe sobre o I Plano Nacional de ln~
formática e Automação~ PLANIN. Votação adiada
por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 225(83, que cria o
Certificado de Liberação Restri.ta, regula sua apli~
ca-ção pela Censura Federal, e dâ outras providências. Aprovado. A Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei dei Senado n9 172/82, que acrescenta letra ao item II do art. 275 do Código de Processo Civil~ instituindo o rito sumaríssimo para as
ações cônstítutivas legal de aqueduto. Discussão encerrada ficando a votação adiada por falta de quorum.
-...,. Projeto de Lei do Senado n"' 226(83, Qüe conCede anistia a dirigentes siridiCais punidos com base na
legislação trabalhista. Discussão encerrada, ficando a
votação adiada por falta de quorum.
---- .:. ::._ PrOjefo de Lei do Séna~o n9 127/85, que dispõe
sobre a exten$ào dos efeitoS das Leis n9 3.502, de 21
de dezembro de 1958 e n9 3.164, de f9 de junho de
1957,-a outros casos, que especifica, e dá outras providências. Discussão encerrada, ficando a votação
adiuda por falta de quorum;
-Projeto de Lei do Senado n"' 199/80, que assegura o credenciamento médico pelo INAMPS nos casos
que espe_cifica, e dá outras providências. (Apreciação
preliminar da constitucionalidade.) Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 160/82, que restrin:.
ge a disponibilidade dos bens imóveis do analfabeto.
(Apreciação preliminar da constitucionalidaCfe ejuri~
dicidade.) Discussão encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 124(83, que faculta
às empresas revendedoras de combustível ao público
o pagamento à yista ou da parte por elas efetivamenw
te comercialiZada. Discussão encerrada, ficando avotação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 154(84, que define
a_residência médica e disciplina o exercíciO profissio~
na! da atividade, dando outras providências. (Apreciação preliminar da constitucionalidade eju~idicida
de.) Discussão encerrada, ficando votaçãO adiada
por falta de q'uorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 206/85, que permite o yso dos créditos em fundos do Decreto-lei nQ 157

a

para amortização de prestações do Sistema Financef~
ro de Habitação.' Discussão encerrada, ticando a vo~
tação adiada por falta de quorum.
1.3.1 -Comunicação da Presidência
-Adiamento da votação do Requerimento q9
7/86, lido no Expediente.
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
Homenagem
póstuma a Adão Pere.ira Nunes, primeiro Suplente
do Senador Roberto Saturnino. Propósitos que nortearão S. Ex' no exercício do.mandato de Senador
pelo Estado do Rio de Janeiro. Anális'e da atual realidade brasileira.
SEN1DOR JAMIL HADDAD -

SENADOR ALOYSIO CHAVES - Considerações sobre projeto de lei de sua autoria, encaminhado na presente sessão, que institui a nulidade nas
dispensas arbitrârias.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Preocupações de S. Ex~ com o aumento do consumo de tóxicos em nosso País.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Programa da Microempresa Social, lançado pela LBA.
SENADOR GASTÃO MOLLER- Apelo em favor do credenciamento, por parte do INAMPS, de
um hospital em Água Boa- MT, para atendimento
dos produtores agrícolas locais.
SENADOR ENtAS FARIA -Apreciação do Plano de Estaqili_dade Econômica do Governo Sarney.
SENADOR CEStfR CALS- ApOio em fãvor da
criação do Ministério da Defesa Nacional.

1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Itamar Franco, pronunciado na sessão de
5-3-86.
Do Sr. Henrique Santillo, pronunciado na sessão
de 5-3-86.
3- MESA DJRETORA
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Ata da 511- Sessão, em 6 de março de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs_ José Fragelli, Passos Pôrto e Enéas Faria
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA]JORES:

.de cadastramento, a utilização de seu saldo na construção ou reforma de casa própria.

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice MichilesFábio Lucena- Aloysi.o Chaves- Gabriel HermesHélio Gueiros- Alberto Silva- Helvídio NunesJoão Lobo- César Cãls- ·carias Alberto- Moacyr
Duarte- Martins Filho- Humberto LucenaMarcondes Gadelha- Mílton Cabral- Aderbal
Jurema- Nivaldo Machado- Guüherme PalmeiraLuiz Cã-valcilnte- Lourival Baptista- Passos
Pôrto --Luiz Viana~ João_ Calmon- Josê Ignãcio
Ferreira- Nelson Carneito- Itamar FrancoMurilo Badaró- HenriQue Santillo- Gastão
MUller- José Fragelli -Álvaro Dfãs- Enéas
Faria- Jaison Barreto --Octavio Cardoso.

2 ..:Na justificação, após referir-se ao f:ito de que
.. __ desde quando se iniciaram as discussões sobre as primitivas leis criadoras do Programa de Integração Social
-PIS (a Lei Complementar n"' 7) e do Programa de Formação do Património do Servidor Público....:.... PASEP (a
Lei Complementar n"' 8, de 3 de dezembro de 1970, o legislador manifestou sempre a intenção de estabelecer,
dentre as regras básicas de funcionall1ento, a de que os
participantes de um e outro desses programas {os traba~
lhadores e os servidores públicos, respectivamente) pudessem utilizar o património aí conseguido para o fim de
construir ou reformar a casa própria", conclui o Autor:
"o que aqui se faz, portanto, é apenas reabilitar Um -beneficio que jã estava preVisto ·n:ã-Iegislação do PISe que
foi inconvenientemente retirado à ocasião de sua unificação com o PASEP"4
3. Compete à União, genericamente,_ legislar sobre
Direito do Trabalho (art. 89, XVII, b, da Coilstituição}
bem como normaS- gerais de previdência social (art. 89,
XVII, c). Ê a mesma Lei Maior que assegura aos trabalhadores eni geral "integração na vida e no desenvolvi~
menta da empresa._," (art. 165, "V"). Cabendo ao Congresso Nacional legislar sobre todas as matérias da competência da União (art. 42), e inexistindo, no caso, privatividade de iniciativa de outro Poder (arts. 57, 65, caput,
81 e 115, "II"), incide aqui a regra da competência concorrente (art. 56).

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. ['?~Se.cretário irâ prOceder à leitura do Expedien-

.e.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES

N•s 62, 63 e 64, de 1986
Sobre o Projeto de Lei n9 339, de 1981 ..
Complementar que "acrescenta dispositi,.-o à Lei
Complementar n"' 26, de 1 1 de setembro de 1975, que

unificou o PISe o PASEP".
PARECER No 62, DE 1986
Da Comissão de Constitui.;ão e Justiça

Relator: Senador Aderbal Jurema
O projeto sob exame, de autoría_~dQ_ ilustre Senador
Humberto Lucena, acrescenta dispositiVo-a Lei Comple~
mentar n9 26/75, restabelecendQ em favor dos_ partici~
pantes do PlS- PASEP, atendida à condição de tempo

3.1 Estando ademais, a faculdade p-revista no projeto
em harmonia com as normas e princípios-gerais da Cons~
tituiçãO e do ordenamento jurídico, deve-ele ser cOnsiderado constitucional e juridico.
3_.2 QUanto-à reg'imentalidade, nada a objetar.
SOb- o aspecto de técnica legislativa, convêm colocar
no presente do indiCativo o tempO do verbo da clãusula
de vigência, pois que o presente é o tempo apropriado
para exprimir üm-comáridO -de-aereitá permanente:
3~3
No mérito (art. 100, item J, n9 24, do Regimento
Interno), a proposição merece acolhimento, por sua
oportunidade e conveniência, jâ que a inovã.çãO pretendida, além de seu evidente alcance social, estã bem dentro dos propósitos- que inspiraram a iilstituição quer do
PIS quer do PASEP.
4. Ante_ o exposto, opinamos pela aprovação do projeto, por constitucional, jurídico, regimental, de boa têc-

nica legislativa e:._ no mérito, oportuno e conveniente,
com a seguinte Emenda:
EMENDA No 1-CCJ

Substituído o futUro do presente pelo presente_ do indicativo do verbo "entrar", dê-se ao art. 2"' a seguinte redação:
"Art. 2'? _Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação."
Sala das Comissões, em 15 de junho de 1982.- Murilo Badaró, Presidente - Aderbal Jurema, Relator Carlos Chiarelli - Martins Filho - José Ignácio- Alfredo Campos- Marcondes Gadelha- Passos PôrtoHélio Gueiros.

Da

PARECER No 63, DE 1986
Com~ssão de Legislação Social

Rel_ator: Senador Jutahy Magalhães

O Projeto sob apreciação, de autoria dO ilustre Senador Humberto Lucena, tem por objetivo permitir que os
participantes do PTS-PASEP, cadastrados hã pelo menos
5 (cinco) anos, possam retirar o respectivo Saldo para
aplicação na construção_ ou reforma de casa própria.
Na Justificação, após afirmar que propicíar·casa: PT6pria em condições razoâveis de habitabilidade ê, para
qualquer administração, "tarefa prioritária", assinala o
Autor, em resumo, que o seu intuito "é apenas reabilitar
um beneficio que já estaV-a previsto ria legislação dO PIS
e que foi inconvenientemente retirado, à ocasiã_o da sua
-unificação com o PASEP".
A douta Comissão de Constituição e Justiça
manifestou-se pela aProvação da espécie, oferecendolhe,_ porém, emenda de natureza formal, com vistas ao
aperfeiçoamento da clãusula de vigência.
Concordamos, por inteiro, com as bem fundadas razões do ilUstre Autor da Proposição.
com--efeito~--contormé a:sst:nata:
--E-x·~ --cam·me·glVei
Propriedade, os diplomas legais illstituidores do PISe do
PASEP (Leis-Complementares n~s 7 e 8, ambas de 1970,em seus artigos 99, § 2'?, e 59,§ 59, respectivamente), previam, como hipótese permissiva da utilização do saldo
existente em conta individual, a aquisição ou construção
de casa própria, possibilidade essa, porém, que posteriormente foi suprimida pela Lei Complementar n9 26,
de 1975, que unificou esses dois Programas.

·s:
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N1lo há qualquer discrepância, pois, entre os objetivoS
perseguidos pela Proposição sob análise e as reais finali~
dades para as quais foram criados os aludidos Progra~
mas.
De mais a mais, ê de conhecimento cediço que os altos
custos da construção civil tornam quase absolutamente

inatingível, para a grande maiõria do ri.oSsO pOVo, a reali~
zaçào do perene sonho da casa_ própria.
A sugerida liberação de cotas do

PIS~PASEP, destar~

te, constituirá., na hipótese em cómento, medida de irre~
cusá.vel alcance social, razão por que, no mêrito, somos

pela aprovação do Projeto de_ Lei em exame, com a
Emenda da douta Comissão de Cons.tituição e Justiça,
acima referenciada.
Sala das Comissões, em 26 de setembro de 1985_~- AI~
berto Silva, Presidente- Jutah)' Magalhães, RelatorAlcides Paio- Jorge Kalume- Gabriel Hermes- Ni~
valdo Machado.
PARECER No 64, DE 1986
Da ComiSsão de Finanças
Relator: Senador J aison Barreto
Pretende o nobre Senador Hum~erto Lu-Cena, com o
Projeto de Lei Complementar rã~ 339,-de 1981, por ele"
proposto, acrescentar§ 41' ao art. 51' da Lei Complemen~
tar n9 26, de II de setembro de 1975, visando a permitir
aos participantes do PIS~PASE~, cadastra4os hâ pelo
menos cinco anos, receberem o- reSpectivo saldo para
aplicação na construção ou ~efortlla da casa _próp~ia.
2. Jâ se manifestaram, favoravetineõte, as preclaras
Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social, no âmbito de suas competênéias regiment_3.is~ reS~
pectivamente, em 15-6=82 e 26-9-85, acolhidos os relatórios dos eminentes Senadores Aderbal Jurema e Jutahy
Magalhães, tendo os respectivos pareceres corroborado
as bem fundadas razões do ilustre Autor, alêm de haver a
primeira daquelas Comissões Permanentes oferecido
emenda de natureza formal, que apenas altera a redação
do dispositivo sobre v~gência da lei (art. 29), ~-~3. Vale observar que, em 10-5-84, o então Relator da
Comissão de Legislação Social, ilustre Senador Almir
Pinto, embora acolhendo por inteiro as judiciosas razões
do eminente Autor do Projeto, concluía que fosse este
anexado ao den~' 305, de 1980, do mesmo Autor, porque,
pronto para inclusão na Ordem do Dia, permitiria àpre- ciação mais rápida da presente Proposição. Nos autos,
há notícia de que Requerimento nesse sentido, formulado pelo então Presidente di referida Comissão, deixou
de ser votado, a seu pedido, em 15-5-84.
4. Com vistas ao disposto no art. 282 do Regimento
interno, verificamos a existência de diversoS projetas regulando matéria correlata e até parcialmente idêntica à
da presente Proposição. Cabe mencionar, sobretudo, o
jâ aludido Projeto de Lei do Senado n~' 305{80, de autoria do mesmo Senador Humberto Lucena, que se ~efere à
hipótese do recebimento do saldo da conta do PISPASEP pelo respectivo titular no caso de "aquisição o_u
construção de casa própria", constando estar pronto
para a Ordem do Dia desde 29-11-83 (art. 368, § 2~). E
tambêm o Projeto de Lei do Senado nl' 85/84, de autoria
do nobre Senador Nelson' Carneiro, que, independentemente de tempo de cadastramento ou valor do salário
mensal, permite aos participantes do PIS-PASEP utilizarem os saldos de suas contas individuais para .. amortização de financiamento ou emprêstimo para aquisição
de casa própria, quer através do SFH ou não", estando
em tramitação na Coinissão de Constituição e Justiça
desde 25-9-85_
5. Por outro lado, há a registrar que vem de ser vetado, na íntegra, pelo ExcelentíssiinO SenhQr Presidente da
República, o Projeto de Lei Complementar n~' 13, de
1979 (n9 159, de 1976- êomplementar, na origem), que
permite a utilização do_saldo das contas dos trabalhadores para construção ou aquisição de moradia própria,
mantidas as atuais motivações para saques (casamento,
aposentadoria, invalidez, transferência para a reserva re~
munerada ou reforma, no caso de militares). As razões
do veto, por contrário o Projet.o ao interesse público,
constam da Mensagem nl' 500, de 8-10-85 (D.O.U. de t010-85), que as sintetiza alegando que, "caso adotadas as
alterações pretendidas, haverã evasão de recursos capaz
de prejudicar sensivelmente o processo de capitalização
do Fundo PIS-PASEP, impossibilitando a viabilização

de importantes projetas sociais a que se destina, a par de
afctar a própria essência da fLtosofiiL e dos objetivo:S que
nortearam a criação dos programas PISe PASEP". Ainda não foram convocadas as duas Câmaras para, nos termos do§ 3<? do artigo 59 da Constituição, conhecerem do
veto e decidirem.
_
6. Cabe a esta Comissão, à luz do Regimento artigos
I08, VIl, 119, § 2~' e 122), opinar- no que tange aos aspec-tos financeiros. Considerando as mençionadas razões d~
veto que, mutatis mutandis, se aplicaram à presente Proposição sob exame, parece mais prudente restringir-se o
alcance originãrio do Projeto à simples hipótese "refor~
ma d_e_casa_própria", excluindo-se assim a de "construção", pela semelhança com "aquisição" ou "compra
da casa própria" que eram hipóteses admitidas, respectivamente, no PIS, peta Leí Complementar n'i' 7/70 (§ 21' do
art. 9~'), e no PASEP, pela Lei Complementar n~ 8/70 (§
5' do art. 5~'), e que foram expressamente revogados pelo
art. 79 da citada Lei Complementar n'i' 26/75, que se pre·
t"énde ffiodificar. Assim, não se poderia vir a alegar qM â
Proposição eni tela desencadearia "processo· de descapítaliúlÇão excessiva do patrímôn"ío do PIS-PASEP". E
restaria evidente a inexistência de outro projeto com matê~~a.!dênti~U. devendo este tramitar isolado de Qualquer
outro.
7. Por tais motivos- e dado haver lapso datílogrâfico na referência ao dispositivo que se pretende ver altera~
do - opinamos pela aprovação parcial do Projeto sob
anãlise quanto aos aspectos financeiros envolvidos,
oferecendo-se a seguinte Emenda::
EMENDA No 2 -

CF

Dê-se ao artigo li' do Projeto a seguinte redação:
"Art.- J'i' É acrescentado ao art. 41' da L~í Complementar n9 26, de II de setembro de 1975, o seguinte§ 4~':

§ 41' É permitido, ainda, aos participa-ntes-do
PIS-PASEP que atendam à condição de tempo de
cadastramento prevista no parâgrago anterior receberam o respectivo saldo, total ou parcialmente,
para aplicação em reforma de casa própria, observadas as disposi~õe~__ _regulamentares."

.Sala da~ Comissões, em 26 de novembro de 1985.Lo manto Júnior, Presidente - J aison Barreto, Relator
-Jorge Kalume- Marcelo Miranda- Carlos LyraCésar Cals - Cid Sampaio - João Calmon - Roberto
Campos.

PARECERES
N•s 65 e 66, de 1986
Sobre o Projeto de_ Lei do Senado nQ 57, de 1983,
que Hobriga o registro dos estabelecimentos hospitanos Conselhos Regionais de Medicina''.

l~res

PARECER No 65, DE !986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Pedro Simon
O -Projdo sOb exame de iniciativa do ilustre Senador
Ga.stào Müller, objetiva tornar obrigatório o registro
dos estabelecimentos hospitalares nos Conselhos Regionai~ de Medicina e comina pena de suspensão dos infratores.
Prevê, ainda, a propo~;ição, que o Poder Executivo regulamentarú a norma que adota disp~~do "sobre o processo de fiscalízação e sua execução".
A justific<Jçào do Pr-ojeto se apói-a, prindpalmente, no
destaque que se vem dando, nos últimos tempos, às causas e conseqüências dos "erros médicos", as quais, segundo. o autor du propo5ta, citando editorial do Diário
da Manhã, "apesar da freqUência al<~rmante com que
episódios do tipo chegam às reduções de jorn<:~is, impõe.
se as deduções de que o problema tem proporçõe.~ ainda
maiores do que aparente".
Quanto <1 sua juridicidude e constitucionalidade, somos pel!t tramitação do projeto.
S.::tla da Comissiio, 31 d<.' agosto de i 983. -Murilo Badaró, Presidente- Pedro Simon, Relator -Martins Filho - Octávio Cardoso - Alfredo Campos - Passos
Pôrto - Hélio Gueiros - Amaral Furlan.
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PARECER No 66, DE 1986
Da Comissão de Saúde
Relator: Senador Henrique Santillo
O Projeto de Lei oru em upreciação tem por objetivo a
obrigatoriedade do registro dos estabelecimentos hospitalares nos Conselhos Regionais de Medicina, estabt:Je.
ccndo pena de suspens[to das atividudes para os infratores.
Trata-se de Projeto de Lei do mais elevado interesse
social, uma vez que, segundo o ilustre Senador Gastão
Müller, seu autor: "a saúde do brasileiro ... está irremediavelmente exposta aos mais graves riscos, atacada em
várias frentes, por uma sucessão de fatos, que estarrecem
a opinião pública", Em realidade, tem-se observado que
a· partir de t 967, ocorreu um acelerado processo de capitalização da prútica mêdicu_no Brasil, por articulação do
conjunto de instituições privadas de prestação de serx,iç.p~ g~ !iJtYde, constituindo-se no lucrativo filão que PP: .
dc_ria ser chamado de "Complexo Médico~lndustrial"
(Hêsio Cordeiro). A chamada "privatização da medicina.,, ocorrida à revelia dos mêdieo.s, encontrou a sua
base material de apoio no setor hospitalar- o lucrativo
e o não lucrativo. A capacidade instalada, principalmente no sctor Jucralivo, sofreu senslvel aumento. Sendo assim, se, em 1960, participa rum em 14,4% do total de custos do País, esta percentagem alçou para 44% em 1971.
A Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e a Asso_ciação Brasileira de _Medicina do Grupo (ABRAMGE)
associaram os seus interesses no sentido de "garantir o seU
projeto político-ideofógico no campo dos serviços mêdicos e hospitulares, onde o lucro é a meta final, o queresulta no aviltamento de trabalho médico com graves
conseqüênCias Para a população brasileira.
Em São Paulo, em 1978, 80,8% dos mêdicos eram total
ou parcialmente assalariados. E aqueles que trabalham
110 sistema de uma falsa medicina de grupo, são forçaOos
a trab<.tlharem em escala industrial, com óbvio prejuízo
na qualidade de atendimento mêdico.
Este proce~so de deterioração da profissão médica está
em franca ascenção. Os grupos interessados têm, realmente, grande poder de convencimento junto às autoridades governumentais. Em São Paulo - (1977) já haviam 3.351 convênios cOm estas empresas cujo núcleo,
freqUentemente, é um hospital.
Nõ-p-assado, foram elaborados importantes dispositivos legais, inoperantes e inócuos, no entanto. Constatase nesta seqUência abaixo:
I~ Decreto n~' 20.931 (11·1·32): Art. 24- "Os Institutos Hospitalares de qualquer natureza, público ou privudo ... só poderão funcionar sob a responsabilidade e direçào técnicas do médico ... "
2 - Resolução Conselho Federal de Medicina n9
997/80:
"Considerando que estabelecimentos de saúde
devem ser dirigidos por médicos designados Diretores Técnicos ... "
"Considerados que u ação supervisora e fiscalizadora devem alcançar, necessariamente, todos os estabelecimentos onde a profissão médica ê exercida."
Ar!. I~> Ficam criados nos Conselhos Regionais de
Medicina e no Conselho Federal de Medicina os Cadastros Rl!gionais e Cadastro Central de estabelecimentos
de saúde de din.-çào médica.
Art. 2<? O pedido de inscrição no Cadastro de Esta~
belccimento de Saúde no Conselho Regional de Medicina é da competência do médico que estiver investido na
direção técnica do mesmo.
Por outro lado, fica daramente estabelecido o poder
de convencimento destas instituições. O exemplo citado
pelo Dr. Gabriel Osclk::l, Presidente do Conselho Federal de Medicina é extremamente feJiz_em demonstrar tal
fulo, quando do Sr. Mu'rilo ~cedo, então Ministro do
Trabalho (Despacho MTb 308.814/82) após sofrer pressões de grupos interessados, tornou insubsistente a Resoluçào CFM. n'? 1.057, de 4-9-81, que apenas fazia cumprir a Lei n<:> 6.83_9 (30-10-SO), que determinou no seu art.
19- "O registro de empresus e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão
obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões ... "
No entanto, o regisfro destas entidades de prestação
de serviços, principalmen_te as privadas, não ê_do interes-

se destes grupos, pois o controle ético seda tão mais
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trito que podcría COffiprornctcr a Jucratividade do siste-

ma.
Fica cristalino que o Projeto de Lei em questão, através da sanção que dcterminu aos faltosos, preencherá
uma funestu lacuna legislativa não se constituindo em
mais uma Lei inócua, mas numa Lei que responde aos
vários anseios do povo brasileiro em suas necessidades
de ·qualidade dos serviços de saúde.
Pelo exposto, somos favorúviís a aprovação do presente Projeto de Lei
Sala das Comissões, em 21 de novembro de 1985.Lourh·al Baptista, Presidente- Henrique Santillo, Relator - Galvão Modesto ~Jorge Ki:.lume- Alcides Paio.

PARECERES

N•S 67, 68 e 69, de 1986Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 87,-de 1983,
que "dispõe !iobre o tempo de duração da conservação
de produtoS alimentícios industrializados e dá outras
providências".

PARECER N• 67, DE 1986.
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador José Fragelli
O presente projeto, de autoria do nobre Senador Affonso Camargo, estabelece um verdadeiro estatuto para
amparar o consumidor contra os abusos da alimentação
industrializada, sujeitá -à deterioração, oferecida ao
público.
Registra urri. trecho da justificação, após referir-se aos
progressos que as empresas vêm conseguindo quanto à
embalagem e métodos de_conservação de alimentos:
"Contudo, urge aperfeiçoar a legislação vigente
neste campo, uma vez que este problema estâ intimamente tigado àquele da nutrição e saúde dos cidadãos. O c0i1Sumidor não dispõe, _ainda de todos
os meios para ter certeza que estã comprando alimentos com as suas propriedades específicas porqtie
não sabe qual é o tempo de validade."
O projeto foi igualmente distribuído às Comissões de
Economia e de Saúde, que lhe vão apreciar o mérito.
Nesta Comissão sob o ângulo da nossa competência, a
proposição é constitucional e jurídiCa, razões que nOSle:.
vam a opinar por sua aprovação;Este o meu parecer.
Sala das Comissões, em 24 de aiosto de 1983.- Murilo Badaró, Presidente- José Fregelli, Relator- Aderbal Jurema- José Ignácio- Hélio Gueiros- Alfredo
Campos - Passos Pôrto - Guilherme Palmeira.
PARECER
N• 68, DE 1986
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Luiz Cavalcante
É submetido ao exame desta Comissão o Projeto de
Lei do Seriado n9 87/83.
De autoria do ilustre Senador Affonso Camarg'o, ã
proposiÇão dispõe sobre o tempo de duração da conservação de produtos alimentícios industrializados e dá outras providências.
Com as sanções cabíveis ao fiel cumprimento de seus
dispositivos, o projeto determina:
Ha) Os produtos alimentícios industrializido-s
sujeitos a deteríOra-ção, deverão conter nas suas embalagens ou etiquetas a data de sua fabricação e a
data do têrmino de seu tempo de duração;
b) o tempo de duração de um produto alimentício ê o praZo decorridO da fabricação até o momento em que ele perde suas propriedades específicã.s;
c) as datas deverão ser anotadas com a indicação
clara, explícita e na ordem, dos algarismos correspondentes ao dia, ao mês e ao ano; e
d) nos casos em que a durabilidade dos produtos
alimentícios indUstriali:Z:idOs depender de sua coriw
servaçào em temperaturas máximas determinadas,
estas também deverão ser obrigatoriarilente anotadas nas embalagens ou etiquetas."

Em sua justificação o autor argumenta:
"Atualmente, empresas que industrializam alimen~os estão cada vez mais realizando progressos
quanto à sua embalagem e métodos de conservação.
Sempre mais, novos cuidados são tomados a fim de
garantir aos consumidores a boa qualidade dos ali~
mentos manufaturados .
Contudo, urge aperfeiçoar a legislação vigente
neste campo, um vez que este problema está intima~
mente ligado àquele da nutrição e saúde dos cidadãos.
O consumidor não dispõe, ainda, de todos os
meios para ter certeza que estã comprando alimen~
tos com as suas propriedades específiCas porque rião
sabe qual é o tempo de validade.
Isto jâ ocorre com os remédios que obrigatoriamente trazem em suas embalagens a data de fabricação e o tempo de validade.
Quanto aos produtos mais sujeitos a deteriorização, nem semp-re encontramos etiquetas indicando a temperatura ideal de conservação do produto.
Preocupados com esta problemática é que tomamos a iniciativa de apresentar este projeto de lei
que, sem dúvida alguma, não trarã qualquer ônus às
indústrias e contempora"neamente beneficiará enormemente os consumidores."
Sem dúvida, trata-se de matéria de grande alcance
sócio-econômico, na medida em que procura disciplinar
a oferta de produtos alimentícios industrializados ao
consumidor, o qual se depara constantemente com uma
série de produtos alimentícios in-dustrializados lançados
ao mercado, cujps aspectos qualitativos e preserVativos
lhe são desconhecidos.
A inexistência de normas legais que disciplinem a co~
mercialização desses produtos, faz com que os consumi~
dores fiquem à mercê-da cOnservãção nem sempre adequada, desses insumos por parte dos vendedores finais,
bem como, sob a ótica da propaganda, sujeitos às apregoações de qualidade desses produtos, que nem sempre
correspondem à realidade.
Do exposto, somo~ pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado n9 87/83.
Sala das Sessões, em 2t de setembro de 1983. -Severo Gomes, Presidente, em exercício - Luiz Cavalcante-,
Relator - Affonso Camargo, sem voto - José Fragelli
- Pedro Simon - Gabriel Hermes.
PARECER N' 69, DE 1986
Da Comissão de Saúde
Relator: Senador Henrique Santillo
~ submetido ao exame desta Comissão o Projeto de
Lei do Senado n~ 87/83.
De autoria do ilustre Senador Affonso Camargo, a
Proposição que dispõe sobre a fixação, nas embalagens
de produtos alimentícios industrializados, da data de
fabricação e do tempo de validade e dá outras providências.
__
Argumenta o autor que "uma das necessidades fundamentais do Homem é ter acesso a uma_alimentação de
boa qualidade". Numa época em que a maioria dos alim_entos sofrem processos de indu~trialização para man~
ter os cuidados de conservação, a fim de preservar todas
as suas qualidades características. Além disso, o senador
Affonso Camargo demonstra sua legítima preocupação
com as possibilidades de danos à saúde da população
por alimentos industrialízados, vendidos após o término
do prazo de validade ou de duração. "QUanto aos produtos mais sujeitos a deterioração, nem sempre encontramos etiquetas indicando a temperatura ideal de conservação do produto." Fica também, claramente natenteada a necessidade, pela exposição do ilustre Senador,
- da afixação nos alimentos industrializados, das normas
de conservação a serem seguidas não só pelas usuârios,
mas obviamente pelos intermediários de transportes e
comercialização destes produtos.
Em realidade; a legislação específica existente, vincu- !ada aos Ministérios da Saúde e da Agricultura, apoia totalmente a visão do Senador Affonso Camargo. Assim
sendo, a Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos, através da Resolução n9 16/78- (24-6~78),
conceituou os PrOdutos Perecíveis, atribuindo-lhe:> um
praia- de validade e data mâxima de consumo, além de
estabelecer que as condições de conservação de alimen-

tos devem ser afixadas' em seus rótulos. O disposto nesta
Resolução foi, posteriormente, detalhado em minúcias
técnicas pela Resolução CISA n9 7, de 8-6-83, da Comissão Interministerial da Saúde e Agricultura (CISA) definindo os tipos de alimentos perecíveis e suas característiM
cas de conservação, que deverão ser encontradas nos ró~
tulos dos produtos. A Resolução CISA n~' 8 (22-8-83)
vem complementar, definitivamente, a anterior, deteri:tiinando que "Nas embalagens dos alimentos perecfveis,
industrializados ou beneficiados, serâ aposto o prazo de
validade." A Resolução CISA n'i' 9 (7-12-83), no entanto,
prorroga, a pedido dos empresârios, a entrada em vigor
da Resolução CISA nt> 8 de 31~1~84, para 31-7-84, deixando o cumprimento desta Resolução para as empresas
aptas para tanto. Finalmente, vige, no momento, a Resolução CISA n'i' 10 (31~7~84), que revoga as Resoluções nt>s
7 e 8, e est:ibetece; no-seu item 15: " ... aempresa produtora será notificada a apor ou retificar, na embalagem de
seu produto, as instruções para a sua conservação e o
prazo de validade, na forma desta Resolução, sem pre~
juízo de outras penalidades previstas na legislação s~ni
tãria".
Concluímos, portanto, que a louvável iniciativa do Senador Affonso Camargo reflete os reais anseios do consumidor brasileiro e as preocupações das autoridades de
vigilância sanitária do País. Sem dúvida alguma, trata-se
de Projeto de Lei de amplo interesse social, que emprestará a força legislativa conveniente a esta lacuna na proteção da saúde do povo brasileiro.
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei do Senado n'i' 87/83.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985.- Lourival Baptis!a, Presidente - Henrique Santillo, Relator
- GalvãQ Modest_o - Jorge Kalume - Alcides Paio.

PARECERES

N•s 70, 71 e 72, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do Senado n'i' 172/83, que,
«ex-tingue a cobrança de pedágio nas rodovias, pontes
obras viárias cuja construção já esteja paga''.

e·outras

PARECER N• 70, DE 1986
Da Comissão de constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
I. -Visa o Projeto de- Lei_ do Senado n~' 172/83 extinguir a cobrança de pedágio nas rodovias, pontes e outras
obras rodoviáriaS federais sem-pre que os custoS de sua_
execução tenham sido totalmente ressarcidos.
Noto que a aprovução do projeto de lei em exame re~
vogará parcialmente o disposto no art. 6~ do Decreto-lei
n~' 719, de 27-8-69, pois o produto do pedágio não mais
poderá ser investido ou reinvestido em melhoramentos,
acessos, e ampliações da obru rodoviária, nem aproveitado cm atendimento a despesas de manutenção, repa·
ração e administração dela. Para tais fins, como se colhe
da "Justificação", existiriam a Taxa Rodoviária Onica e
o Fundo Rodoviário. Donde, bitributação.
2. O pedúgio, a que, também se está chamando sugestivamente de rodúgio, aparece no direito positivo braM
silciro na primeim parte do século XIX, como taxa itine~
rária. em virtude de iniciativa de Bernardo Pereira de
Vasconcelos. No mesmo século, será intitulado de imM
posto de portagem, relativamente ao trânsito por pontes
e outras obras viárias -mUnicipais. Ainda hoje continua
tormentosa sua clusSlt'icação, na doutrina, na legislação e
-nos tribunuis, -Qr_a sendo denominado imposto especiaf,
ora taxa, ora prS!ço público ou tarifa. Dentro desse quadfo de indenifições, o Supremo Tribunal Federal cheg_ou
a afirmar, não faz muito, que o rodágio algumas vezes
pode ser tido como taxa, e outras vezes como preço
público, dependendo isso do fato jurígeno.
3. A desvelada intranqiiilidade quanto à classifi-::açiio do pedágio dificulta so~r_el!l_()dO a questão de sab~r
da existéncía ou inexistência de bitributação em cada
caso .concreto. Mas essa insegurança dos doutores, legisladores e juízes nãO acarreta embaraços a quem apenas
tenha de queStionar_ se a iniciativa de um parlamentar co~
lide ou não com a exclusividade prevista no art. 57 da
Guta Constitucional.
Carlos Maximiliano, ao estudar a interpretação dos
textos constitucionais, entre outras regras, ensina que "a
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Constituição deve condensar princfpios e normas··ass-eg--u----

radoras do progresso, da liberdade e da ordem, e precisa
evitar casuística minuciosidade, a fim de se não tornar
demasiado rígid<l, de permanecer dúctil, flexível, adaptá·
vel a épocas e circunstüncias diversas, destíziada, como é,

à longevidade excepcional" (Comentários à Constituição
de 1946, !9 Vol. pág. 128).
Ora, o art. 57 da Carta de 1969 enumera as diversas
proposições de iniciatiVã exclusiva do Presidente da Rew
pública. Refer-se iniciaJmente _às ~eis que "disp'?_nham
sobre matéria financeira". Esta Comissão, em-parecer
pioneiro da lavra do saudoso e eminente Senador Accioly Filho, jã distinguiu a matéria fm<lnceira, de -iniciatíva
exclusiva do Executivo, do Direito Finan~teiro, aberto a
sugestões do LegisiLltivo.
Mas a menos que se aceite que possa haver, num mesmo artigo de lei, disposições confHtantcs e palavras com
significados diversos, imperioso é concluir Que
matéria financeira não está incluída necessariamente a matéria tributáría. Est'e, aliás, é o entendimetllo'que deve
ser adotado pelo Poder Legislativo, interessado em reconquistar, ainda que parcialmente, prerrogativa que lhe
foi arrancada pelo texto em debate, quando interpretado
com excessivo rigor, e que nos cumpre aplicar _em "épocas e circunslâncias diversas" daquele 1969.
Ora, o n9 I cita .. a matéria financeira". Mas o no? IV do
mesmo art. 57 refere-se; relativamente ao Distrito--Federal, à .. matéria tributária e orçamentária". E só ao Distrito FederaL
Tenho sustentado que os projetas relativos a tributos
da União podem ser o~jeto de iniciativa legislativa, já
que é também princípio de hermenêutica qUe a lei que
cria exceçào somente alcança os .casos que espicifica. A
competência legislativa é constitucion-almente nossa. A
restrição para vingar não pode suscitar dúvida. E se a
dúvida existe, deve ser resolvida em favor do LegislatiYo.
Ê o que me leva a concluir, s. m. j., pela constitucionalidade, iuridicidude e- aprovação do_ Projeto n~ 172, de
1983, que visa a por termo a meXphcave1 onnbut-ãção,
também, - como bem assinula o nobre Senador Hélio
Guciros na justificação de sua proposta;,;,_,_ •·u:ma-pi'ática
inconstitucional".
Sala das Comissões, 26 de junho de! 1985.-- iosé Ignácio Ferreira, Presidente- Nelson Carneiro, RelatorJosé Lins- Lenoir Vargas- Octálio Cardoso- Hélio
Gueiros- Se,.-ero GomeS-,;_ J utahy Magalhães- Roberto Campos.

na

PARECER N• 71, DE 1986
Da Comissão--de Seni~O Público Cilil
Relator: Senador Fábio Lucena
De iniciativa do nobre Senador Hélio Gueiros, vem a
esta Comissão o presente Projeto de Lei, que objetiva extinguir a cobrança de pedágio nas rodovias, pontes e outras obras viárias cuja ~~~§t_!_yção já esteja paga.
Foi aprovado pela douta Comissão de Constituição e
Justiça quanto à constitucionalidade e jurídicidade. ·
O Projeto visa a corrigir a bitributação hoje existente
com a cobrança de pedágio para manutenção de obras
viárias federais, ao mesmo tempo em que já _existe, para
este fim, a TL!xa Rodoviária Única, paga peJOs proprietários de veículos.
A Proposição condiciona a extinçãO do pcdúgio ao retorno do investimento inicial, feito para a construção da
obra correspondente, constante dessa amortização, para
saber quando o pedágio de determinada obra viária deverá deixar de ser cobrudo. Para tanto, está previsto no
Projeto que as repartições públicas competentes publicarão anualmente um demonstratiYo de arrecadação líquida do pedágio e a correspondente am9rtização do investimento, com a necessárfu correção monetária.
Diante do exposto, somos; no âmbito desta Comissão,
pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, _ern 2 de outubro de 1985.- Alfi'edo Campos, Presidente - Fábio Lucena, Relator Jutahy Magalhães - Virgílio Távora.

PARECER N• 72, DE 1986
Da Comissão

d~ransporte,

Coinunicações

~ras Públicas

Relator: Senador Alexandre Costa
pe iniciativa do ilustre Senador Hélio Gueiros, vem- a
exame desta Comissão Projeto de Lei que ·~extingue a

cobrança de pediigio nas rodovias, pontes e outras obras
viárius_cuja construção já esteja paga''. A egrégia Comissão de Constituição e Justiça, sustentando a tese da inconstitucionalidade da cobrança de pedágio, acatou o
Projeto de Lei ora em apr~ciação por esta Comissão de
Tii.tnsportcs.

O nobre Senador Fúbio Lucena, em parecer da Comiss1ío de Serviço Público Civil, igualmente, e~itiu parecer
favorável que, felizmente, no âmbito da Comissão de
Transportes não pode ser endossado.
E que, primeiramente~ se fora meramente arrecadador
o espfrito que sustentou o Decreto-lei n9 719, de 27~8-69,
basturia ao governo, na ocasião, alterar os valores das
ulíquotus da Tax<1 Rodoviúria Única a fim de se ver sup-rido dos recursos que hoje são arrecadados mediante a
cobrança de pedúgio.
Este relator entende que o fim a que se destina o pedágio é da maior relevância social e, mais que isso, implica
em um procedimento de justiça de que nàp pode prescindir a Nuçüo.
A extinção do pedúgio implicaria em que, em última
instüncia, o nordestino tiYesse que pagar as contas das
sofisticadas rodovias do sul do País e que, afinal de con~
tas, os tributos gerais ver-se~iam dlluídos nas especifici~
--dudes das demandas regionais. As estradas onde se
cobram _pedágio são de boa qualidade técnica e possue'm
padrão de conservação superior. Se algum desvio das
notires_ finalidades do pedágio pudesse ser constatado,
longe exti-11gili-lo, pois caberia a ação fiscalizatória deste
-Senado da República e. do Tribunal de Contas da União,
órgão <iuxiJiar do Congresso Nacional existente para esse
fim.
MaiiifeStO-~e_, por- cOnseguinte, Cóntr~rio ª'o _f!lédto
do Pfo]ê-to de S. Ex•, no âmbito do entendimento técnico
e social da ComiSsão de Transportes. I! o que faço, com
veemCncia respeitosa:
- _ _-.Sala das Comissões, 28' de novelnbro de 1985. -Luiz~CãValcanfe, Presidente eventtútt- Alexandre Cos~
ta, Relator - Roberto Wipych -Jorge. Kalu~e.

PARECER
N• 73, de 1986
- Da Co~issào de Redaçiio
Redação firial do Projeto de lei do Senado n9 244,
de 1981 --Complementar.
Relator: Senador Saldanha, Derzi

~ Comissão upresenta a r~dação final do Projeto de
Le1 do Senado n9 244, qe 1~81 - Complementar, que
acrescenta parágrafo 4<.> ao artigo 29 da Lei Complementar n9 I~ de 9 de novembro qe 1967, que visa a reduzir,
~m casos_ que específica, o limite mínimo populacional de
que trata o inciso I do mesmo artigo
_
~ala de ReuJ:liÕes da Comissão, 5 de março de 1986.
--Jorge Kalume, Presidente- Saldanha Derzi Relator
--Martins Filho.'

ANEXO AO PARECER N• 73, DE 1986
Reda~ão final do Projeto de Lei do Senado n9 244,
de 1981 -:--Complementar, que acrescenta parágrafo
4~ ao artigo 2~ da Lei Complementar n~ 1, de 9 de novembro de 1967, que visa a reduzir, em casos que especifica, o limite mínimo populacional de que trata o
inciso I do mesmo artig~.:

O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 O artigo 29 da Lei Complerrieritar n9 1, de 9
de novembro de 1967, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
~ 4~'
Nos Municípios com população igual ou
$Uperior a 100.000 (cem mil) habitantes, a exigência
para emancipação de Distrito, previsto no ínciso I
deste artigo, fir~ reduzida par<l 4.000 (quatro mil)
h<lbitantes, desde que a distância entre as respectivas sedes não seja inferior a 30 (trinta) quilômetros."

Art. 29 Estu lei entra em vigor na data de sua publicáçào.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
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PARECERES
N•s 74 e 75, de 1986
Sobre o Projeto de lei do Senado n~ 238, de 1983,
que "institui o Dia Nacional das vítimas dos torpedeamentos dos navios brasileiros durante a II Grande
Guerra, a ser Comemorado anualmente a 14 de fevereiro, e dá outras providências".

PARECER N• 74, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: SenadOr Hélio Gueiros
O Pwjeto de Lei sob apreciação, de autoria· do ilustre
Senador Múrio Mala, tem por escopo reverenciar "as
vítimas dos torpedeamentos dos navios mercantes brasi~
leiros, durante a II Grande Guerra, a ser comemorado,
anualmente, a 14 de fevereiro".
Na justifiCação da proposição, estão bem assentadas
as suas razões históricas, 'O que nos exime de tecer ma-iores considerações.
Embora o Projeto se nos afigure constitucional e jUrí~
dico e redigido em boa técnica legislativa, parece-medispens{JVel, pois que em 8 de maio comemora-se o "Diu da
Vitória", insti_tuído _para homenagear todos guantos foram sacrificados em terra, mar e ar pelas vitórias do Brasil nu 11 Grande Guerra. Mas, sobre esse aspecto, melhor
dirá a Comissão de Educação e Cultura.
No que concerne às atribuições da Comissão de Constituição e Justiça, temos a dizei' que o Projeto não ápresenta víciO quantO ao aspecto jurídico-constitucionaL
Sala d3.sComissões, 26 de junho de 1985. -José lgnácio Ferreira, Presidente - Hélio Gueiros, Relator luiz Cavalcante -lenoir Vargas- José Lins- Nelson
Carneiro - Jutahy Magalhães - Nivaldo Machado Octávio Cardoso.

PARECER N• 75, DE 1986
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Jorge Kalume
O projeto de lei em apreço, de autoria do nobre Senador Mário Maia, propõe a instituição de um Dia NacionTil da-. ·vítimas dos torpedeamentos dos navios brasileiros dtiiunté ã 1f Grande Uúerra, a ser comemorado·
anualmente a 14 de fevereiro. A proposição estabelece
também que as solenidades comemorativas do evento sejam promovidas nas instituições e corporações militares,
bem como divulgado o seu significado histórico e cívico
nos estabelecimentos de ensino.
Justificando a Proposição, o à.utor salienta que inexis~
te, no culendúrio CíYico_ nacional, data destinada a reverenciar a memóriã de centenas de brasileiros, entre trípU~
Jantes e passageiros, vítimas dos torpedeamentos dos navios pelos submarinos alemães. A primeira vítima foi o
navio Cabedelo, desaparecido a 14 de fevereiro de 1942,
quando se dirígíã de Filadélfia para o porto brasileiro de
Cubedelo, com um carregamento de carvão-de-pedra.
Dos 1.734 tripulantes dos 31 navios brasileiros torpedeados entre 14 de feYereiro de 1942 a 23 de outubro de
1943, 469 morreram ou desapareceram; e dos 758 passageiros, 502 tiveram o _mesmo destino. O ~utor ressalta
aind<l a importância histórica desses eventos trágicos,
que •lSSinaJaram de maneira significativa, coffi faSg'os de
heroísmo e de invulgar patriotismo de suas vítimaS, os
fLl:>tos de nossos feitos na II Guerra Mundial.
Embora o 14 de fcvereJro possa eventualmente coincidir com o período de férias escolares, a data- instituída
..como Dia Nudonul das vítimas dos torpedeamentosmerece ser lembrada e incluída no calendário de nossas
comemorações dvicas. Pois não se truta de mais uma ini'ciutiva para tirar do olvido o heroísmo dos que imolaram suas vidas na li Grande Guerra, mas sim do esforço
para tornur mais vivas e significativas as próprias circunstâncias que serviram de palco a essa imolação.
Enquanto o "Dia da Vitória" pontualiza o momento
máximo de glória das tropas aliadas num dos quadrantes
do universo maior da Grande Guerra, pela rendiÇão, na
Europa, dos vencidos e a supremacia dos vencedores, o
14 de fevereiro ressalta o início do grimde passo dado
pelo Brasil a caminho de um destino de solidariedade
com os sofrimentos. e_ as angústias que, então, se desenhavam no horiz<?nle de todo o gênero humano. O 14 de
fevereiro não é ainda o "Dia da Vitória", mas o do ne-
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cessúrio compromisso com as forças que, -com sangue,
suor e lágrimas, conquistaram a vitória.
Por todos estes motivos, o nosso Parecer é no sentido
de que esta Comissão acolha a proposição como oportuna e digna de aplausos.
Sala das Comissões, Cm 21 de novembro de 1985. -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONA~(Seção II)

Assim sendo, nosso voto é favorável à aprovação do
Projeto de Lei do Senado n9 98, de 1985.
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985. -Gastão Müller, Presidente- Jorge KalÔme, Relator -José
Líns - Álvaro ])ias - Nivaldo Machado.

Gastão Müller, Presidente;!- Jorge Kalume, Rel:.~tor
Álvaro Dias - Nivaldo Machado.

PARECER

José Lins -

Março de 1986

Tal o motivo da presente proposição que, elaborada
sobre a inspiração de proposta apresentada e aprovada
durante o III Encontro da Mulher Urbanitâria, de Cain~
pina Grande, PB, contamos ver aprovada.
Sala das Sessões, 6 de março de 1986.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

N• 78, de 1986.
PARECERES
N•s 76 e 77, de 1986
Sobre o Projeto de Lei do SeDado n~' 98, de 1985,
que "donomina H AeropoYto Internacional Senador
Adalberto Sena" o Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre".
PARECER N• 76, DE 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nivaldo Machado

De autoria do nobre Senador Mário Maia, _o projeto
em epígrafe objetiva prestar uinajusta e merecida homenagem ao saudoso Senador Adalberto Sena, dando ao
Aeroporto Internacional de Cruzeiro do _Sul, no B.tado
do Acre, o nome daquele que tanto honrou esta Casa.
Em sua judiciosa justíficuç~º• ressalta o ilustre proponente: que constitui não só um dever, mas também um
Hdireito sagrado a lodos os cidadãQs; perpetuar em momentos sólidos e dignos de sua projeção, os grandes líderes da Pátria e de sua gente".
E conclui:
••A homenagem consubstanciada no p_resente
projeto de lei traz de volta ao Plenário o nome reSpeitado, digno, corajoso e sempre pendente do Senador Adalberto Sena."
Não vemos como não encampar essas tão câlidas e
oportunas palavras, mormente em se sabendo que aquele
ilustre parlamentar, que ao longo· de quase duas décadas
ilustrou esta Casa, era natural de Cruzeiro do Sul, onde
se localiza o aeroporto ínternacional a que se pretende
dar uma adequada denominação.
Não encQntrando a Proposição óbices de natureza
constitucional e jurídica, revestindo-se ademais das exí-gências da_ técnica legislativa, opinamos pela sua aprovação.
_
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1985.- José
lgnácio Ferreira, Presidente - Nivaldo Machado, Relator - Martins Filho - Octávio Cardo~o - Luiz Cavalcante- Jutahy Magalhães- Nelson Carneiro- Roberto Campos.

Da Comissão de Constituijj;ão e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 198, de 1985, que "dispõe sobre a extensão, aos servidores que especifica,
da gratificação do Decreto-Lei n9 1./14, de 21 de novembro de 1979".
Relator: Senador Helvídio Nunes
O Projeto sob _exame, de autoria do ilustre Senador

Nelson Carneiro, estende aos servidores integrantes da
categoria funcional de Agente de Defesa Florestal a gratificação instituída pelo DecretowLei n~ 1.714/79.

2. Na justtficução, diz o Autor: "O objetivo da proposição é, obviamente, o de proporcionar melhoria re-muncratória aos integrantes da categoria funcional de
Agente de Defesa Florestal, mas não sem inteira justiça,
tendo em vista a grande defasagem que os mesmos vêm
sofrendo em seus venclmentos através dos anos _e, bem
assim,. príncipalmente, compatibilidade da gratificação
de qUê.tfa(~--o-Oecreto-Lei ·n.,. 1.714 com a função por
eJes __exercitada". _
3. Inobstante os elevados propósitos de.que se reveste_ a_ Proposição, padece ela da eiva de inconstitucionalidade, pois dispõe sobre regime juffdJco de servidores
públicos da União (art. 57, item IV) e aumenta a despesa
pública (art. 57. item II da Constituição). matérias em
que a competênciã de iniciativa ê exclusiva do Presidente
da República.
4.
to.

Sala das Comissões, 21 de_novembro de 1985.- José
Ignácio Ferreira Presidente. - Helvídio Nunes Relator.
- Martins Filho - Hélio Gueiros- Jutahy Magalhães
- Lenoir Vargas - Alfredo Campos - Alberto Silva.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
!9-Se_cretário.

-SãO

seguintes

N• 7, de 1986

Da Comissão de Educa'õ;ào e Cultura

O Projeto de Lei do Senado i1V""98, de 1985, estatui que
o Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul no Estado
do Acre, receberá a denominação de "Aeroporto I nternacional Senador Adalberto Sena". Em suajustifiCã.ção,
o ilustre Senador Mário Ma.ia. aõ.tór do projeto em epígrafe, menciona proposições procedentes e traça o perfil
do homenageado. Destaca que o Senador. Adalberto
Sena foi "educador consagrado, médico hurnanitá:do, Intelectual voltado para os temas sociais, polítiCO- honi'ãdo
e de incontestável liderança regional e nacional ... " Frisando a retidão e destemor do homenageado, mesmo em
conjunturas de séria gravidade, iilfoima que ele é um dos
filhos do Município de Cruzeiro do Sul.
A iniciativa di:t Proposição em tela, a nosso ver merece
o ap~io d~te Órgão técnico-. Trata-se de homenagem devidamente justificada pelo autor a um cidadão do Estado que representa. Mais ainda, trata-se de reverenciar
um cidadão da comunidade em sua própria terra. Não
raro atribuem-se nomes de pessoas desconhecidas e disw
tantes, por for:ça de lei, a logradouros e dependênci8.s.
Como sua personalidade e feitos s-ão ig-norados pela comuriidade, a homenagem perde seu sentido, caindo no
vazio. No caso, a Proposição tem próposito contráriO,
como- fica evidente.

!idOS os

PROJETO DE LEI DO SENADO

PARECER No 77, DE 1986

Relator: Senador Jorge Kalume

Ante o exposto, o parecer é pela rejeição do Proje-

Acrescenta dispositivo à Consolida'õ;ão das Leis do Trabalho. na parte referente à proteção do trabalho da mu:
lher, com vistas a estabelecer sanção específica para os ca!!OS de não atendimento das exigências do§§ ]'>'e 29 do art.
389.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19. É acrescentado ao art. 389, da Consolidação
das Leis do Trabalho, o seguinte § 39:
"§ 39 O não cumpfimento da exigência prevista
no§ 19 ou n() § 29 sujeitará a empresa à multa variável entre dez (lO) e cem (100) vezes o maio:?_!_ valorde--referência."
Art. 29 Esta lei enirRrâ- em vigor na data de sua
,publicação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A Consolidação das Leis do Trabalho, atravês dos§§
19 e 2~ do art. 389, impõe às empresas empregadoras com
mais de trinta mulheres de idade superior a dezesseis
anos a 9brigação de manterem creches destinadas à
guarda, vigilância e amamentação, dos filhos dessas trabalhadoras.
Entretanto, não cuida a legislação, em qualquer lug~r,
de prever sanção específica para os Casos de descumprimento dessa exigência.

Art. 38~L Toda empresa é obrigada:
I - a prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higienização dos métodos e locais de trabalho,
tais como ventilação e iluminação e outros que se fizerem neceSsários à segurança e ao conforto das mulheres,
a critério da- ã".Utõrídade competente;
ll- a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários; dispor de cadeiras ou bancos, em número sufi~
ciente, que permitam às mulheres trabalhar sem grande
esgotamento fisico;
-V. Portaria n? 3.214, NR 24.

lU- a instalar vestiários com armários individuais pri-

ativos das mulheres, exceto os estabelecimentos comerciais, 'escritórios, bancos e atividades afins, em que não
seja exigida a troca de roupa, e outros, a critério da autoridade _Competente em matéi"ia de segurança e medici"na
do trabalho, admitindo-se como sufidentes as gavetas ou
escaninhos, onde possam as empregadas guardar seus
pertences;
IV- a fornecer, gratuitamente, ajuízo da autoridade
competente, os recursos de proteção individual, tais
como óculos, máSca_ras, luvas e roupas especiais, para a
defesa dos olhos, do aparelho respiratório e da pele, de
acordo com a natureza do trabalho.
§ 19 os estabelecimentos em que trabalharem pelo
menos 30 (trinta) mulheres, .com mais de 16 (dezesseis)
anos de idade, terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os
seus filhos no período da amamentação.
§ 29 A exigência do § J9 poderá ser suprida por meio
de c-reches distritais mantidas, diretamente ou mediante
convênios, com outras entidades públicas ou privadas.,
pelas próprias empresas, em regime comunitário, õu a
carg.o do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais.
(Às Comissões de Constituiçdo e Justiça e de Le-gislação Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 8, de 1986
"Dispõe sobre a atividade dos Trabalhadores na
Movimenta'i:àO de Mercadorias em Geral e dá outras
providências.''

0- Congresso Nãcional decreta:_
Art. l9 o-s serviços de niovimentação de mercadorias em geral nos armazéns gerais, silos, depósitos, entrepostos, terminais de carga, terminal de containers, Cooperativas, máquinas de beneficiamento e rebeneficiamento de mercadorias, de produtos agrícolas para colocação in natura no mercado, em empresas públicas e privadas, localizadas fora da Área Portuária, serão executados pelos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em GeraJ..
Art. 29 A categoria profissional de trabalhadores na
movimentação de mercadorias em geral, criada pela Portaria n~' 3.011, de 22 de janeiro de 1985, do Ministério do
Trabalho, passa a constituir categoria diferenciada
abrangendo trabalhadores avulsos e empregados integrantes do 39 Grupo de Enquadramento Sindical- Trabalhadores no Comércio Armazenador - do plano da
Confederação Nacíonal dos Trabalhadores no Comércio.
Art. J9 Consideram-se como serviços de movimentação de mercadorias em geral, para os efeitos desta Lei,
aqueles executados fora das ãreas portuárias e consistentes em:
a) Carga e deScãrga de mercadorias em geral inclusive
as frigorificadas, granéis sólidos ou líquidos;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1986

b) O trabalho nianual no preparo de carga e descarga,
ligamento e desfigamento, em que sejam utilizados guindastes, empilhadeiras, esteiras ou outros tipos ~e aparelhos mecânicos;
c) O beneficiamento de mercadorias, àespejo, escolha, costura e operações -congêneres;
d) O empilhamento, desempilhamento, ensaque, seca-

gem, arrumação, liga, remoção e baldeação dentrO ou
fora <tos estábelecimentos e veículos;
e) Serviços braçais qüe antecedem ou sãO posterioresas operações referidas nas alíneas antecedentesA
Art. 4'i' Empresas que não possuem quadro próprio
de empregados para execução dos serviços de movimentação de mercadorias e/ou que necessitem de força efetiva ou supletiva para execução desses serviços, utilizar-seão de mão-dc>obra dos integrantes da Categoria PrOfissional dos Trabalhadores na Movimentação -de Mercadorias em Geral, atravês da respectiva Entidade Sindical.
Art. 59 Pç~!llan_ece~p 110 m~-~~ grlip<? ~.e .~Il:quadra
mento Sindical em ·que estão integrados os Trabalhadores na MovimentaçãO-de Mercadorias, os "auxiliares de
ad{níníShação no comércio de cafê em geral", "auxilia:es de armazéns gerais";· e as ..catadeiràS e Cost1.1reiras no
comércio armazenador", que também passam a constituir categoriaS diferenciadas, a elas aplicando quando
cabível o disposto no Artigo anterior.
Art. 69 A remuneração dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias será fixada atravês de negociação -coletiva de trabalho.
Art. 7'1. Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias o Poder Executivo, através do Ministério do Trabalho~ regulamentará a presente Lei.
Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 99 Revogam-se as disposições
contráriO.

em

Justificação
Em nosso sistema trabalhiSta, uma categoria profissional vem-se impondo por sua dedicação ao trabalhQ, honestidade e rigoroso cumprimento do dever, hã mais de
três décadas.
Surgiu da necessidade de atender serviços de carregamento e descarregamento de café, cacau e sal nos grandes centros produtores do País.
_
_
Foi tão b6m aceita pelos empresários qui::, em tão pouco tempo, exp-andiu-se extraordinariamente e conta, na
atualidade, com mais de setecentos mil integrantes representados por 74 Sindicatos e Associações Profissionais,
ço_ordenados por uma Federação Nacional. São mais de
três milhões de pessoas que dependem dessa atividade
para a própria sobrevivência~ Representa, portanto, significativa parCêla da pOpulação nacional.
Referirilos ao's carregadores e ensacadÕres de café, cacau e sal, atualmente denominados de Trabalhadores na
Movimentação de Mercadorias em Geral, por força de
decisão recente da Comissão de Enquadramento Sindical (ver Portaria MTb n\" 3.011, de 22-1-85).
Seus _trabalhos assemelham-se aos_ executados por outra categoria não menos operosa:-a- dos Arrumadores.
Mas, estes, por cumprirem serviços de capalazias nos
portos, tal como definido na Consolidação das Leis do
Trabalho, têm sua atuaçãb restrita à área de porto.
Durante alguns anos pretenderam os arrumadores e:,
tender sua atuação à área fará. de_ porto, concorrendo,
assim, com os Tr-abalhadores na Movimentação de Mercadorias na execução das tarefas que lhe são inerentes.
Buscavam apoio no Decreto ·n9 36.025, de 12 de ago~to
de 1954, que, por estar em deSaCordo com a norma legal
que pretendia regulamentar, foi prontamente revogado.
Depois de muitas controvêrsias sobre a delimitação
das á.reas de competência das ôuãS categorfas
Cnfoque, motivadas mais pela insistência dos arrumadores do
que por fundamentação legal, a matéria foi definida pela
Consultaria Jurídica do MinistériO do Trabalho e pela
Consultaria Geral da República. Em muito bem lançados e fundamentados pareceres dessas Consultarias dos
mais altos escalões admínis~rativos do País (ver Parecer
n9 L-122/76, da CGR e Parecer n9S 41/77 e 95/80, da
Consultaria Jurídica do MTb), tifoU definido que os arrumadores têm sua área de atuação restrita ao porto, de
'Vez que integram os serviços de capatazias nos portos, e
os carregadores e ensacadores, atualmente trabalhadores
na movimentação de mercadorias em geral, têm suas atividades cirCLlnscritas à ãreà fora de porto. E outro não '

em

poderia ser o posicionamento, -eis que a delimitação decOrre dos termos da própria Lei gue rege as atividades
dos arrumadores.
Defi~ida as áreas de atu~ção, pondo fim à controvérsia exístente, o que lheS issegur~ tranqUilidade de
atuação,-·os--trahalhadores e ensacadar·es tinham ainda
que enfrentar duas dificuldades graves; a denominação
da categoria, que não era condizep.te com a amplitude
dos serviços que vinham realizando, e a falta de r:egulamentação PrOfissi~~al.
A primeira foi-Superada com a decisão- da ComisSão
de Enquadramento Sindical que mudou o nome de 'carregadores e ensacadores para trabalhadores na movimentaç~o de mercadorias em geral, (ver Portaria
3.0 11/SS; -do- Mtb, j~ referida), dãndo-lhes- habilitações
para atuar em qualquer tipo de mercadorias, fora da
ãrea de porto, com preferência para execução dos serviços quando não cumpridos pelas empresas com seus
próprios empregados. _
_
A Cm:nissão'le8,itiffioiJ.._Uma Situaçã'o- que, 'de: fato,
registrava-se há vãrios anos, visto qtie esses modestos
trabalhadores atuar;:tdo na carga e descarga de todo tipo
de mercadorias, em atendimento às necessidades empresariais.
__
·
A segUnda dificuldade persiste e tem emperrado bastante a ªtuação desses honestos e operosos trabalhadores. Os arrumadores, que exercem tarefas semelhantes,·
na área dt porto, têm suas atividades disciplinadas pela
Consolidação das Leis do Trabalho. Os Trabalhadores
na, Mo.vimentação de Mercadoras em Geral, ainda carecem desse disciplinamento.
0- Projeto_ que ora submetemos à consideração dos
t:J.Obres pares desta Casa visa suprir essa lacuna, traduzindo UIT!a justiça que a sociedade brasileira reclama, hã
muitó tempo.Por ele se define, positiva e claramente, o campo dê
atuação dos trabalhadores na movimentação de mercadorias, fixando que suas atividàâés somente podem ser
desenvolvidas fora da área portuária.
Respeita-se~ por conseqUência, O ·campO de atuação
próprio dos- arrumadores que, em nada são prejUdicados. Não se toca, nem de leve, no que legalmente lhes foi
destinado com área de atuação e como atividades desempenhar. Não se pretende nenhuma alteração no disciplínamento legal dos arrumadores.
O Artigo Segundo define: sobre a abrangência sindical
da categoria mencionada IJO artigo J9.
O ArtigO TCrC:eiro, a semelhança do· que Já õéOrreu
com os arrumadores, define o que se entende por serviços de movimentação de mercadorias. Trata-se de disposição iniPCirtante e indispensável a uma regulimentação profissional, como se pretende. O exame desse dispositivo evidencia, com meridiana _clareza, as características próprias do exercício profiss~onal, de modo a
distingui-lo dos deffiais congênercs.
O Artigo QuartO, explicita sobre a utilização dOs serviços desses trabalhadores. Respeita-se o direito empresarial de realizar os serviços utili?ando seus próprios em- pregadoS~ ou, se não os tiver, utilizando os trabalhadores
na movimentação de mercadorias em geral, que, nestas
condições e por força de dispositivo da Consolidação das
Leis do Trabalho, gozam de preferência piua realizá-lOs~
A requisição desses trabal.hadores será feita __ atravês da
Ent_ida~e Sindical representativa da categoria, _como
oêOrre atu.ãl~ente, com todos os trabalhadores avulsos.
. O Artigo Quinto contêm preceitos sobre enqUadr~
menfo' siridical, ao d"eterminar .a permanência no inesnlo_
grUPo em que estão Os trabalhadores em apreçO, os «auxi!iai'es de administraçãO no comércio de café em geral'',
"auxiliares de armazéns gerais" e "catadeiras_e cost_ureiras no cOmércio armazenador". _Ressalta:-se que tais preceitos apenas trazem para o .texto legal situações que, de
fato, já existem há muitos anos, consagradas pela prãtica
diuturno do enquadramento sindical, em vista do surgimento espontâneo de categorias profissionais, em dec_orrência do desenvolvimento sócio-económico do País. To~
·das essas categorias encontram-se coordenadas pela Federação Nacional dos Carregadores d_e Café e Auxiliares
de Admiriistraçào no Comércio de Café em Geral, aluaimente denominada Federação Nacional dos Trabalhadores na M_ovimentação de Mercadorias em Geral, AuXiliares de Administração no Comércio de Café effi Geral e Auxiliares de Armazéns Gerais, por integi-arem o
meSmO grupo do enquadramento sindical. A essas cate-
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gorias se estende, quan~o avulsos, o.disposto no Artigo
4•.
O Artigo Sexto diSpõe -sobre a retríbuTção desses tra~
balhadores,· a ser fixada através de negociação coletiva
de trabalho. Está acorde com mais nioderna técnica tra~
balhista em termos de remuneração e consagra uma prá~
tica bastante costumeira entre os trabalhadores avulsos
nacionais.
Os demais artigos contêm disposições próprias e roti~
neiras de preceiios legais.
Vale ressaltar que os trabalhadores na movimentação
de mercadorias possuem forma bem estrutllradas de as~
sistêncía jurídica, médica, odontológica e farm~cêutica,
em todos os Estados onde atuam, em con'Yênio com a
Previdência Social ou através de recursos próprios, tendo criado, para esse fim, caixas beneficente. Prestam
portanto, relevantes serviços assistenciais a uma boa parcela da população nacional.
_Colaboram, eficazmente, para aumento das arrecadações previdencíá.rias., _eis que atuam numa faixa.de trabalho em que os op:erários em nada contribuíam, e, agora, estão contri6uindo.
Melhoram também as condições de vida dos trabalhadores, esclarecendo·oS e atê pleiteando direitos que lhes
são peculiares, perante a Previdência Social, FGTS e entidades 'Públícils Ou pdvadas.
Esperarrios, pois, que os nobres pares desta Casa,
atendendo ao pleito justo e humano que ora se efetiva,
aquiesçam na aprovação deste Projeto de Lei, certos de
que estarão agindo ~ merecida jystiça.
A regulamentação ora pleiteada impõe-se como dever
do Estado e é esse dever que pretendemos seja cumprido.
Sala das Sessões, 6 de março de 1986. -Álvaro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO N• 36.025
DE 12 DE AGOSTO DE 1954
Regulamenta a Lei n9 2.196, de ]9 de abril de 1954,
que dispõe sobre os serviços executados pelos Sindicatos de Arrumadores, e dá outras providências.
O Presidente da R,_epública, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 37, item I, da ConstituiçãO, decieta:
Art. I<~ Compete aos Sindicatos _de Arrumadores,
antigos Sindicatos dos Trabalhadores no Comércio Armazenador, a prestação dos serviços de que trata a Lei n'
2.196, de 19 de abril de 1954, nas firmas, empresas, soei~
dades ou companhias particulares que não possuam pessoal pçpprio, registrado na forma da Consoliâação deis
Leis do Trabalho. _
Par_á_gnifo únicO. ·-Na aUsência eveniual dQ_ pessOal
próprio devidamente registrado, Ou quando se verifique
aumento extt:_aordinãiio d"e serviço, serão convocados
obrigatoriam~te os arrumadores siridicalizados, que,
n~a 4ipótese, se remunerar de acôrdo com a tabela de
salário em vigor.
.
Art. 29 Ficam fesg"uardados os direitos dos trabalhadores agrupados em Sindicatos por espêcie de mercadorias, compreendidos no âmbito da representação da
Federação dos Trabalhadores no ComérciO Armazena-dor, de continuarem a exercer os Serviços que atualmente
lhes cabem, relativos à carga e descarga de veículos, bem
como empilhamento e remoção dent!O dos armazéns
onde esse pessoal esteja localizado.
Art. 39 _As guarnições dos veiculas utilizados no
transporte de mercadorias do cais ou para o cais se limitarão a operar no interior dos mesmos veículos.
Parágrafo único. Na ausência de guarnições, serão
convocados para a execução das operações no interior
do veículo os arrumadores sindicalizados.
Art. 49 A fiscalização dos serviços previstos neste
decreto, bem como a do exercido das atividades profissionais -dos arrumadores compete às Delegacias do Trabalho Marítimo e às Repartições Fiscalizadoras do MinistéTiO do Trabalho, na fórma dos seus respectivos regimentos.
Art. 59 As dúvidas relativas à execução-do presente
dec:r_eto serão._solucionadas pelo Ministro do Trá.balhõ.
Art. 69 Este decreto entrarâ em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 c;le agosto de_ l~_?4; 133~ da Independência e 66<~ _da República.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegislação Social.)
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Os projetos~Ii~ --- ----0 Sr. Presidente (Passos Pôrto)- Como Líder, não
vai ser possível, eminente Senador, porque a Liderança
dos serão publicados e remetidos às comissões compe·
do PMbB delegou ao nobre Senador Humberto Lucena
tentes.
falar como representante do PMDB.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser tido pelo Sr.
lq-Secretárto.
, __ ----O Sr. Severo Gomes- Então, responderemos, oportun.t.tmente, ao nobre Líder do PDS.
É lido o seguinte
O SR. PRESIDENTE- Agraot:ço a V. Ex•

REQUERIMENTO
N• 7, de 1986

O SR. PRESIDENTE (Passas Pôrto)-Sobre a mes.a,
prõjetos de lei que serão lidos pelo -sr~ 19-Secretário.

Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, requeremos que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de 13 de março do corrente, seja dedicado a
homenagem póstuma ao ex-Senador Mílton Trindade.
Sala das Sessões, em 6--de mârço de 1986. - Gabriel
Hermes - João Calmon - Benedito Ferreira - Jorge
Kaiume - Aloysio Chaves - Hélio Cueiros.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O, requerimento lido será vot<tdo após a Ordem do Dia.
O Sr. Roberto Campos-- Pela ordem, Sr. Presidt;nte.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Pela ordem,
concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campos.

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT: Pela Ór·
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presídente, Srs. Se
nadores:
Verifico, Sr. Presidente, a inexistência de quorum regulàmentar para o prosseguírilento da sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vou suspender a sessão por 10 minuto"s, acionando as campainhas
para chamar os Srs. Senadores ao plenário a fim de complementação do número regimental.

(A sessão é suspeliS"a às 14 -horas e 54 minutos e
reaberta às 14 horas e 58 minutos.}
OSR. PRESIDENTE (Jos_é FrageiJi)- Estâ reaberta
a sessão.

Presentes 12 Sr.s. Senadores em plenário.
Concedo a pa!uvra uo nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, St.RÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli)_ -

A Mesa,

como órgão dirigente respon_sável d~stã Casa, não pode
deixar de manifestar ao eminente Senador Humberto
Lucena a sua admiração e o seu reconhecimento. O
nobre Senador Humberto Lucena, quer como Senador,
mas sobretudo desempenhando o alto cargo_de líder do
maior partido de oposição no Senado Fede_ral e na Re-_
pública, sempre prestou a mais esclarecida colaboração
aos trabalhos das Mesas do Senado. Estou certo, portanto. de que falo _11ão apena~ em nome da M~-~ a_tual do
Senado, saudando S. Ex~. mas em nome também daquelas Mesas que_ precederam a atual, porque o Senador
Humberto Lucena prestou a esta Institu[ção os _mais assinalados serviços com o seu desempenho competente,
dedicado, patriótico.
O SR~ PRESIDENTE (José Frugelli) - Concedo a
paluvra uo nobre Senador Murilo Badaró, como Líder.

O SR. MURILO BADAR!J PRONUNCIA DlS-_
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO-DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Alcides Paio - Gaivão_ Modesto Odacir Soriies- A[êxanCfrC: Co"Stá ..:_Affiérico de Souza
-Carlos Lyra- Albano Franco- Jutahy Magalhães

-Jamil Haddad -Alfredo Campos- Amaral furlan
-Fernando Henrique Cardoso- Severo _Gomes- B_enedito Ferreira- Mauro Borges- Benedito CanelasRoberto Campos -Saldanha Derzi - lva-ri Bona to Carlos Chiarelli.
O Sr. Severo Gomês --PeçO a palavi-a, como Líder, Sr. Presidente.

São lidos os seguintes

PROJETO OE LEI DO SENADO
N• 9, de 1986
Institui a nulidade da dispensa arbitrária.
O Congresso Nacional decreta:
Ar_t. 19 Nas empresas com mais de 50 (cinqüenta)
empregados será nula a di~pensa ar!litrária após um ano
de serviço.
Parágrafo único~ -Considera--se arbitrária a dispen-sã
sem qualquer motivo razoável, seja em relação ao emw
pregado, seja em relação às atividades da empresa, incluindo entre os motivos razoáveis, em relaçã_o a essas
atividades, os de Ordem técnica, económica ou fina~cei

tã..
Art. 29 Reconhecida a inexistência de motivo razoáw
vel para a dispensa, fica o empregador o.brigado a reintegrar o empregado e a pagar-lhe os .s~ários relativa~ ao
período entie o romPimento do contrato e a efetiva reinw
tegração.
§ J9 É facültado ao juiz, desde que considere des<iconselhável a reintegração, convertê-la na obrigação de
índerii:Zar, nos termos dos artigos 477 e 478 da Consolidação das ~eis do Trabalho, ou, no caso de empregado
optante, Oa autOrizaÇão para o levantamento do depósito, nos termos dos artigos 69 6 89, I, da Lei n9 5.107, de 13
de_~et_embro. de 1966~
..
§ "1.9 Cabercf," também, ao empregado a escol.Q.a entr~
a.xeintegração e o pagamento da indenízação ou Q)evantamento do depósito.
Art. 39 Às demais hipóteses de rescisão do contrato
de_ trabalho, com_o as de dispensa por justa causa ou,_em
hora não arbitrária, sem que exista falta imputável ao
empregado, continuam a aplicar-se as normas pertinentes da Consolidação das Leis da Trabalho ou da Lei n9
5.107, de 13 de setembro de 1966, e resp_ectivo Regulamento.
Ai1. 49 t::sia- Lei entrará em vigOr ni da:ia da sua
pub\icação, revogadas as disposições em _contrário.
Justificação
É fato ind~mentivel dos_nO_§SOS- diaS_ que ·~o despedimenta- necessidade apresta-se a suceder ao despedimento
oportunidade" (M.C. Bonnetete).
Trata-se de uma tendência juslaboralista desencadeada há mais de vi:nte anos, pela Recomendação n9 119, de
5 de junho de _1963, da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, sobre a terminação da
relação de trabalho por iniciativa do empregador, secundada pela CUrta Internacional Americana de Garantias
SociU:is (art. 19) e pela recente Convenção nq 15.8 da OlT,
de 2_ de junho de 1982, c.s:msistente na substituição do direito potestativo de o empregador denunciar o contratolaboral, por uma estabilidade relativa, ao invês de uma
estabilidade absoluta, tal como existe no direito brasileiro c:o_mo opção ao regime do FGTS. t a dispensa sob
controle, que põe em prática, com nova roupagem, _Q
pririCípio da continuidade da relação de emprego, sob a
Ue_nominaçªo da teoria_da nulidade da despedida arbitrária.
Por influência desses instrumentos internacionais,
grande parte dos países do Ocidente vem adotando essa
teoria na sua legislação, como ocorre na República Federa( Alemã, com a lei de proteção contra o despedimento, que data, na sua versão atual, de 1969; com a lei italiana de 1966, sobre as dispensas individuais~ com a francesa de 1973, com a lei portuguesa de 1975 e com o Estatuto dOs Trabalhadores, lei espanhola de 1980. Em todos
esses dipl_omas legais, a dispensa individual, por iniciativa do empregador, passou a estar, em qualquer das suas
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possíveis modalidades, submetida à exigência de motivação atendível. Falam eles na validade da despedida,
por ato do empregador, quando houver motivo socialmente justificado, causa real ou séria, justa c:iusa ou motivo para o despedimento.
Embora a dispensa sob controle corresponda a uma
tendência mais ou menos generalizada, nos tempos
atuais ela- passou a ser quase um instrumento de defesa
do Estado contra a crise social, atual ou recente, expres- sa no aparecimento de milhares de desempregados e na
existêil.cia de uma Situação económica dificilmente solucioriãvel a curto prazo.
Q Pi-esent_e projeto prCtenCr.e trazer uma contribuição
positiva -~o problema cíclico do desemprego, estabelecend? condições de controle para o despedimento, pela
~piicação da teoria <fa nulidade da_ despedida arbitrária
no Brasil.
Com tal finalidade, é previsto que o sistema controlador só se aplica às empresas de mais de cinqüenta empregados, ou seja, aos empregadores que possam, de fato,
tú razões outras, além das disc;iplinares, para justíticar
té9nica , econõmiCll; .OU financefr8.rnente <is despedidas
que _ef~tuarem.
Se não existir motivo i-azoável que justifique a deSpe~
dida, prevê o projeto a reintegração do empregado, mediante ação judicial, na qual se verificarâ a conveniência
dessa medida ou de convertê-la no pagamento de uma
indenização ou no levantamento do depósito do FGTS,
no caso de empregado optante. Essa escolha também caberá ao empregado despedido.
As-demais hipóteses de rescisão, como âS de dispensa
por justa causa, continuam a ser regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
Como se vê, embora procurando aplicar a teoria da
nulidade da despedida arbitrária, o projeto é comedido e
equilibrado. Não constitui uma novidade_ absoluta, porque o artigo 165 da CLT, ao ser modificado pela Lei n9
6.514, de 22 de dezembro de 1977,já lntroduziu em nossa
legislação, pela primeira vez, essa garantia de emprego,
com ela acobertando o.s titulares da representação dos
empregados nas Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes (CIPAs), onde tambê~ foi contemplado o
motivo_ disciplinar.
Pretende-se,- com o projeto, contribuir para deter
poss.ível nova avalanche de despedidas em nosso País,
quando elas_ forem injustificadas, meraJ?lente arbitrárias,
sem motivação. Mas, embora justifícado pela oportunidade, não deixa, também, o projeto, de constituir significat:ívo a"variço em nossa legislação, pois contribui para
aproximar um pouco mais o nosso direito do trabalho de
legislações mais avançadas, como as da Alemanha, da
ltãlia, da França, de Portugal e dSI Espanha. Além disso,
antes mesmo da ratificação, coloca o País na linha da observância da_ Convenção da OIT n9 158, de 1982.
Por fim, O projetO de le! visa a colabora;' no esforço
nacional de combate à inflação, encetado no Pais, com
lucídez e determinação, com o Plano de Recuperação da
Economia Nacional.
Este, assentou sua estratégia na idéia central de que
um tratamento de choque exige, como pré-condição, sincronizar todos os preços e salários para efeíto de congelamento. Mas esse plano de salvação nacional tem como
parte nuclear o apelo à participação, uníndo Governo e
Povo, num esforço ingente para vencer a inflação.
Pede-se a todos um pouco de sacrilicio em prol do
bem comum.
Os trabalhadores, porém, são os mais contingenciados
pe1a-coriaição ~e assalariaõos e pela- ··mitações que são
ínsitas ao processo.
É certo que o G?verno instituiu o seguro--desemprego.
Mas este é,_camo o rotulou o professor Mârio H. Símonsen - insuspeito para fazê-lo - .. bastante conservador", muito' mais restrito do que outros adotados nos
Estados Unidos e na Europa
Com o projeto de lei não se cria nenhum esto,rvo à
consecussão dos cibjetiVos do G-overna, antes se estabelece nova condição de estabiHdade e coesão social, tornando mais humana e solidária a sociedade brasileira.
Sala das Sessões, 5 de março de 1986~- Aloysio Cbaves.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do 'Frabalho
CAPITULO V
Da Rescisão

Art. 477.
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~assegurado

a todo empregado, não exis-

tindo prazo estipu(ado para a terminação do respectívo
contrato, e quando não haja ele dado motivo para cessação das relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa.
§ l"' O pedi~o de demissão ou--recibo de quitação de
rescisão do contrato de trabalho firmado por empregado
com mais de um ano de serviço só serâ vãlido quando
feito com a assistência do respectivo sindicato ou perante
a autoridade do Ministério do Trabalho e PrevidêD.ciã
Social.
§ 211 O instrumento de rescisão, ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução
do contrato, deve ter especificada a natureza de cada
parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor,
sendo válida a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas.
§ 39 Quando não existir na localidade nenhum dos
órgãos previstos neste artigo, a assistência será. prestada
pelo Representante do Ministério Público ou, onde houver, pelo Defensor Público, e, na falta ou impedimento
destes., pelo Juiz de Paz.
§ 411 O pagamentO a que fizer"jus o- empregado será
efetuado no ato da homologação da rescisão do contrato
de trabalho, em dinheiro ou cheque visado, conforme
ac_ordem as partes, salvo se o empregado for analfabeto,
quando o pagamento somente poderá ser feito em dinheiro.
~ 59 Qualquer compensação no pagamento de que
trata o§ anterior não poderá exceder o equivalente a Úm
mês de remuneração do empregado.
Art. 478. A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de um mês de remuneração por ano de serviço efetivO, ou por ano e fração
igual ou -superior a seis meses.
§ 19 O primeiro ano de dureçãO do contrato por prazo indeterminado é consiçierado como perlodo de experiência, e, antes que se complete, nenhuma indenização
será devida.
§ 29 Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por base 25 (viilte e cinco) dfas.
- -§ 311 Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na
base de 200 (duzentas) horas por mês.
§ 4Y Para os empregados que trabalhem à comissão
ou quete~ha~ di~eito a percentagens, a indenização será
calculadli peta nlédia das comissões ou percentagens percebidas nos últimOs 12 (doze) meses de serviço.
§ 59 Para os empregados que trabalhem por tarefa
ou serviço feito, a indenização será calculada na base
média do tempo costumeiramente gasto-pefO interesSadO
para realização de seu serviço, calculando-se o valor do
que seria feito durante trinta dias.
LEI N• 5.!07, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Servi~o, e
dá outras providências.
Art. 6~' Ocorrendo rescisão do -contrato de trabalho,
pai parte da empresa;- sem justa causa, ficará esta obrigada a pagar diretament~ao empregado optante os valores
relativos aos depósitos r~ferentes ao mês da rescisão e ao
imediatamente anteffcfr; -que ainda rião houver sido reco~
lhido ao Banco Depositário, além da importância igual a
lO% (dez por cento) desses valores e do montante dos depósitos, da correção monetária e dos juros capitalizadõS
na sua conta vinculada, correspondentes ao período de
trabalho na empresa.
§ I~' Quando ocorrer despedida por culpa recíproca
ou força maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o
percentual de que trata este artigo será de 5% (cínco por
cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos nele
previstos.

§ 29 As importânciaS de que trata este artigo deverão
constar do re,;;:ibo de quitação de rescisão do contrato de
trabalho, observado o disposto nos parágrafos do artigo
477 da CLT, e eximirão a empresa exclusivamente quanto aos valores discriminados.

Art. 84 O empregadO- poderá utílizar a c-onta vinculada, nas seguintes condições, conforme se dispuser em
regulament_C?:
I - Resciridído o contrato de trabalho, seja sem_justa
causa, provada esta pelo pagamento dos valores a que se
refere o artigo 6~ ou por declaração da empresa, ou ainda
por decisão da Justiça do Trabalho, seja porjusta caUsã
nos termos do artigo 483 da CLT, seja por ~essação da
atividade da empresa ou peJo término do contrato de trabalho por prazo estipulado, ou ainda no caso_de aposentadoria concedida pela previdência social, a conta poderá ser livremente movimentada.
..;.. Redaçilo deste item dada pelo Deereto-lei n' L432, de 5 de dezembro de
1975 (DO 5-12·1975).

II- No_ Caso de rescisão, pelo empregado, sem Justa
causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderã
ser utHizada, parcial ou totalmente, com a_assistência do
Sindicato da categoria do empregado, ou na falta deste.
com a do representante do Ministério do Trabalho e Pre~
vidência Social {MTPS) nas seguintes siiuações, devidamen_te comprovadas:
a) aplicação do capital em atividaqe c_o~ercial, industrial ou agropecuária, em que se haja estabelecido individualmente ou em sociedade;
b) aquisição e moradia Própria e pagamento -das res~
pectivas prestações, nos termos do .art. lO desta lei;
c) necessidade grave e premente pessoal ou familiar;
d) aquisição de equipamento destinado a atividade de
natureza autónoma;
e) por motivo de casamento do empregado do sexo feminino.
- Rcdação dos incisOs-deste artigo dada pelo Decreto-lei n~ 20, de 14-91966 {DO IS-9-1966).

III- Durante a vigência do contrato de trabalho, -a
conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas naS letras "b" e ''c'' do item II deste artigo.

(Às ComiSsões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 10, de 1986
HD!spõe sobre a emissão de papel-moeda prevista
no item I, do art. 49, da Lei n9 4.595 de 31 de de~
zembro de 1964."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q_ A emissão de papel-moeda prevista no ar-tigo
49, item I, da Lei n9 4.595 de 31 de dezembro de 1964, dependerá, sempre, de prévia autorização do Poder Legis- -lativo.
Art. 29 O Conselho Monetário Nacional, em casos
de urgência e de imprevistos relativos à$ atividades produtivas e à circulação_ de riqueza do País, poderá autorizar as emissões de papel-moeda que se ftzerem necessárias.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional
-deverá solicitar, imediatamente, por intermédio de Mensagem do Presidente da República, homologação do Poder Legislativo para as emissões assim realizadas.
Art. 39 O Presidente do Conselho Monetário Nacio:..
na! e os diretores do Banco Central do Brasil respondem,
solidariamente, por crime de responsabilidade, pelo não
ç_umprimento do disposto nesta lei.
Art. 4<:> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

papel-moeda, restringe o controle do Poder Legislativo
esta variável estratégica de polftica monetária.
Nesse sentido, o controle legislativo é restringido às
emissões qUe-se aestínam ao financiamento direto, pelo
Banco Central, das operações de crêdito com o Tesouro
Nacional, e às emissões que ex.cedam o limite anual de
10% (dez por cento) dos meios de pagamentos existentes
a 31 de dezembro do ano anterior.
Mui to embora se reconheça que medidas recentes
avançaram no sentido da necessária unificação das contas públicas, não é admissível que parcelas ainda expres~
sivas da despesa pública se realizem a revelia da sociedade. t necessário não apenas que des-pesas contidas.D.o
orçamento monetário, sem previsão de receífaS -para
financiá-Ias, sejam transferidas para o orçamento fiscal,
mas também que se restitua ao orçamento monetário sua
função básica de instrumento regulador da liquidez do
sistema econômico. A multiplicidade de contas públicas
tende a tornar o déficit inerente ao setor público, cominevitáveis repercussões desestabilizadoras. Assim, o necessário ordenamento do gasto público exige o aperfeiçoamento e a ampliação dos seus mecanismos de controle, acompanhamento e avaliação.
sobr~

Com efeíto, definida uma política de estabilização econômica - como a recentemente implantada e que tem
na desindexação seu traço substantivo -, o controle do
gasto público assume importância e.stratégica. Nesse
contexto_ se insere a presente proposta, que tem pOr obJetivo maior superar os artifícios contãbeis, manifestos em
contas em aberto, qoe reproduzem constantes pressões
desestabilizadoras no sistema económico.
Sala das Sessões, 6 de março de 1986.- Mun1o Badaró.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a Politica e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o COnselho Mo-netário Nacional e dá outras pro"Yidênclas.
Att. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional.
segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República: (9.3)
1- Autorizar as emissões de papel-moeda (Vetado),
as quais ficarão na Prévia dependência de autorização legislativa? _quando se de~timtrem ao financiamento direto,
peta -BanCOCentrai -do ~BraSil, das operações de crédito
com 'o Tesouro Nacional, nos termos do artigo 49 desta
lei.
O Conselho Monetário Nacional pode, ainda, autori~
zar o Banco Central do Brasil a emitir, anualmente, até o
limite de 10% (dez -por cento) dos meios de pagamento
existentes a 31 de dezembro do ano anterior, para atender às exigências dis atividades produtivas e da circulação da riqueza do País, devendo, porém, solicitar autorização do Poder Legislativo, mediante Mensagem do
Presidente da República, para as emissões que, justiflcak
damente, se tomarem necessárias além daquele limite.

Quando _necessidades urgentes e imprevistas para o fi~
nanciamento dessas atividades o determinarem, pode o
Conselho Monetário Nacional autorizar as emisSões que
se fizerem indispensãveis, solicitando imediatamente,
através de Mensagem do Presidente da República, homologação do Poder Legislativo para as emissões assim
realizadas:

· ·····(Â.s._Co~is~5~; de' Co~s~1~r~idà; ~·j~;tf~~.·d; E:;~nomla e de Finanças.)

- O SR. ~RESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetas
serão pubbcados e remetidos às comissões competentes.
O SR.-PRESiDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

JustificaçãO
O item I, do artigo 49 da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964, ao definir a competência do Conselho
Monetário NaCional para as autorizaçÕes de emissões de
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Sobre a !llesa, requerimento qUe vai ser lido pelo Sr.

}9-Secretâno~
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É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N9 8, de 1986
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversã-o- da Ordem do Dia, a fim de que~ a
matéria constante do item n9 I seja submetida ao Plenário em último lugar.

Sala das Sessões, em 6 de março de 1986.- Roberto
Campos.

O SR. PRESIDENTE (Pussos Pórto)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, peço a-palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Robéf-tO"Campos, pela ordCm.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MTÕ Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, peço verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Ê regimental
o requerimento de V. Ex•, e é evidente a falta de quorum.
A Presidência vai suspender a sessão por tú minutos e
acionar as campainhas para a chamada dos Srs. Senidores a plenário.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 40 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 50 minutos.)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção lij

!eira e as normas da lei poSitiva serão, automãtica~ente-,
de exibição restrita.
§ 2<~ Caberã ão Conselho Superior de Censura fixar
critérios de classificação das propuções cinematográficas
como de exibiç-ão restrita.
Art. 2<:> A exibição de filmes portadores de Certificado de Liberação Restrita fica limitada às salas de exibição cinematográfica restrita.
Art. 39 -Enfende-se por salas de exibição ciriemâtográfica restrita aquelas que serão destinadas à exibição
exclusiva de filmes portadores de Certificado de- Liberação Restiita, ressalvado o disposto no parágrafo únicO
do artigo 5<:> desta Lei.
Parágrafo único. Será obrigatório o tótulu que -lndique_a classificação restrita, tanto na própria sala quanto
em seu esquema promocional.
Art. 4<? As salas de exibição cinematográfica restrita
devem atender. cumulativamente, às seguintes exigências:
a) situarem-se exclusivamente, nas Capitais-aos Estados c Territórios, na sede do Distrito Federal e nos Municípios de população superior a 1.000.000 (um milhão)
de habitantes, de-acordO com a última edição do anuário
-Estatístico do Brasil da Fundação Instituto Brasileiro de
--Geografia e Estatística;
b) serem exploradas por exibidores que, no mesmo
município, sejam-titulares de registro de salas de exibição
comum, devendo o total de poltronas das salas de exibição restrita não exceder, permanentemente, a lO% (dez
por cento) do número total de poltronas de salas comuns
de cada exibidor, no mesmo local;
c) que sua localização, considerada expressamente a
finalidade a que se destinam, tenha sido ap-rovada pelas
autoridades municipais;
d) obterem registro, nessa qualidade, no Conselho
Nacional de Cinema- CONCINE.
§ 19 Em relação ao critério estabeJeCíáo no -item -a~ o
Conselho Nacional de Cinema - CONClNE, poderá
em casos excepcionais, incluir outros municípios, ao
considerar indicadores educacionais e culturais mais significativos que o critério populacional.
§ 29 O registro previsto no item-d terá validade de 2
(dois) anos, renovável, sucessivamente, por iguais perfo--<ios de tempo.

O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- Está reaberta
a sessão. Persistindo a falta de quorUm, a Presidência se
dispensa de proceder a verificação sOlicitada.
O requerimento está prejuõicadO.
Em conseqüência, o Requerimento n9 3/86, da Ordem
9. 39 Os exibi~ ores que, por esgotamento do prazo de
do Dia, em fase de votação; ficã com a sua apreciaçã-o
reg1stro estab.elecJdo no parágrafo anterior, ou por canadiada para a próxima sessão ordiilária. c:J~mento desse registro, converterem sua sala de exiPassemos, então, ao item 2, que está em faSe de-d,iscus·
bJçao em. sala comum, não poderão obter para essa sala
são.
- - - novo reg1stro de sala de exibição restrita, antes de decorItem 2:
ridos 2 (dois) anos de seu funcionamento como sala co-

Discussão em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 225, _de 1983, de autoria do Senador
Murilo Badaró, que cria o CeftiJicado de Liberação
Restrita, regula sua aplicaç~o pela Censura e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n9 968, de !985, da Comissão:
-de Redação, oferecendo a redução do vencidO.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, em segundo turno, o Projeto é
dado _Como definitivamente adotado, nos termos do art.
315 do- Regimento Intern.o.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o projeto api'ovado

Redação do vencimento, para o 29 turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n9 225, de 1983, que
cria o Certificado de Liberação Restrita, regula sua
aplica4;ào pela censUra federal e dá outras providên~
cias.
O Congresso-Nacional decreta:
Art. J9 As produções cinematográficas que explorarem de forma grosseira a temática sexual, ou contiverem
cenas gratuitas e exacerbadas de violência e crueldade,
serão classificadas, pela censura federal: como de exibição restrita, recebendo o Certificado de Liberação
Restrita.
·
§ I<~ Todos os filmes que atentarem contra a moral e
os bons costumes, os princípios cristãos da família brasi-

mum.

A?t. 59 Incide sobre as salas de exibiçãÕ cinematográfica restrüa toda a legislação, inclusive as Resoluções
do Conselho Nacional de Cinema, aplicâvel às salas exibidoras comuns, notadamente as normas de proteção ao
cinema brasileiro.
Parágrafo único. Para efeito do cumprimento da cota
de obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais de
longa metragem, admitir-se-á que as salas de exibição cinematográfica restrita exibam filmes brasileiros de certificado de_censur_a comum.
Art. -69 A publicidade dos filmes portadores-de Cer-tificados de Liberação Restrita deverá resguardar o decoro- público, ficando sujeita à aprovação préVia pelos
5rgàos da Censura Federal de Divisão Pública.
§ 19 Qualquer publicidade dos filmes assim classificados realizada fora do recinto interno das salas de exibição restrita, só poderá consistir na indicação do nome
do filme e de sua f!-cha técnica, com obrigatória adver~
tência de_suã natureza, devendo limitar-se à transcrição
da classificação censória, sem apor esta qualquer adenda, desenhos ou fotografias.
§ 29 No recinto interno das salas de exibição restrita,
e desde que não visíveis do exterior, poderão ser afix-aOos
cartazes e .fotografias referentes ao filme em exibiç~o. os
q,uais deverão ser previamente aprovados pela censura
federal, expressamente vedada a reprodução de cenas de
sexo ou o emprego -de linguagem grosseira.
Aft. 79 NaS Sã:Ja-s d_e exibiçãO clnetTiàtog-;áfi~ resfri-ta é vedado:
a) o ingresso de menores de 18 (dezoito) anos, qualquer que seja o filme em exibição;
b) a cobrança· de meia entrada.
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Art. 89 A exibição de trailers e publicidade de filffieS
com Certificado de Liberação Restrita é vedada nas salas
de exibição cinematográfica comum.
-·
Art. 99 Para efeito desta lei, todos os filmes atualmentc rotulados de "pornográficos", ou "com cenas de
sexo, implícito ou explícito", ficam, automaticamente,
classificados como de exibiçãõ restrita.
Art. 10. Ficam isentos de censura prévia os filmes
que ser5o exibidos exclusivamente para os júris de festivais de cinema, nacionais ou internacionais.
Art. II. O Conselho Superior de Censura e O Conselho Nacional de Cinema, no âmbito de suas respectivas
atribuições, baixarão os a tos necessários ao cumprimento do disposto nesta lei.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor n$1.. dat::l de sua
publicação.
Art. 13. Revogaril-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) -

Jtem 3:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n~' 172, de autoria do Senador Moaeyr
DUarte, que acrescenta letra ao item II do art. 275
do Código de Processo Civil, instituindo o rito sumaríssimo para as ações constitutivas de servidão
legal de aqueduto, tendo
PARECER, sob n<:> 537, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicldade e, no médio, favorável.
Em discussão.
Não havendo quem queira fazer uso dil. palavra, encerro a discussão.
Fica adiada a votação por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 4:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n<:> 226, de 1983, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que concede anistia a dirigentes
sindicais punidos com base na legislação trabalhista, tendo
PARECERES, sob n9s 513 e 514, de 1985, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável.
Em discussãO.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro n discussão. ·
Fica adiada a votação por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Item 5:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 127, de 1985, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a extensão dos
efeitos das LeiS n9 3.502, de 21 de dezembro de 1958
e n<:> 3.164, de 19 de junho de 1957, a outros casos,
que especifica, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n<:> 432, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, favorável, com
emend::l que apresenta de nQ 1 - CCJ.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão.
Fica adiada a votação por falta de quorum.

b SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 6:
Discussão, em primeiro tui'no (apreciação preliminar da constitu_cionalidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senad_o n9 199~ de 1980, do Senador Henrique San~
tillo, que assegura o credenciamento médico pelo
INAMPS nos casos que especifica, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n9 144, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela incânstituciOnalidade, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer us_o da palavra, encerro a discussão.
Fica adiadã a votação por falta de quorum.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II).
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 7:
Discussão, em primeiro turno (apredação-prefi.
minar da constitucionalidade ejuridicidade, nos ter~
mos do art. 296 do Regimento Interno) do Projeto
de Lei do Senado n9 160, de 1982, da Senador La~lia

de Alcântara, que restringe a disponibifiàade dos
bens imóveis do analfabeto, tendo
PARECER, sob n9 849, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e_ injuridícidadeL

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão.
FlCa- adiada a votação por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 8:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preh
minar da constitucionalidade, nos termos do art.
296 do Regimento InternO), do Projeto de Lei do
Senado n9 124, de 1983, de autoria do Senador GãStão Müller, que faculta às empresas revendedoras de
combustível ao público o pagamento à vista ou da
parte por elas efetivamente comercializada, tendO
PARECER, sob n9 742,- de 1985, da Comissão:
-de Constituiçilo e Justiça, Pela inconstitucionalidade.
Discussão do projeto quanto à constitucíoriã.lidade.
(Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão.
fica adiada a votação por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 9:
DiscuSsão, enf priineifo turno (apreciação da
Constitucionalidade: e juridicidade, nos termos do
art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei
do Senado n9 154, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carheiro, que define a reSidência mêdicá e
cj.iscip!ina o exercício prolissiotfal da atividade:, dando outras providências, tendo
PARECER, sob n9 463, de 1985, da Comissão:
~-de Constituiçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
Discussão do projeto quanto à constitucionalidade.
(Pau'sa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão.
Fica adiada a votição por Tal ta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 10:

Discussão, em priineiro turrio (apr-eciação preliminar da constitucionalídade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n9 206, de 1985, de autoria do Senador Jorge
Kalume, que permite o uso dos créditos em fundos
do Decreto-Lei n9 157 para amortização de prestações do Sistema Financeiro de Habitação, tendo
PARECER, sob n9 881, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com vo_lO__veodd_o_d_o __ Se_D_a__d_o_r_ __ Nelson
Carrieiro.
Discussão do projeto quando à constitucionalLd_a_de:._
(Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro, a discussão.
Fica- adiada a votaçao vv• :alta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Igualmente,
em virtude da falta de quorum, deixa de ser apreciado,
nesta oportunidade, o Requerimento n~> 7, de 1986, lido
no Expediente da.presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)_~ Está esgotada
a matéria constante da Ofdem do Dia.
Hâ oradores inscritos_.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - S{... Presidente, ~rs. Senadores.
Permitam-me V. Ex~s qUe minhas primeiras palavras,
nesta Casa, sejam as de saUdação e de homenagem e de
saudade a um dos mais ílustres dos meus conterrân_~Q§_. _
revolucionário incansável e destemeroso que, médico,

fez de sua vida um longo sacerdócio em defesa do povo,
e de combate às suas dores sociais.
Sr. Presidente, não fora a tragédia biológica, quemhoje deveria estar usando desta tribuna seria o bravo
líder comunista Adão Pereira Niiiles. A Pátria,- que lhe
deve tanto, fica a dever-lhe mais esta injustiça, depois
que a arrogância e a prepotência das oligarquias, durante tantos anos, e, mais recentemente, a violência militar,
já lhe h_aviam debilitado a saúde, roubado anos preciosos
de liberdade, cassado seu mandato parlamentar- devalente deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiroe imposto exílios seguidos até dentro de sua própria e
amada terra. Merecia Adão, e merecia até em nome dos
ideais cuja defesa honrou como poucos, merecia Adão,
primeiro suplente de Saturnino Braga, assumir este mandato, seja colaborando com o primeiro titular, seja como
agora eu, no seu exercício efetivo. Não lhe foi dada nem
uma coisa nem oUtra. Não lhe faltará, porém, a História,
como jamais lhe faltaram a admiração e o respeito de
seus Com-pãtriotas.
Sr. Presidente, assumo este'mandatõ na qualidade de
socialista e de representante do Partido Socialista Brasileiro. Neste Casa, serei defensor intransigente do Programa de meu Partido, e a expressão da vontade de seus militantes; mas serei, também, o intérprete de todos os socia,Jistas brasileiros que neste Plenário não têm representa~o partidária; serei um humilde mas incansável batalhador da unidade das forças de esquerda e procurarei
ser o intérprete dos movimentos sociais, a voz dos operáríos, dos camponeses, das mulheres e dos homens que
padecem da injustiça social e clamam por liberdade. Falarei pelos chamados cidadãos de "segunda classe", os
que têm sede de justiça e são vítimas da violência política, econômica, social e cultural. Quero sei- o porta-voz
dos pobres, do sem-terra e dos sem-teto. Por isso fiz-me
socialista, por isto serei, antes de tudo, um Senador socialista.
Retomo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a luta que o
meu partido, desde o advento da Esquerda Democrática,
vem desenvolvendo no Congresso Nacional e nas praças
públicas, nas fábricas e nas universidades, no campo e
nas cidades. Mas seremos, nesta nossa segunda fase,
mais eficientes, mais presentes, m:iis decididos ainda.
Darei continuidade ao trabalho daqueles que aqui me
antecederam, como os senadores DomiriB:os Velasco e
Aurélio Viana.
Mas, pretendo ir além.
Ao reorgauJzarmo:. o nosso Partido, premidos no tem·
po por uma eleição municipal iminente, retomávamos os
mesmos propósitos socialistas e libertários que haviam
motivado seus instituidores. Como João Mangabeira em
!947, empunhávamos uma vez mais, olhando sempre
para o futuro, a bandeira da igualdade social e da liberdade, porque o socialismo é a maneira mais elevada de
demoçracia. Porque o socialismo é a realização de todas
as asP,irações do humanismo.
O Pf!.rtido foi organizado pela vez primeira, logo após
a II Guerra Mundial, em seguida à vitória sobre o nazifascismo, à emergência dos Estados europeus redemocFatiza,dos, à ascendência dos Estados Unidos da América do I]'Jorte e às grandes vitórias do Exército Vermelho,
transformado em instrumento de libertação daqueles Estados e povos que haviam caído sob a bota totalitária do
hitlerismo. Internamente, assistimos à derrota da ditadu~
ra estadonovista, cúmplice e êmulo daquele regime que
se destroçava ante a vitória dos exéercitos aliados- _e_ as
grandes mobitizações de opinião pública. O advento da
última ditadura militar brasileira, instalada com o golpe
de 1964, se cortou a vida de muitos de nós, se a tantos
torturou, se cassou mandatos, tomou empregos, roubou
liberdades e, finalmente, nos impediu o uso de nosSa própria ide-ntidade ideológica e partidária- a uns impondo
a militân_cia noutras organizações, a outros, o exílio- Se
conseguiu tudo t~so, não conseguiu, porém, alterar nossas conviCções, nem retirou de nenhum de nós a capaci- aãâede-luta- em face das cOndições objetivas que tivemos
de enfrentar, inclusive a clandestinidade. Continuávamos e continuamos lutando pelo socialismo e pela liberdade, pela liberdade no socialismo e pela derrubada do
regime autortfário, que ajudamos a pôr de joelhos.
Encerrado mais um ciclo ditatorial e militar, ressurge
_ nosso Partido. Em ambos os momentos, em 1945 como
há pouco, as ditaduras foram enfrentadas e derrotadas
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por amplas e legitimas frentes democráticas. Mas, Senhor Presidente, hoje, como no passado, vencida a violência autoritária, impõe-se a organização de todas as
fprças que atuam na sociedade brasileira. Se, até à vitôrltfde 1984, a persistência do inimigo comum impunha
a objetividude dits frentes da luta igualmente comum, o
momento seguinte era o da ide:ntídade e nitidez dos perfis partidarios; j{t ~gora o caminho é o da aliança das esquerdas·em face do condomínio da direita que promete
um retorno aos quadros de 1964, sem a evidência dos militares.
Para que fosse possível derrubar a ditadura de Vargas,
foi indispensável a união de todos os brasileiros: os liberais, os progressístas, os socialistas, os comunistas e oS
setorcs mals avanQados da bufguesia, todos ali-na! representados na conduta das Forças Armadas de então. Uma
nova alíança se fez. 39 anos após, em 1984, para pôr ter~
mo, já agora, ao último ciclo militar. O mesmo comportamento, a mesma prudência poHtíca registra a históril;l
-da luta popular em todos os países que se reencontraram
na liberdade, seja, por exemplo a França dos maquis, seja, mais recentemente, o Portugal da "Revolução dos
Cravos" e a Espanha que se constrói depois de Franco.
Em todos os momentos de confronto da Nação contra o
Estado ílegítimo", ainda que poderoso, as ditaduras foram enfrentada!- e derrotadas - por amplas e legítimas frentes democráticas. Mas mantê-Ias, manter essas
frentes como frentes, quando passada sua razão histórica, é não saber a distinção entre caminhO e óbjetivo, entre tática e estratégica.
Hoje, como no passado, vencida a violência autoritária, impõem-se a organização de todas as forças políti:.
cas. Os partidos de frente, os partidos "Onibus", devem
ser sub:.tituídos pelas frentes de partidos, coerentes ideologicamente próximos. E nós, Partido ideologicamente
nítido,_ queremos ser um dos pontos de referência da
grande frente partidária de esquerda que se deverá apre-sentar ao povo para as eleições de 1986.
Mesmo nessa frente de esquerda, os partidos que a integrarão têm o compromisso ético e o compromiss-o político de revelar sua nitidez, não apenas em seus programas, mas igualmente em suas r)rátíca. Para os socialistas,
não há distinção entre a prática pol1tica e o discurso político, ent.re a essêl).cla doutrinária e a existência política.
Sr. Presidente, Sra. e Srs-. Senadores
Estamos aqui para ressaltar que a humanidade não se
viabilizará, se não enveredar pelo caminho da construção do sOcialismo, caminho que, de necessidade, é diferente de país para país.
Diferente é também a estrutura do mundo capitalista.
Mas este jamais poderá ser, do ponto de vista humano,
desenvolvimentista: o desenvolvimento capitalista é, internacionalmente, oneroSíssiino Para os países periféficos e, nacionalmente, onerostssimo para as regiões marginalizadas e as classes exploradas. O quadro humano,
atual mostra que_o capitalismo continua selvagem e mais
selvagem ainda o é nos pafses subdesenvolvidos: multiplica em todos os pontos da terra a população humana
como "exército de reserva" e como mercado consumidor, aviltado, mas lucrativo. Degrada essas populações
pela monstruosa concentração de riqueza e de renda,
pela sonegação de recursos para a recuperação ambiental, para a saúde, para a educação e para a ampliação e
melhoria da previdência social.
Há poucos dias, a Nação assistiu, a cores, via
EMBRATEL, estarrecida e pânica, a que requintes de
crueldade pode chegar a associação-do capitalismo selvagem ao autoritarismo e ao populismo. O regime que implantou a quarta ou quinta maior indústria bélica do
mundo, e que disso. se orgulha; o regime que aperfeiçoou
- e até exportou- a tecnologia da tortura, que inventoU o PROÁLCOOL, -que fez a ponte Rio-Niterói, que
fez ltaipu e as usinas nucleares de Angra, não sabe apagar incêndio num modesto edifício de 12 andares.
Preparou-se para levar a tragédia ao vivo e a cores
para todo mundo, via satélite, mas não quis preparar-se
para impedi-la. Não falhavam os Brucutus que saiam às
ruas para conter o povo, mas falhum os carros-pipa dos
bombeiros; jamais faltou dinheiro para as bombas de gãs
Iacrimogêneo, para o treinamento de cães policiais, para
a compra de viaturas militares repressivas. Mas as mangueiras dos bombeiros da minha cidade estão podres, os·
carros-pipa são velhos, os hidrantes estão secos, e ases-
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cadas, velhíssimas, não passam de um quinto andar. Mas
a taxa de incêndio é cobrada com eficiência.
Sr. Presidente, não há verba disponível sequer para
manter o treinamento de bombeiros. Mas no governo
populista de nosso Estado, não há reclamações quanto
ao re-.Ipare!hamento de sua Polícia Militar. Ela dispõe de
helicópteros, mas o Corpo de BomOeiros, que não os
possui, teve reduzida até a verba de alimentação, e achamada etapa foi reduzida em 70%. Não- se trata, pOrém,
esse desrespeito ao direito à vida, de uma peculiaridade
de meu Estado, ela é a triste realidade de todos os Estados e cidades desaparelhados prirã- oferecer um míni_mo
de dignidade à vida humana, degradada. E desde que
não há mudança de comportamento, mesmo dos novos
governantes, que os cidadãos se preparem emocionalmente para novas tragédias, pois as cenas deploráveis ~o
incêndio do edifícío Aitdorínha são apenas um sfmbolo
do autoritarismo, das perversões administrativas a que
conduziou o privilégíO dado à chamada "segurança nacional", na verdade a 'violência policial-militar, em prejuízo da segurança do -cidadão. A histeria da segurança e
da propriedade privada leva o Estado a desviar recursos
para a repressão policial e síndicos a fecharem as portas
de salvação que levam aos terraços dos edifícios. Ambos
assassinando cidadãos indefesos, muitos obrigados a freqUentarem pardieiros sem segurança e sem fiscalização
da autoridade própria, para terem que provar à burocracia estatal que ainda estão vivos. Pobres aposentados
que, por isso, manem!
_ _
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. -Senadores, socialista sempre,
conjunturalmente não ignora nossO Partido que as
opções imediatas do País têm de ser estratégicas e fatícit~
mente políticas. Malgrado a riqueza crescente dos beneficiários d_o ritodero· de capitãllsffio que adotamos, nosso
País, nosso povo, as multidões de dCscmpregados, mal~
empregados e subempregados das cidades, os operários
mal remunerados, trabalhadores, homens e mulheres
sem transporte, sem habitação, desnutridos e sem saúde,
sem educdção, privaaos da informação e dos bens da cultura, brasileiros maltrapilhos, raquiticos e desdentad9s,
sem terra, a povoar os campos com sua fome secular sem
teta, a povoar os alagados, os morros, as pontes, os via~
dutos, as soleiras e mesmo o relento de nossas cidades falidas, esses brasileiros e brasileiras, que não contam nos
programas sociais, são o Brasil real, objctivo contingen~
te, um Brasil que aS estatisticas denunciam e que as polí~
ticas sociais vígentes procuram esconder. EsSe Brasil real
sofre de dois males fundamentais: a sangria permanente
e a permanente iniqüidadt:-.
Como sangria permanente;- rctentiilcamOsas-dívidas
externa e interna, a beneficiar elites internacionais e nacionais que não estão lnceressadas numa definição de'seu
montante, presente e sobretudo futuro, e que não des~..
jam nem a-reforma profunda do sistema financeiro, nem
a negociação digna e sOberana dã dívida por das contraída no exterior.
A permanente iniqüidade decorre da própria carac.
teristica da construção da nacionalidade. País etnocida,
que dizimou nações índias e negras, que condena o proletariado e as grandes massas ao .aviltamento e à exploração, luta hoje o Governo, pÕr melhorias particularizadas, não vendo o malogro generalizado. A República
novíssima, lembrando a República velhíssima dos anos
70, de tão lamentável memória, volta a privilegiar os setores mais bem aquinhoados da sociedade. De novo, os
segmentos mais elevados da classe média, de cujo consumismo depende a funcionalidade do sistema. A República novíssima se esquece daquele Brasil real e majoritário.
Esquecimento que vem desde sempre e desde cedo. A in~
fância é subnutrida, subdesenvolvida, subeducada, subinstruída. O ensino de I~' grau é um embuste com que a
rede oficial Oferece_& anos-universais e gratuitos, na prá~
tica reduzidos a 20% ou menos dos que entram no I~>
ano. São quatro horas diárias, reduzidas de_ fato a 2 horas e menos de 2 horas; são 180 dias em geral reduzidos a
150. Enquanto isso, países medianamente orga_nizados
garantem universalidade, gratu_idade_ e obrigatoriedade
de freqUência em ciclos_de 8 Mos e 220 dias anuais, com
8 horas, às vezes 9 e mesmo 10 horas diárias efe_tivas de
ensino, alimentação e higiene. Nesses países, o fornecimento de material didático e a preparação de professores, bem como sua remuneração decorosa são obrigações
do Estado. O tratamento dado a essa infância, desescola- _
rizada, abandonada, treinada para a marginalidade pela
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fome,_ nas ruas e nos estabelecimentos públicos de correção e de corrupção, é a mais gritante vergonha brasileira e a maior ameaça para a sobrevivência naciõnal.
Essa infância, Sr, P_residente, Sr~ e Srs. Senadores,
quando ingressa na escola pública, sai assim despreparada para enfrentar a classe média, cujos filhos, ainda que
com ônus altíssimos que sobrecarregamos orçamentos
familiares, estão abarrotando_ as escolas privadas. E
relembre-se que a expansão do ensino privado, no rastro
da programada desmoralização do ensino público .fundamental, figura entre as muitas heranças do autoritarismo, ainda intocado pela Nova República, velha de um
ano.
O Sr. Jaison Barreto- Permite-me V.
nobre Senador Jamil Haddad?
O SR. JAMIL HADDAD Sena.dor Jaison BarretoT

Ex~

um aparte,

Com grande satisfação,

O Sr. Jaison Barreto - Nobre Senador Jamil Had·
dad,_como Líder do PDT, eu saúdo a presença de V. Ex~
na tribuna d.esta Casa, hoje. E talvez tenha sido até oportuno eu interromper o seu discurso, exatamente quando
V. Ex• .àbordu o problema da educação no Brasil. 1:. por
ísso que levo em consideração as críticas que fez ao episódio trágico que infelicitou a população do Rio de Ja~
neiró, porque a compreendi inserida no contexto, também trágico, da socied.tdt: pe-rversa em que vivemos-, e
nãO uma crítica aos ,· 1 t'lhe'"'IS S,nurnino Braga e
Leonel Brizola que aju·l n,, ~·.: .... )\'. Ex_~, a construir
uma alternativa sociali~ ,I
: Puis. Eu ficaria exatamente na saudação JL· ri1;'Ji"o._ .,H,, ó.;UC L"·_lnsidero den~
tro de tod_u esse context J h1··uJ 1:•t;{_ c:xat;;:ncnte no momento em que este _p~_ . pl'·a q~1 ··..;l' ~ua-un:;nimidad~,_en:
golfando todos v:. .~uJ:·c:. J.:.t~.:n•:JT;no!>_ retrógrados e direitistas deste Puí;-., ..t 1)hil.lli,_ :ne.l~rb~ Je intervenção no
s_o;tor económico que, :~p.11eni~·n11.:ntt!-, f.LZt.:m a mímica da
esquerda, mas que tra1 ,
., .1 1 'r11-:es)o político brasileiro, a possibilidade l1n'.d do;:: Jiscutirmos em que tipo
de sociedade queremos viver. a presença de V. ~x•, como
u_m;:l_\·oz socialista, nesta Casa; é importante e é um marco. Realmente, fuz falta, fa.da falta que alguém pudesse
falar em nome oficial dos sodalistas deste Pais. E é quase
uma questão de brasilidade. Aqueles que maquiaveiica·
mente sempre negaram a importância de nós termos um
partido sociUlista neste País, uté abusando um p~:lllco do
coinplexo de ínfedõridade ée afitp!os setores da socieda-de brasileira, sabem que a viabilidade deste País como
uma Nação livre, soberana e capaz de atender aos recia.
mos da sua sociedade, da sua gente, da sua população,
exige a alternativa socialista para esse modelo ruim, capitalista, que ai está. É_uma questão de avanço do mundo moderno. Todos os países civilizados sempre possibilitaram um partido socialista forte e, mesmo dentro do
regime capitalista, eles têm se alternado a demonstrar
que ê até uma questão de foro, de cUltura e de civilização, possibilitar esse .confronto de idéias, que sempre
vêm em benefício da sua gente. Por isso eu saúdo a sua
presença, é importante, e conte com a minha partici~
pação. Sou um socialista dentro do PDT, ajudando, den- tro da realidade brasileira, a possibilitar que um dia esta
Nação possa se reencontrar com os seus verdadeiros destinos, que não este apequenado. E cabe -bem, porque é
histórico, vamos desmistificar aqueles que fazem e sempre fizeram ·-um díscurso a favor -da livre iniciativa, contrários à intervenção .do Estado no setor econômico, e
que hoje admitem e aplaudem, alegando que é uma necessidude num momento de crise durante quase um ano.
Nós saudamos, foi um avanço, mas não permitamos qlle
isso sirva apenas para perpetuar o modelo econômico, ·e
que nós possamos aprofundar, junto com a população
ql_l_e e~tfl nas ruas, o encaminhamertto desse processo,
para que ele não fique apenas na superfície, mas que vâ
às entr~nhas das _estruturas injustas da sociedade brasileira, e_ possamos dize~ !Jm dia que também participamos
do c0nccrto do rnu_nd_o civilizado. Meus parabéns e a min-ha saudação, companheiro socialista Jamil Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD- Agradeço, nobre Senador Juison Barreto, e, sabt:dor da sua ideologia política,
pode ter a certeza de que estarei ao seu lado nesta Casa,
para lutar e apoiar todas as medidas de conteúdo social e
para procurar obstruir todas as medidas que venham
· afii1gir ã Sociedade brasileira.

A escola deve ser públics e gratuita, mas tanto pública
quanto eficiente.
J<.i no ensino superior, a escola privada- carfssimaé o destino dos que não puderam pagar bons colégios, os
egressos dos cursos de madureza ou supletivos, os que
não conseguiram freqiientar os "cursinhos" preparatórios dos vestibulares. A escola superior privada é o
destino dos que_ trabalham e terão que estudar trabalhando, dos que estudam à noite, dos que não podem ingressar nas carreiras técnicas, dos que serão condenados
a umrt habilitação deficiente que não lhes permitirá qualquer sorte de concorrência com os filhos da classe média,
da burguesia, dos ricos.
O Sr. Gastão Müller -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. JAMJL HADDAD - Com muita honra, nobre
Senador Gastão Müller.
O Sr. Gastão Müller- Usando ainda de um direito de
ontem, de ser Vice-Líder do PMDB, porque ontem
elegeu-se um novo Líder e ele ainda não oficializou o seu
novo colégíõ de Uderes, usando, portanto, desse poder
anterior, eu quero saudá-lo em nome da Bancada do
PMDB, pela aquisição admirável que o Senado conquistou, com a vinda de V. Ex~ para nos ajudar a resolver os
problemas nacionaís. E só lamento, Senador Jamil Haddad, que V. Ex~, no primeiro discurso, faça, a meu verdesculpe-me- um hino de pessimismo. Acho que oBrasil não está tão ruim como V.. &..~ estâ pintando aí,· é a 8'
economia do mundo. Em Mato Grosso, o meu Estado,
apôs a divisão, há uma verdadeira explosão de desenvolvimento. Surge no nortão de Mato Grosso, quer dizer,
na Amazõnia mato-grossene, onde nascem mais de 20
novas cidades, Cuiabá tornou-se uma grande metrópole
em lO anos. Enfim, há um desenvolvimento notável no
-meu Estado, que é um espelho, a meu ver, do desenvolvimento do Brasil. De modo que as coisas não _estãO tãõ
pretas, a meu ver, como vem pregando V. Ex' Do ponto
de vista biológico não me cabe discutir, porque eu sou da
estirpe do velho PSD, da Social Democrata do PSD saudoso e tão lembrado. Não vamos discutir biologicamente. LamentQ, porque sou um otimista por natureza, que
se faça, asSim, um hino de pessimismo em relação ao
nosso querido Brasil. Mas, de qualquer jeito, eu acho
que V. Ex~ está usando aquele direito ~;!grado estabelecido por aquele escritor frànces: não concordo com nada
que V. Ex~ diz, mas morreria pelo meu direito de fazê·lo.
O SR. JAMIL HADDAO- Senador Gastão Müller,
V. Ex•, na- seqüêncía do meu discurso, verá que acredito
neste País, mas não acredito na maneira com que as coisas estão caminhando. Mas, V. Ex• verá que sou daqueles que acredit<.un no futuro deste País, porque acredito
na força do povo. E através dessa força chegaremos às
reformas sociais que jã deveriam ter sido feitas há muitos
anos e que levaram, inclusive: a situações drásticas as
chamadas megalópoles, porque, quando pregávamos,
em 64, e éramos chamados de subversivos e tivemos nosso mandato cassado, a Reforma Agrária, temos. hoje a
certeza da justeza daquela colocação, porque, se houvesse sido feita àquela época a Reforma Agrária, os homens
esturiam no campo, não estariam invandindo as grandes
cidades, construindo guetos na cidade do Rio de Janeiro, onde tive a honra de ser Prefeito durante 9 meses e
enfrentei os problemas de urna cidade outrora chamada
Cidade Maravilhosa, uma cidade com 6 milhões de habitantes e com 2 milhões e meio de favelados em condições
subhumanas. De maneira que nós somos daqueles que
acreditamos neste País, mas achamos que, se não forein
feitas, imediatamente, reformas sociais, ninguém Sãherã
o futuro que poderá ocorrer. Achamos, inclusive, que o
"pacotão" veio porque não havia m!liS condições do Governo agüentar uma inflação galopante. E a alegria popular do primeiro momento foi relacionada com a possiblidade de ela, que via diriamente os supermercados remarcarem os preços à sua vista, reprimir, colocar para
fora, cxternar todo o seu sentimento de repulsa e de repúdio àqueles fatos que ocorriam.
Sou daqueles que acreditam piamente neste País, mas
sou daqueles que não me afasto do povo, em torno das
reformas sociais urgentes.
De maneira que mais tarde, no decorrer do discurso,
V. Ex~ verá que eu acredito neste País.
O Sr. Jaison Barreto -

Permite V Ex• um aparte?

Março de 1986

O SR. JAMIL HADDAD -- Concedo- o ·aparte ao
nobre Senador Jaison Barreto.

O Sr. Jaison Barreto- Eu não gostada de interromper o seu discurso. mas a respeito do que afirmou á Senador Gastão Müller, que é um dos passageifos desse
grande ônibus, dessa lotação chamada PMDB, que comporta desde o comando de caça aos comunistas, desde a
direita mãís radical até a esquerda mais ortodoxa. De
modo que é compreensível o seu posicionamento pecebista e não pedessista, fugirido das definiÇões. E nós, particularmente, sem que isso implique em nenhum demérito, nenhum desapreço ao nobre Senado Gastão Müller,
entendemos que, até como crítica ao seu partido, que era
o meu até há pouco, porqu-e este Pã.ís precisa começar a
viver de novos tempos, se o PMDB serviu como instru~
menta admirâvel da derrubada do regime autoritário, a
prãtica da democracia, fão decantada e tão defendida e
tão pregada pelo PMDB, vai exigir-uma reorientação~
Isso quem diz não sou eu, são os membros ílustreS desse
Partido, de que eles têm uma outra história a exercitar
daqui para fiente. Que se' definam .a respeito dos proble~
mas nacionais, porque eles desservem a democracia bra~
sileira dentro desse e.cletismo vago, indefinido, ao sabor
do vento, dos acasos, dos decretos.Jeis e do "pacotes".
De modo que presta V. Ex• um serviço maior quando
vem definir a sua ideologia, a quem defende, que propostas tem a mostrar, que daqui para frente esse pessoal vai
ter que se definir realmente. O povo quer saber, quando
votaram, em cima de que propostas e de que idéias ele está votando, para que não continue equivocado, elegendo
gente que defende interesses outros e se elege com vo_tos
de propostas discordantes. Sem que implique nenhuma
provocação ao nobre Senador Gastão MUller, saódo_ de
novo a sua postura límpida, cristalina, de homens que
defendem um conjunto de idéias, porque o Brasil, para
se identiftcar, realmente, com os seus destinos tem que
começar a viver um novo quadro político partidário,
principalmente nas suas Casas maís representativas, no
Senado e na Câmara. Meus_ parabénS, Senador Jã."ffii[
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD - Grato a V. Ex•; nobre
Senador Jaison Barreto. E assim são os pobres que pagam o próprio ensino, enquanto aos ricos o Estado classista garante a universidade póblica e gratuita, mas nada
universal.
Sr. Presidente, é essa.aforma perversa que o-"sistema"
encontrou para levar 'às- raias ,do absurdo a concentração
de renda.
O fracasso dessa graduação impôs a necessídade dos
cursos de pós-gratuação, para- que os assim toi-mados
pudessem receber em mais dois ou três anos de mesfrado
a habilitação que o curso regular deveria, mas não está
oferecendo. Mas só os ftlhos dos altos segmentos da sociedade podem freqUentar esses cursos e dePOis sei-em
p'remiados com mais quatro ou seis ou máis arios-de dou~
~orado e até mesmo pós-doutorado aqui, quando não na
Europa ou nos Estados Unidos.
O pobre tem mesmo é de trabalhar.
A iniqüidadc, Sr. Presidente_, se espalha por toda asociedade. Ela se expressa das mais variadas formas, como
a composição e associilçào entre os poderosos, tecnoburocratas e contraventores de alto coturno, em ligações
cada vez mais perigosas de pqlíticos, administradores,
membros dos aparelhos policia1S- e militares. Vimos nos
vinte anos de autoritarismo a desenvoltura com que_
àgiam, ao arrepio da moralidade_, das_ leis e do decoro.
Vimos, estarrecidos, nos óltimos governos, o festival da
corrupção e da impunidade_, Não ê preciso arrolar tantos
crimes e tanta corrupção, _está aí a Crônica da imPfensa
registra,!1dO os escândalos passados e presentes, realizados___ou intentados, como o que presentemente lavra no
inefável IBC. Como deixar de lamentar que_a Nova Re~
pública não tenha encontrado meios de levar a cabo seu
compromisso com a moralidade póblíca? Como deixar
de lamentar que ela não tenha tido competência para enfrentar legal e policklimente o chamado "crime do colarinho branco"? Os responsáveis pelos assaltos ao sistema
financeiro, atingindo sempre de forma mais profunda o
pequeno poupi.Ldor _-sempre o p-equeno- estão agredindo nossa dignidade Com a desenvoltura corri que voltaram a freqUentar os gabinetes da República. Os qUe
ontem eram arusados de corrupção começam a palmi-
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lha r o caminho de_ volta à administração pública. O menos que se pode dizer é que alguns controventores federais foram rebaixados para o nível estadual.
Sr. Presidente, é uma iniqUidade a arrogância dos po=--derosos e a quase licenciosidad~ dos servidores_do povo;
a derrota da reforminha agrária, a derrota da produção
de alimentos populares; a derrota do seguro mútuo na~
cional transnacionalizado; a derrota da propalada luta
contra n pobrew; a derrota da luta por uma verdadeira
Constituinte; a derrota da luta contra a inflação, que,
como veremos, está na raiz e na razão da verdadeira_injcçtio de óleo canforado, que foi e é o último "pacotão".
Orgulhosa oitava potência econômica do mundo, sede
do maior parque industrial da América Latina, sediamos
também a pobreza mais humilhante, mais degradadora
da condição humana. No Nordeste, a cada minuto morre uma criança de zero a dois anos. Esse índice só encontra paralelo e superação na lndia. Mas as estruturas ru-rais arcaicas, oligárquicas, e a iniqUidade fundiária são
intocáveis.
Sr._ Pfê.s.idente, 10% da pop_u)a_ç~o brasileira ªofrem da
doença de Chagas, o que e um indicador de noSsa Pobreza, mas, igualmente, de nosso desprezo pelos pobres,
condenados a uma vida que, severina, é só sobrevida.
Em detrimento da medicina preventiva a da saúde
pública, o Estado vem privilegiando a construção de
grandes hospitais, quase sempre restrito aos c~ntros ur~
banos, no mais das vezes para resolver a sede de negócios, o tráfico das influências, as maquinações de conhecidos fornecedores e empreiteiras. Está aí a denunciar
essa po!ític<J deliberadamente anti-social a construçãO de
hospitais e a desativ<Jçào dos postos de atendimento mêdíco, o festival de equipamentos caros, softsticados, sem
uso. Tudo isto num sistema previdenciãrio que não pode
garantir ao segur.tdo os serviços mais simples, do tratamento de cáries, num país de desdentados, ao forneci~
menta de remédios. num país no qual ainda se morre de
disenteria.
_____ A corrupçiio na Previdência - e a escancarada impunidade de seus responsáveis, muitos conhecidos - tem
em vista não só o lucro inescrupuloso, mas também promover a falénda e demoralização do sistema público,
para enirêgâ-lo a grupos privados, nacionais e internac_ionais, poderosos, que se organizam em nosso Pai~: a
-lõdústria da medicina privada, em ascensão. _Esta mestria
estrutura e o modelo econômico de sempre são responsáveis pela degradação da vida urbana, pela depredação do
ffiC-íó ambiente, pela especulação imobiliái-ia, -pela -crise
d_a_habitaçã_o._O mesmo modeto afasta os pobres dos
Ecnt!:OS -~r~anos, expulsa-os para as áreas sem infraestrutura, sem serviços, luz, esgoto, telefone, escolas,
hospítais, transPorte, uma verdadeira sobretaxa sobre
seus s_alárlos, já de essência baixos. Serviços que, custeados pelo dinheiro público, são todavia instalados naquelus Ú[eas -~ naquele~ terreno~ que,_ ass~m v_~lorizados, são
enl SCg-Uidã loteados pela indústría da eSpeculação imo-b!líária.
---

o Sr. Nelson Carneiro -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD- Com muito prazer, con- ·
cedo o aparte ao nobre Senador Nelson Carneíro.
O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador Jamil Haddad, rntcialmente peço desculpas a V. Ex• por não estar
presente, aqui, durante o seu discurso, porque, como
Presidente do Instituto de Previdência dos CongressiStas,
tive que presidir- uma reunião, marcada com antecedência inclusive, para legalizar, para tomar as medidas ne~
cessárias depois desse rumoroso pacote económico, que
vai cria10. novas taxas e novos compromissos para o Insti~
tu to. Estou chegando neste momento, não ouvi o discurso de V. Ex•, com pesar. Vou lê-lo. De qualquer forma,
quero saudá-lo: V. Ex• manterá, nesta Casa, a tradição
dos grandes homens públicos que representaram o Rio
de Janeiro no Ser1ãdo Federal, por sua fõnga trajetória
de trabalho, de probidade, de serviços prestados ao Rio
de Janeiro. t por estes motivos que saódo V. Ex•, fazendo os melhores votos para que aqui traga não só as esperanças do povo fluminense como também as suas agru·
ras, e com a independência que caracteriza a sll_a vida
manifeste sempre a sua palavra de crítica, o s_eu comen·
tário vivo, a sua manifestação sincera e lócida. São estes
os votos com que, em nome ~-o PMDB do Rio de Janeiro, e em _!lleu nome pessoal,. acolho V. Ex•_, reJ;?resentante, nesta Casa, do Partido Socialista Brasileiro.
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O SR. JAMIL HADDAD- Nobre _Senador Nelson
Carneiro, seu aparte enriquece a minha fala. Quando
deixar a mais alta Casa Legislativa do País, quero poder
sair com a imagem que tem V. Ex•: trabalhador eméritó,
grande legislador, homem por todos respeitado e que
merece de todos nós, cidadãos cariocas e fluminenses, o
respeito e a admiração. Muito grato a V. Ex.'
Os que sempre pregaram a privatização da economia,
com ,.-]aros riscos de desnacionalização, são os primeiro'S
a exigir a estatização da dívida, um pleito dos credores
para a concessão_ de novos empréstimos oU dilação de
prazos. Mas nem os privatistas nem os banqueiros permitem a polifiiãção das negociações, as discussões
Estado-Estado, quando essa estatização da dívida tem
como conseqUência- a socialização de seu pagamento,
transferindo o ônus para toda a sociedade brasileira que
não partilhou de forma igual de seus supostos benefícios.
Insistimos na nec~o;idade de negociações_ bilaterais e
soberanas, Estado-Estado, e, principalmente, em negociações conjuntas que possam reunir, senão todos os devedores, pelo menos aqueles de economías- mais próximas~ Lutaremos paru que o Congresso Nacional conheça
em pormenor a composição dessa dívida, pois até hoje o
povo não sabe ao certo em que foi aPiicãOii.
O Sr.Benedito Ferreira- Permite Y.Ex• um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD -

Com muito prazer.

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Jamil Haddad, há, sem dúvida alguma, pontos do discurso de- V.
Ex~ que mereceriam, de minha parte, apreciação mais
demorada. Inequivocamente, V. Ex~ acaba de ressaltar
um aspecto que insistentemente tenho trazido a este PlenáM. No Brasil, o próprio Governo Federal, os governos pretêritos- de certa forma até por inçúria- p-ermitiram que passasse a correr como verdade que a dívida
externa brasileira foi conseqüênCia das grandes obras,
quando a grande verdade ê que mais de 2/3 dessa dívida
externa foi para pagar petróleo. em grande parte consumido por um segmento de privilegiados que, ainda hoje,
continua consumindo-~ altamente subsidiado, haja vista
que hoje a PETROBRASjá tem de crêditos no Fundo de
Equalização de Preços, no Conselho Nacional do Petróleo, cerca de 30 trilhões de cruzeiros- ou 30 bilhões
de cruzados agora - houv._e uma diminuição da dívidli.
de trilhões para bilhões de cruzeiros. A verdade é que
Isto nada mais é que a conseqüência de se estímular o
consumo desregrado de petróleo, para cortejar, para bajular uma população que não podia comprar bicicletas,
mas se permitiu e estimulou a que ela comprasse automôveis. Nôs, que pagávamos a nossa conta de petróleo
coin 378 miThõCs de dólares, em 1972, chegamos a 1980
despend~_ndo I I bilhões de dólares para pagar essa mesma cont~ de petró]eo: Pior do que a alta do preço do petróleo foi a triplicação do consumo de petróleo. Sem dUvida alguma, muito petróleo foi consumido erri tratareS,
em caminhões, em ônibus, mas muito petróleo também
foi consumido nas áreas urbanas, para propiciar esse falso status, esse standard de vida que significa o status do
brasileiro hoje, que, não podendo comprar e pagar uma
bicicleta, tem que ostentar e possuir um automóvel. Daí
por que a responsabilidade não pode estar restrita a poucos indivíduos. Há uma parcela ponderável da população que, por ação ou omisSão, tem responsabilidades
sérias com esse--endividamento externo. Sem dúvida alguma, a responsabilidade maior pesa sobre os ombros
das lideranças. E, aí, temos que invocar o sempre presente Rui Barbosa: "demos exemplo edificante ao povo que
ele nos seguirá". E onde estão os exemplos edificantes,
Ex•'? J:.ste, o meu aparte.
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador Benedito
Ferreira, agradeço _o seU aparte. Sabedor de que V. E)c.• é
um profundo estudioso deste problema, com isso enriquece o meu discurso.
Lutaremos para que o Congresso Nacional conheça
em pormenor-a composição dessa dívida, pois até hoje o
povo· fião sabe ao certo no que foi aplicado.
O Ccmgresso haverá de acompanhar todas as nego_ciações e renegociaçõ_es, seja a tomada de novos empréstimos, seja a dilação de prazos, seja a nxação de taxaS de
risco. Tudo deve ser feito às claras, com a audiência do
Congresso
o conhecimento da Nação. Finalmente,
queremos que agora a maioria nos ajude a honrar a me-
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mória de Tailcredo Neves, quando, na praça pública,
afirmava e reafirma va que essa dívida não poderia ser
paga às custas da fome do povo e do empobrecimento do
País.
Sr. Presidente, Sra. e Srs. Senadores:
Vivemos momentos gravíssimos desta hiStória republicana que se aproxima de seus primeiros cem anos, repleta de revoluções, golpes de Estado, insurreições mil~a
res, estados de sítio. Uma república autoritária, muito
pouco sensível para o movimento soclal, e na qual os
momentos de liberdade e democracia, sempre relativos,
foram raros e curtos, em face da longa jornada de autoritarismo, absoluto e freqUente. Autoritário", Sr: Presidente, nã:o foi apenas o regime militar instaurado em 1964.
Autoritária foi toda a vida repúblícana, na qual os períodos de convivêncía --democrãtica, como o regime da
Constituição de 1934, e, depois-, o segundo Goverilo Vargas, e os governos Juscelino e J ango foram exceções.
Mas exceções pontilhadas de crises, c·omo a deposição e
suicídio de-Vargas,-o -li d-erlovembro e a curta ditadura
que durou entre a renúncia: de Jânio e a posse de Jango.
A raiz desta nossa República de hoje é a República Velha, com sua democracia farisaiCa., c_om as eleições de
bico de pena, com o domínio da oligarquias, do coronelismo e do estado de sítio quase permanente. Spa matriz
repousa nos quase dez anos de violência do Estado Novo
de Vargas, e, herança recentíssima, nos mais de vinte
anos de autoritarismo tecnocrático-militar, encerrado,
simbolicamente, com a eleição de Tartcredo Neves e a
pos~ .. de Josê Sarney.
-- - - - --- -----

Mas, Sr. Presidente, se o -povo, nas praças públicas,
naquele memorável movimento que foi a campanha "Diretas já", hora culminante de nossa vida cívica, expressou a vontade nacional cansada de tanto autoritarismo,
se o povo festejou a que~a r)acífiC<i. do regime militar,
não pode, hoje, lamentavelmente, sentir-se identificado
com o novo Ministêrio.
Mal saídos do regime mihtar, estamos no pórtico de
uma ••Nova República" que sofre freqUentes crises de
Identidade; ela ainda não se definiu no momento
que
o Governo Sarney está próximo de completar seu primeiro ano de mandato. Durante quase todo este período
dispós de apoio político, nlilitar e popular- e espontâneo crêdito de confiança- jamais desfrutados por qualquer outro governo neste País.

em

O Go_verno que se auto-intitulou de .. Nova República" - é preciso dizê-lo cem vezes e cem vezes repeti-lo,
para que os surdos possam ouvir-, a Nova República
não é herdeira, tão-só, das maquinações de cópula, nem
da acomodação de interesses que fizeram de Tancredo
Neves autor de obra de engenharia política inexcedível.
Não há porque negar esses interesses, compensados, mas
há qUe ter presente, o Presidf:nte Sarney, que, se a campanha ••oiretas já" não logrou a revogação do Colégio
Eleitoral, propiciou- foi ela que propiciou- a eleição
de Tancredo Neves e a posse de José Sarney.
O novo Presidente é devedor dessa generosidade do
povo brasileiro e dos compromissos assumidos em praça
pública. Foi aquele movimento nacional de marcada
profundidade, de repulsa ao candidato oficial, de exigên, cias de reformas e mudanças, de reinvindicação por liberdade e por desenvolvimento, que implodiu o Colégio
Eleitoral e tornou possível a_eleição dos candidatos oposicionistas. O Colêgio foi compelido a fazer o que o povo, ele mesmo, desejaria fazer, diretiuriente, como é de
seu direito. Malgrado a eteiÇaO de Tancredo Neves, inegavelmente referendada por um amplo apoio nacional,
não hã que negar a frustração do "civismo popular em
face da acentuada distonia entre a vontade da Naçãoexpressa e reiterada - e os interesses políticos institucionalizados.
Uma vez mais, e certamente não mais pela última vez,
a mobilização popular, a vontade pura do po~o, _o. seu
desprendimento, seu civismo e si.ia coragem, foram concertados nas instâncias ditas superiores âo poder, ou da
política, e, havendo rendição da guarda principal, deixou
de haver alteração substantiva na composição do poder.
Não houve alteração de qualidade de governo, e a força
que vem do povo, enganada, foi uma vez mais desviada
de seus intereSses manif~tos. Piãr, dela Se vale Ó Gõver.no para coonestar posturas que estão à rriíngua da legitimação nacional. Neste episódio do .. pacotazzo" - ao
qual adiante nos reportaremos - não confunda o Go-

verno o desespero popular ante reiterados fracassos de
repetitivas pollticas inflacionárias, nem seu ódio natural

à exploração de especuladores_ contumazes, com apoio
írrestrito e incondicional. Que essas medidas não se esgotem. nas aparências, pois, cessadas aS primeiras respostas
ao incitani.en(o, o povo cobrará a hora da verdade. 1::
bom, -para a segurança da República, que neste momento a ~ ação não se sinta mais uma vez: lograda.
Em 1961, na crise provocada pela tentativa de golpe
do PresidenteJânio Quadros, frustrada POr renúncia mal
maquinada e bem aceita, aquele movimento nacional
_que uniu o'País de Norte a Sul em torno da volta do País
aos quadros constitucionais, o notável inovimento pela
legalidade redundou num acordo de cúpula que, ao
preço de dar posse ao sucessor constitucional do Presi~
dente renunciante~ impôs um parlamentarismo capenga.
híbrido, inócuo. artificial, natimorto.
PoiS que neste País o povo paga preço alto para ver
cumprida a Constituição!
Diz-se que os processos políticos no Brasil são mais
lentos, porque mais profundos. Ocorre-nos, porêm, pen~
sar qu-e estamos menos sensíveis aos retrocessos, talvez:
porque os regimes autoritários sejam aqui mais duradouros.
Na verdade, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Senadores, o
quadro brasileiro -contemplado neste reinício de legislatura não é ariimador. Hã sinais de felrocesso- a insinuar
- que, em nosso caso, não teria havido compensação para
nossa pruélêncía ..
O fini:tdo Ministério Tancredo Neves, de centro, com
algumas incursões à esquerda, poucas, mas no qual o
que a politica brasileira costuma rotular de ••direita", parecia Isolado, aquele Ministêrio de Tancredo Neves
revelou-se, se!ll o seu patrono, obra-Prima inapróveifável. Po_r_ quase um ano, o Presidente Sarney, ain9.a surpreendido com· a fatalidade que o elevara à Presidência,
intentou, de início como que tímido, governar com o Ministêrio que herdara. Eram, porêm, notórias suas dificuldades para liderar uma equipe sobre a qual não tinha ascendência política, composta, de um \ado, por companheiros novos, de outro, por antigos adversários, tradidonãls adversárioS -políticos e adversários nas recentes
campanhas pelas "Diretas-já". Uma equipe que, sequer,
!he devia os cargos que ocupava.
Se traçarmos uma cOmparação com o governo militar
que o antecedeu, o primeiro GovernO Sarney avançava
no plano institucional; mas falhava muito no cumprimento das promes~as sociais; 6 modelO bconõmlco
conservava-se intocado, malgrado a_ política de guardalivros dos primeiros meses jã _houvess.e cedido lugar à administração empresarial da Fazenda; mas prosseguia a
dependência _da política interna ao pagamento do serviço
--da dívida, continuavam os assalariados arcando com os
ônús de uma dívidá que não haviam contraído e da qual
não se haviam beneficiado. A inflação galopava, agora
ostentando índices inêditos - nesse novo patamar de
sua espiral - e, em face_ do primeiro acerio das forças
conservadoras, o Governo recuava na implantaç~o de
um projeto de' reforma agrária, tímido, fundado no Estatuto da Terra promulgado pelo General Castêllo Branco! Mas,_ felizmente, o País respirava sem temores, os
jornais dispunham de absoluta liberdade, e o_Ministro
da. Justiça anunciava o fim da censura prévia.
·Fez-se festa de intelectuais no Rio de Janeiro para comemorar o fiJ}l da tesoura; engendrava-se, nos gabinetes,
é verdade, mas engendrava-se_a remoção, jamais concluída, do entulho autoritário, tema que parece haver caído
elll desuso e no desagrado do novo Governo Sarney. A
legislação eleitoral foi signi_ficativamente abrandada pelo
Congresso, de forma a Possibilitar ampla rearticulaÇão
partidária, o que ensejou na-s eleições de- 1985 - finalmente as Capitais voltam a eleger seus prefeitos - , a
participação de _perca de 30 legendas, número que a realidade político-eleitoral haverá de consertar nas próximas
eleições. Pudemos refazer o nosso PSB e os comunistas
saíram da ilegalidade.
Teremos um Congresso ordinário com poderes Constitucionais. Mas Congresso eleito segundo o regime da legislação Geisei-Falcão, o ..pacQte" de abril de 1973, que,
dentre outras anomalias, sobre-repre~ta os Estados
·mais rur.ais e mais oligarquizados, mais atrasados e mais
conservadores, o que certamentç. será desastroso na formulação da próxima ConSfítuiçã<;>. Âs portas da eleiçãO -
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da Constituinte, permanece a legislação de exceção, invocada por ministros civis, aqueles de sempre, e militares, sempre que necessário. Aliás, o papel dos militares é
crescen-te, haja vista o recuo do Governo na questão da
Anistia, e os seguidos recados que o General Leônidas
acha por bem, vez por outra, dar aos Partidos e à Nação.
E o Presidente da República, num país em calma, há
pouco vituperava contra a •\iesobediência civil". Ademais de revelar pouco domínio sobre o conceito, o Presi~
dente, que falava a um auditório de militares, parecia estar selando wn oufro pacto, que pode dizer respeito à
prorrogação da transitoriedade e o cumprimento do
mandato presidencial. O mandato de seis anos, segundo
a regra constitucional vigente, é fato, mas não segundo o
reiterado compromisso de campanha, assumido espontaneamente por Tancredo Neves. Esse pacto não revelado
pode ainda envolver compromissos em torno do regime
de governo a ser adotado pelo Congresso Constituinte,
consoante proposta elaborada pela comissão de juristas
4ue se reúne em torno do ex~Ministro Afonso Arinos,
outrora líder notável da UDN nesta Casa.
Mas a propósito de Anistia Sr. Presidente, é preciso
relembrar a esta Casa que, se os torturadores foram anistiados, previamente anistiados, pelo Próprio sistema a
que serviam, ainda não foram anistiados aqueles que,
.cumprindo com o seu dever, defenderam o regime constitucional golpeado em 1964. Este é o caso de inumeráveis funcionários civi's e -militares, esta ê a situação injustâ e inexplicável de mais de três mil praças-de-pré. Dois
fatos inêditos.: primeiro, a punição de quem defendia a
lei; segundo, o monstruoso espaço de tempo entre a punjção e a reparação devida.
A Nação deve-lhes justiça, e o Congresso a fará, sem
dúvida.
No plano económico, Sr. Presidente, malgrado o último pacote e a heterodoxia que reclamam seus redatores,
não há modificações substantivas. Prossegue a política
de tratar os efeitos pelas causas, sempre apenando os
mais fracos. O Ministro da Fazenda já mereceu encômios dos Srs. Simonsen e Delfim Netto, enquanto o
recêm-divulgado Plano Nacional de Desenvolvimentoque não sabemos se sobreviverá à Nova Economia conjuga a retórica-da iniciativa prívada com a não menos
retórica referência ao que denomina de pobreza, que seriu merecedora de cuidados paternais. Dá-se leite, dão-se
legumes, passes de transporte. E isto quando a-Nação
quer desenvolvimento, e o povo, emprego.
A política de desestatização, retomada em seu movimento pendular, mal encobre uma negada, mas não afastada política de desnacionalização, renitente, incansável,
que se repete sob os mesmos pretextos invocados pelos
ministros do autoritarismo: a otimização de resultados.
A política na ârea de comunicação é ainda mais dependente que a adotada no período militar e até aqui em
nada o Governo inovou no que concerne aos processos
tde concessão de canais de rádio e de televisão. Pior, repe·
te os vícios de sempre, e está a dever ao Congresso e à
Nação os termos exatos da revisão das concessões leva·
das a cabo no final do governo do General Figueiredo,
todas motivadas_ por consabidas razões de ordem
político-partidária, por consabidos interesses de ordem
pessoal e até de ordem domêstica. Em uma democracia e
em um País reorganizado institucionalmente, ê inconcebível que a concessão de canais de rádio e de televisão
permaneça como ato de império pessoal do Presidente
da República; é inconcebível que o Congresso, marginalizado do processo de concessões, de sua fiscalização,
- marginalizado d~ formulação de uma política nacional
de comunicações, que não se conhece, mas que existe,
não-tenha tido forças, até aqui, para aprovar o novo Código Nacional de Comunicações. Haveremos de lutar
por isso. A polltica externa permanece tíbia e ninguêm
entende a demora para o anunciado reatamento das relações políticas, culturais e econômicas com o governo
cubano, e ainda menos se entende o silêncio diante dos
crimes reiterados pelo governo de Pretória, na Âfrica do
Sul. Mas, por incrível que pareça, essa política ainda
pode piorar. O ilustre representante da cafeicultura paulista, alçado ao ltamaraty, mesmo antes de assumir, já
anunciava a possibilidade de incursões militares na vizl~
nha Colômbia e o propósitõ de renegociar a política brasileira de reserva de mercado para a informática. O pu- .
xão de orelhas do Presidente veio a tempo, em ambos os
casos, mãs não ê tnmqailizador1 pois, de imediato, seto-.
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res que até então estavam silenciados, se açodaram no
apoio .aos propósitos desastrosos do ex-governador indireto de São Paulo, um dos responsáveis pela Operçãão
Bandeirantes, a sinistra OBAN, o que revela o seu entendimento do que são direitOs human,os.
Contra TUdo isso se haviam manifestado as urnas.
O resultado do pleito nas Capitais revelou um avanço
do voto à esquerda, avanço tanto maís signifiCã.tivo
quanto seja comparado com o comportamento descrito
pelas eleições de 1982, quandO o PDS, pelas palavras de
sue então Presidente, _se declarou vitorioso. Candidatos à
esquerda foram eleitos em Redfe, Fortaleia, Aracaju,
Cuiabá, Rio de Janeiro e Porto Alegre, e setores avançados ganharam em Maceió e Florianópolis. Inclusive a
eleição ocorrida em Curitiba foi assim também em algumas das mais importantes cidades do interior em que se
travaram eleições: Volta Redonda, Duque de Caxías,
Camaçari,- Ariápolis. Além disso, partidos de esquerda
registraram cresGimento em várias cidades, como q_'?iâ-:.
nia, Vitórfa e São Paulo.
Mas a reaçào do Governo Sarney fez ouvidos de mercador a esse novo perfil social. Quando lhe reclamavam
pulso forte, resolve utilizar toda a sua autoridade e força
interditando, pessoalmente a exibição nacional de um filme, insinuando, como justiftcativa do re_trocesso, um
não revelado acordo com a Igreja Católica, o que deixa
mal a ambos. Mas, Sr. Presidente, não sabemos, no episódio, o que mais rleplorar. Se o fato em si, empobrecedor, se a humilhação de ver questão dessa ordem ser levada à direção do Presidente da República, quando. não
poderia passar dos limites da Censura Federal, que ainda
existe e, pelo visto, atua, incomodando o Presidente, já
naquela altura, então, ~ertamente às voltas com as medidas recém-decretadas. O pior, St. Presidente, foi o retorno da repressão policial. Ato simbólico de protesto cívico, comandado pelo nosso Presidente Antônio Houaiss,
,e realizado pelo que há de methor na intelectualidade de
nosso Estado, artistas, a tores, críticos, escritores, foi in-:.
terrompido pela Policia Federal, que, ademais disso, ainda entendeu de prender o Secretário de nosso Partido no
Rio de Janeiro. E mais que isto, Sr. Presidente, uma vez
detido, à disposição do Estado, numa sala da Polícia Federal, é esbofeteado por um policial que lhe devia aguarda, e por outro ameaçado de morte, como a anunciar um
_retorno ao passado. retorno este que jamais admitiremõs
se transforme em reaiíaade.
O Presidente resolve, já agora, as_sírii o posto herdado
pela morte intempestíva de Tancrido Neves, e anuncia a
reforma de seu Ministério, Concebida no curso do carnaval e anunciada nas Cinzas. Crônica de um retrocesso
anunciado, a reforma objetiva esperada e_ temida iiiCJçnação à direita. Enfim, temos um Mínistério de udfmistas, arenistas, pedessistas, seis ex-governadores iildiretos,
uma conhecida plêiade de antigos lutadores contra as reformas sociais, adversários da organização da sociedade,
muitos dos que sempre sonharam com o poder ao arrepio do voto._ Muitos participaram do golpe de 64,
apoiaram-no, assim como a repressão que a ele se seguiu.
São os acumpliciados de sempre,
Como esperar que _essa equipe comande um goveriio
voltado para os pobres e as reformas sociais?
O atual Ministêrio vem privilégiar as forças que, desde
1978, vêm sendo seguidamente derrotadas nas eleições.
Forças que foram rejCitidas pelo movimento "Diretas
já". Forças que foram batidas, nitidamente batidas, nas
últimas· eleições.
A Nação, que se deu as mãos na grande festa cívica,
que comemorou em todo ·a País a vitória de Tancredo, a
Nação que superlotou es_ta Esplanada no 15 de marçollltimo e aclamou o Presidente do PMDB como a um líder
da resistência demociática, a Nação que chorou a morte
de Tancredo, antevendo a frustração de seu civismo, esta
Nação não pode aplaudir o novo Ministério. Ao contrário, ela se prepara para voltar às ruas, e com ela os
sindicatos, as organizações sociaiS, o que há de-orgânico
na sociedade civíl, para uma vez mais tomar _o seu destino nas mãos. A nova oportunidade será a eleição do próximo Congresso, mas espent-se-q_ue O se-ntimento generoso do povo não se transforme de novo .num instrumento
de manipulação do poder pelos poderosos.
É de boa prudência que os "estrategistas do Pliinalto
não confuildam as manifestações de rua, desta semana,
como aval ao novo Ministériá. A Opinião pú~lica não dá
1
apoios incondicionais, e, como reage favoravelmente ao

primeiro aceno da mais leve participação, no controle da
e._"'peculação, poderá refluir, e certamente o fará, quando
senfir-se· atingida pelos efeitos de controle real dos salários.
Ardorosamente convencidos de que este País tem jeito, de-que o" futuro nos pertence, se depender da qualidade e da decisão do nosso povo, crente da nossa redenção,
preferimos acreditar na inesgotável capacidade humana
de aperfeiçoar-se e superar-se. Como o novo Ministério é
constituído, no fundo, por políticos sagazes, vamos torcer, vamos torcer com toda a Nação, para que o novo
GOVerno Sarney, tbndo oUvidos para ouvir e olhos para
ver, saiba o_uvir o povo e seguir a direçãõ que lhe indicam
os interesses superiores da Pátria.
O Sr: Jaison Barreto..:... Púmíte V.

Ex~

um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD -Ouço V. Ex•
O Sr. Jaison B3rreto ~Reitero, mais uma vez~ o agra_do com que ouço o discurso de V. Ex~. porque, depois de
tanto "oba", 0ba" governista de_apoiamento, ouço um
dis_curso verücal em profundidade, a demonstrar que, ao
contrário_do que os apressados andam dizendo, que não
temos mais espaço nem discursos, entendemos nós que
este é o momento de maior afirmação das correntes prOgressistas do Pafs. Fomos nós, que sempre defendemos a
intervenção no setor financeiro, que ainda está superfi_cial, fomos nós ch1:1mados de malucos quando exigíamos
o congelamento dos preços, fomos nós, que sempre defendem-os Que compete ao Estado intervir, e intervir forte, no sentido de proteger os interesses da coletividade,
fotUos nós sempre combatidos e negados. Ninguém vai
re_cuperar as bandeiras que sempre foram nossas. É um
-momento de afirmação do movimento socialista neste
País. Distinguimos bem e não temos pejo nenhum em
afirmar que apoiamos as medidas do Presidente José
Sarney, com a maior tranqUilidade e com a maior dignidade. Entendemos, sim - e discordamos do ''modus faciendi" da sua aplicação, decreto autoritáfiO, pacOtão,
que ninguêm aplaude - entendemos, sim, as medidas
necessárias à contenção da inflação, só que entendemos
de fazer restrições, no sentido de que a população aprofunde a sua análise e não fique aí apenas- até induzida,
maquiavelicamente, por esses Srs. - a punir pequenos
empresários, donos de botequim, comerciantes que, afinal de contas, também são vítimas desse processo_maléfico que envolveu a economia brasileíra~ e que aprofundemos as nossas reivindicações, porque, muito mais cedo
do que o Presidente José Sãrney talvez perceba, ele vai
ver as coisas de maneira diferente. Ao deslanchar esse
processo, ele vai ter que se definir a respeito de um dilema. Nós progressistas, principalmente nós socialistas,
vamos continuar no sentido de apoiamento às medidas,
para que realmente este modelo seja mudado, e muitos
daqueles que até agora- e já começaril a fica! intranqD
Dilas - estão apoiando brigadas populares, que efes
sempre combateram no passado, que estão aí estimulando o povo a ir às ruas, para fiscalizar, estes rapidamente
se organizarão, Senador Jamil Haddad, rapidamente se
organizarão, para impedir as mudanças efetivas que
muita gente de bem, decente, progressiSta, dentro do Governo, está defendendo. Aí vamos ver quem é quem nesse processo político brasiteiro. E o Presidente saberá que
nós estaremos onde sempre estivemos, em defesa dos interesses da população. E esses Srs., que, num momento
de crise, em estado de necessidade, porque estavam percebendO: onde.a,_Ctamor surdo das ruas, iria parar, se continu~se aquele processo inflacionário, esses Srs. vão começar rapid<~mente a se reordenar, para pretender tirar o
povo das ruas, porque eles s<lbem que, nessa caminhada,
o povo chegou ao cOnhecimento da verdade, e aí daqueles que roubaram e mentiram para esta Nação nestes últimas 20 anos. Meus parabéns pelo discurso. Já vi que V.
Ex~ tem muito a oferecer a esta Casa.
44

O __SR. JAMIL HADDAD -Agradeço a mais este
aparte de V, Ex•, que só faz enriquecer a minha fala.
Contilluo, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, na Câmara que restabelece o equilíbrio
federativo sou o representante do Estado do Rio de Janeiro, de sua população. Estarei sempre, vigilante e firme, na defesa de seus .interesses, o que se fará acima de
vontades partidárias ou eleitorais.
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A sustentação firme dos postulados de meu Paftido e
dos interesses do meu Estado jamais será, todavia, empecitho para que tf!!nhamos, acima de nossas diferenças, e
acentuando-as e suportando-as, o mais cordial dos
co-nvtvios, Saberemos ser fortes e generosos na divegên-

da.
Sr. Presidente, Sr• e Srs, Senadores, confirmando as
análises e as críticas que de há muito fazemos, os socialistas, o Governo Federal acaba de editar mais um "pacote" meses. Outros poderão estar a caminho, sabe-o·
esta Casa, que taJ?tos outros já conheceu. Com medidas
mais ou menos similares, no geral menos corajosas, os
governos conservadores vêm tentando enfrentar a inflação. E seguidamente têm conhecido derrotas. O regiM
me militar inaugurou os "pacotes", e a Nova República
os consagra. O fatQ_ de este último ser mais simpático à
maioria da população e revelar uma decisão do governo
de enfim, enfrentar a inflação, de frente, para salvandonos, salvar-se, não nos pode deixar tranqüilos, pois o reníédio não promete 'a 'erradicação de nossas doenças estruturais, que estão na raiz de nossa crise financeira. h
justo que temamos por recidivas. Apesar desseo-apoio.-po~
pular inicial, do apoio político do CongressO, o pacote
não é de todo tranqUilizador. Confirma-se que às crises
cíclicas se s_egue esse tipo de medidas, igualmente cíclicas, mais ou menos esperadas pelos especialistas, e às vezês pressentidas ou descobertas pelos especuladores,
para seu gáudio, e tristeza da Nação.
Queremos dizer que o "pacote" reforça as políticas de
choques emergenciais, tópicas, quando as questões fundamentais permanecem intocadas, como a estrutura fundiária do País, por exemplo. E sabem muito bem as autoridades económicas que a queda da produção- em especial a queda da produção agrícola --ou a queda da
produtividade industrial poderão destruir toda a expectativa de controle da eSpiral inflacionária. A potítíca de
choques e_ de "pacotes" não _é nova; ê certamente um
vício húã3d0 dos governos conservadores, useiros nesse
expediente e vezeiros em colher fracassos.
Admitimos o "pacote" como remédio heróico, mas
afirinamos que seu suc~so~ tendo-o, será de curta duração, pois o saneamento da economia brasileira, do
nosso ponto de vista, está a depender de um reordenamento das relações capital-trabalho. Entendemos mesmo que a urgência e o sigilo requerido, para o efeito de
determinadas medidas, justifiquem a implantação "pacote" pela via sempre traumática do decreto-lei. Mas,
para o futuro, há de se encontrar meios de ciências ao
Poder Legislativo.
Temos já· algumas dúvidas quanto ao ..pacote" e queremos partilhá-las com o Plenário. Coerente com o sistema econômico vigente, mas nem por isso de forma menos injusta, parece-nos que este "pacote", como todos os
anteriores, reforça aquele velho hâ.bito de nossa política
económica: privilegiar o capital em detrimento da força
de trabalho. Isto porque, $r. Presidente, como é sabido,
enquanto o congelamento dos preços ao consumidor se
fez_ quando eSses preços estão em seu pique, o congelamento dos salários se fez sem o desconto de uma inflação
que-nos últimos três meses surrupiou dos assalariados
algo cOmo 50% de seu poder de compra.
Por que, no momento do congelamento, não se equalizaram os preços ao consumidor e os salãrios?
Estou sendo l~ngo neste me_u discurso, e justifico o
motivo. É o primeiro discurso que faço da tribuna desta
Casa. E_ como único representante do Partido Socialista
Brasileiro nesta Casa, Partido no qual.iniciei a minha
vida política, pelas mãos do saudoso João Mangabeira,
não poderia deixar de fazer uma análise ampla do que
nós socialístas pretendemos e desejamos, dentro da ótica
social, neste País, razão pela qual estou a encerrar o meu
discurso. Antes de fazê-lo, agradeço a paciência dos
nobres Senadores de __ ouvi-lo e meditar sobre o mesmo,
co-m a certeza de-qU_e estaremos, aqui, em uma convivência a mais cordial possível, admitindo e aceitando Pi:lntos
de vist<l extremamente divergentes dos nossos, como
soem em ser um regime democrátiCo plenO, que é aquC!e
que pretendemos para nós e para os nossos filhos.
Há mais preocupações, Sr. Presidente.
Ademais disso gue nos parece um real arrocho salarial, sabe-se, e sabemos nós tão bem, quanto é fácil controlar salários! Baixa-se um decreto, e pronto. Mas,
como controlar os preços! Não só os preços ao consumidor, enquanto a população está mobilizada. Mas, todos
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os preços. Não disse o governo como pretende conseguir
o congelamento de matérias-primas e insumos. Não dis-

se como controlar os preços na fonte de produção, os
preços industriais etc. Como assegurará ao consumidor a
qualidade dos produtos e dos serviços tabelados? Não
nos revelou o Governo como se defenderá e defenderá a
população de look-outs óbvios ou dissimulados, como a
modificação de padrões, as alterações mínimas de especificações. Não explicou o governo como pretende controlar a inflação, zerá-la mesmo, como prorri"ete, sem considerar _um de seus elementos ativadores: as pressões decorrentes da dívida externa.
'Sr. Presidente, pode ser-que um-dia, de pacote em pacote, se cheque a algum lugar. Pode não ser um porto seguro. Confiamos mais em políticas de profundidade, que
alterem as estruturas arcaicas da sociedade brasileira,
disciplinando o capital, subordinando-o ao trabalho.
Lutamos por uma sociedade socialista, constituída por
homens livres e iguais em dignidade, direitos e oportunldades, objetivo que somente será atingido com a socialização dos grandes meios de produção, a independência
econômica, cienttfica e tecnológica do País,
Mas, Sr. Presidente, até lá há o que fazer.
Conclamamos a sociedade brasileira, que não foi ouVi~
da, que jamais o foi, a manter-se mobilizada, para o que
quer o Governo e também para o que ele não quer. Propomos a realização de um grande debate nacional mobilizando bairros, vilas, cidades, municípios, Estados e todas as formas de organização social em torno dos temas
fundamentais da nacionalidade, a reorganização social,
a reforma agrária, a renegociação da dfvida externa; a
Constituinte. Propomos sua mobiliZação através de seus
instrumentos de organização - os sindicatos, as associações de moradoreS, as entidades de classe, os organismos estudantis. Mas propomos, igualmente, que os sindicatos se mobilizem em torno_da reposição salarial, de
sua autonomia, de seu poder de negociação. Que a sociedade se conserve organizada também na resistência a
toda a qualquer ameaça de retro_cesso político, a qual~
quer violação dos direitos civis ou garantias individuais.
Que a -socíCdade se organize e, organizada, lute pelo Socialismo e pela liberdade, lute pela liberdade no Socialis- ·
mo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -

Por cessão do
nobre Senador Alberto SHva, concedo a palavra ao ilustre Senador Aloysio Chaves.

O SR. ALOYSIO CHAVES ~ Sr. Presidente, pergunto a V~ Ex~ se será possível prom~gar a sessão por
mais 10 minutos, de modo que eu possa realizar, ainda
que de maneira sucinta, o pronunciamento que desejo fazer.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - A Mesa vai
acolher a solicitação de V. Ex'., submetendo_aa P!enârio_
a prorrogação da sessão por mais 15 minutos.

O SR. PRESIDENtE (Enéas Faffã) - Consurfo oPlenário sobre a prorrogação da sessão por 15 miilutos.
(Pausa.)
Não havendo objeÇão ao Plenârt(), está -prorrogada a
sessão.
Concedo a palavra ao pobre Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALQYSIO CHAVES, PRONUNCIA
DISCURSO QUE. EN'fREGUE-À.REV!SÀO DO
ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- ConCedO a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. (Pausa,)
S. Ex~ não está pres-ente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira- Desisto da palavra, Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -S. Ex• declina:
da palavra,
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-

ro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O uso das drogas que produzem dependência tem-se
alastrado no Br.asit, com o aumento do consumo da maconha e da_cocaina, a primeira largamente produzida no
País e a segunda com o tráfico intensificado, a partir da
fronteira oeste, proced"ente da Colômbiat via Amazôriia,
ou do Perú da Bolívia, ingressando pelo Estado de_
Mato Grosso do SuL
J.á se_ sabe da existência, na Amazônia, de uma varieM
dade de folha de coca, conhecida como epadu, que os
índios da fronteira cultivam, para vendê-la aos traficantes e refinadores.
Diante disso, vem aumentando o interesse pelo combate à produção e consumo de tóxicos, devendo ser montado pelo Conselho F(.."deral de Entorpecentes (CONFEN) um plano, a ser executado com a ajuda do Fundo
dLls Nações Unldas de Combate às Drogas,
Neste sentido, houve um encontro entre o Presidente
desse organismo internacional, Giuseppc de GenB.ro, e O
Presidente do CONFEN, Técio Lins e SilVa, para a elaboração de um diagnóstico da realidade brasileirj3. no se-

e

to r.

O Fundo das Nações Unidas, que conta com recursos
orçamentários anuais da ordem de quarenta milhões de
dólares, pretende investir, neste e no próximo ano, cerca
de oitenta milhões de dólares na América Latina em projetas para a substituição da cultura da coca e da ep_adu
por outros produtos.
Lançou-se no Peru o primeiro programa,
substituindo-se as plantações_ de coca pelo cultivo docacau, instalando-se uma cooperativa, composta de cinco
mil camponeses.
Sabe-se que, no Brasil, algumas tribos indígenas _culti-Vam a maconha, esperando que, também entre elas, seja
incrementado o plantio de outras lavouras, com recursos
daquele fundo internacíonal
Saliente-se que, no que tange à toxicomania, o problema de maior importância é o combate-ao tráfico de cocaína, não se devendo minimizar, no entanto, o uso da
maconha, tanto mais quanto têm sido divulgadas opiniões no sentido da sua liberação ou legalização.
-Numa reunião realizada em fevereiro último, a Organização das Nações Unidas reiterou o seu ponto de vista
sobre a utilização da maconha, afirmando que ele "conM
tlnua ilegal, provoca depedênci~ e produz efeitos perri(ciosos ao organismo".
-Entre(anto, deve haver uma liberalização maior no
que tange à penalização do usuário, que é apenas um dependente, e o agravamento da pena imposta ao traficante que, livre da dependência na maioria dos casos, propaga o vício por simples interesse financeiro.
.Mas não são esses os dois únicos psicotrópicos em cir.culação no mercado, podendo-se transformar em tóxicos
muitas solanáceas, cultivadas em todo o mundo.
A prevenção deve ir'mais longe, com um órgão nacional de combate_ aos tóxicos, disseminado em todo o P-aís.
Era o que tinlla a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

-O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS-SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. ~enad~res: _
Sabendo-se que a quantidade de empresas enquadradas em nosso País çomo micro, pequena ou média, atingem o surpreendente volume de, aproximadamente, três
milhões, percebem-se, de imediato, as dimensões, a utiHdade e as imensas potencialidades da utilização pela Legião Brasileira de Assistência (LBA) da Microempresa
Social como um dos seus mais arrojados e exeqüíveis
programas que, ainda em sua fase de implantação, passará a ocupar cerca de cem mil pessoas.
Como esse programa, a LBA promove um vasto movi!_lltflto de_efetíva e_r~moção social destinado a CQnsolida_r
e completar o ciclo da trajetória de ascenção sócioeconômica, que é·o-objetivo fu~damental coHmado pe1as
múltiplas iniciativas e empreendimentos que a benemérita Instituição já vem desenvolvendo em beneficiO dos
segritcntos mais carentes da população, destacando-se,
nesse conjunto, o lunçamento do "Primeiro, a Criança"
- considemda pela UNICEF como, no género, o maior
orograma governamental em execução.
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Sobre a Microêmpresa Social, o Presidente da LBA,
Marcos Vi laça, publicou no Correio Braziliense de 4 de
março passado, um artigo intitulado o "Projeto da Gente", cuja incorporação ao texto deste breve pronunciamento solicito, em virtude de sua oportunidade e das ipformações que propOrciona sobre o assunto.
Esclarece o eminente Escritor Marcos Vinicios Vilaça,
nesse seu recém-divulgado artigo, que atualmente mais
de oitocéntos titil alunos, oríginãrios das camadas mais
pobres e necessitadas, passam pelos cursoS profissionalizantes da LBA, nos quais ... "adquirem as habilidades
necessárias, não só à alto-subsistência, como também à
sua colocação na força produtiva de trabalho, como
mão-de-obra tecnicamente qualificada." "Apoiada nessa
premissa- prossegue Marcos Vinicíus VBaça-, ~·a Microempresa Sociãl visa a completar, a fechar o ciclo da
trajet6ria de ascensão sócio-económica,,Da carência,
da inabilitaçào, do desemprego ou do subemprego origirillis aos cursos de orientação e preparação para o trabalho da LBA; desta, à qualificação e autonomia profissionais e ao ·cooperativismo solidário dos Grupos de Produç5o. Desses grupos sairão, agora, as micrcie~presas;
geridas por alunos e pessoas da comunidade, oficia[mente regularizadas, aptas a usufruir dos beneficias e estímulos previstos por lei" .3 9
Como se vê, são novos e amplos horizontes que a LBA
descortina, no roteiro de uma efetiva Promoção humana
e social, despojada de paternalismo e oriunda de uma
conc_epçii.o realista, contrária às diretrizes do mero assistencialismo tradidOnal.
Trata-se, efetivamente, de uma iniciativa digna de encômios, _possivelmente uma das mais pujantes_ cOntribuições ao pleno êxito da política social do Presidente
José Sarney, que optou pelo desenvolvimento social
como uma das prioridades essenciais do se11: Governo.
O Brasil recOnhece e aplaude os empreendimentos pioneiros _da __ Mit;roempresa Social, planejamento.S pela
LBA, como uma demonstração insofismável de nova
mentalidade e das profundas mudanças que estão surginM
do em todos os setores e planos da atuação governamental nU Aditiln-istração do Presidente José Sarney.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!
Palmas.)
Correio Braziliense, 4 de março de 1986
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:.c
PROJETO DA GENTE
Marcos Vinicios Vilaça
Recentemente, na casa maior da vida brasileira, o Palácio do Planalto, mais uma vez se consolidou a prioridade do Social.
~
ALBA, no Governo José Sarney, tem buscado a linha
do desenvolvimento social e não a do mero assistencialis-

mo.
O brasileiro carente não é para a instituição um caso
de passividade derrotada e desesperançada, mas de agente do seu processo de mudança, em que se substitui a vulnerabilidade pela dignidade.
Ali, faz muito pouco, fez-se o lançamento do "Primei~-
ro, a Criança", no gênero, o maior programa deg_overno
de que se tem notícia, segundo o Unicef.
Programa que vem sendo executado sem quaisquer
anotações de fragilidade operacional e causando na
população-alvo os melhores sinais de empatia.
Agora, prosseguindo nos càminhos traçados pela Presidência Sarney, chega-se naquele mesmo abrigo na contemporaneidade daquelas paredes fincadas pela gerlialiM
dade da criaç-J.o brasileira, para uma c· .,o espécie de homologação do projeto de fazer, a microempresa social, o
"Projeto da Gente".
Não se foi ali para anunciar o novo, mas para co~cre
tamente multiplicar a experiência de um trabalho que já
vinha sendo executado pela Legião Brasileira de Assistência.
Fernando PeSsoa ensinou que: "Há uma leifQuemanda que num sentírfHaja um seguir".
A LBA sentiu e resolveu seguir.
Andam todos em nossa terra por tal forma estonteados com as dimensões dos problemas do dia-a-dia, Que,
às vezes, não lhes sobram olhos para, em muitos casos,

Março de 1986

enxergar caminhos segundo os quais, ajudando aos ou~
tros, ajudem-se a si mesmos._
__
Anualmente, mais de oitocentos mil alunos, origimírios dos setores mais carentes da população, passam
pelos cursos profissionalizantes da L.BA, nos quais adquirem as habilidades necessárias não só à autosubsistência, como também à sua colocação_ oa_(o_rça
produtiva de trabalho, como mão-de-.obra tecnicamcmte
qualificada.
~Apoiada nessa premissa, a Microempresa Social visa a
completar, a fechar o ciclo da trajetória de ascensão
sócio-econômica. .
~
-- Senão, vejamos:· da carência, da inabilitação, do de--semprego ou do subemprego originais aos cursos de
orientação e preparação para O trabalho da LBA, destes,
à qualificação _e autonomia profissionais -ê aO cooperau.-vismo solidúrío dos Grupos de Produção. Desses Grupos sairão, agora, as microcmpresas geridas pOr alunos_e
pessoas da comunidade, oficialmente regularizadas, aptos a usufruir dos beneficias e estimulas previstos por
Lei.
E um programa racionaLRadonal_ e simples. Factível
e, em sua fase de implantação, jã começarã a ocupar cerca de cem mil pessoas.
Acentue-se: não é dirigido pelo Estado, o que lhe retira qualquer ranço de paternalismo. Constitui-s_e, isto
sim, em estímulo ao- aVanço da: livre itiiCiativa. ·
Sabemos todos_que é a microcmpresa a maior fonte de
empregos no Brasil. Aproximadamente setenta por cento
de toda a mão-de-obra hoje enlpregada estão nas empresas de porte médio e pequeno e o número·d~ empresas
classificadas como micro, pequena ou mêdia se situa ein
torno de três milhõ~, o que sigriifica cerc-a de noventa
por cento do total instalado.
O programa que a Legião Brasileira de Assistência semeou objctiva também a combater o desemprego e, as-sim, o que se estimula é, efctívamente, Uma Cruzada de
redenção da população de baixa renda ou desempregada: desfralda-se uma bandeira de efetiva promoção Sbcial, lastreada não em fantasias, mas em algo bastante
sólido e solidificado, provado ao longo de anos de experiência.
Vai-se fazer, em atenção a deficientes -e Idosos, na linha não filantrópica ou _segregacionista, mas de pro~
moção social, o que sempre foi desejo de Helena Antipoff, de Odylo Cost3, filho, de Franzen de Lima, -de Maria Clara M3chado, de "(ônia Carreiro, de Abelardo e
Augusto Rodrigues., de MáriO Olínto ou, mais para tráS,
de D. Pedro II em relação a surdos-mudos e de Benjamim Constant para com os cegos.
-Dos idosos deseja-se muito. Estima-se que distribuam
ca.moneanamente o__saber de experiência feito, a tarimba
que só as faces apergaminhadas têm.
E em tudo est3rão as interfaces governamentais, numa
ação de complementaridade.
De saída, já estão juntos: Ce_Qe;sp, Cebrae, Embrater,
Sudepc, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal.
De saída, também já se tem uma clientela: aLBA inesma, que até _então só adquiria em forma episódica e pequena produção, agora vai dar escala a essas relações,
não de ftlantropia, mas comerciais;
Alegou, e em muito, aLBA que-este tenha sido o proM
jeto de ação do MPAS, a primeiro merecer as h-oliias da
aprovação e o timbre de entusiasmo do ministro Rafael
de Almeida Magalhães.
Sempre que-me ocupo da questão do deficiente, passa
por minl a lembrança da bondade que se fez homem:
Odylo Costa, filho. São-dele estas palavras, quando participava de verdadeiramente memorável encontro de disM
cussào de uma política para -õ deficiente e que agora
transcrevo, em homenagem ao presidente José Sarney",
pois de serviço público não se exclui a emoção dos homens;
Disse Odylo: "Então, este encontro entre homens e
mulheres, esta transfusão _de corações, representa ... a luz
interior de um se encontrando com a luz interior óe outro e criando, pelo amor, uma realidade nova, um chão
limpo, um palmo de terra onde possa crescer uma rosa
vermelha".
M~rcos Vinicios Vilaça, professor universitário e membro
Brasileiw de Letras, é presidente da LBA.

Sexta~feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

d~

Acade-mia

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller.

0 SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun_cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Prccis;.He, neste Brasil, acho eu, partir-se mais para
aç-ào concreta do que se ficur só na teoria. Esse erro jâ
vem da Velha República. e parece-me estar-se mantendo
na Nova República.
Por exemplo: O Sindicato Rural de Âgua Boa, em
Mato Grosso, nos dá uma amostra de que como vê na
rearidãâe o que representa a teoria, que não funciona na
pf_ática, Vejaffios o que acontece: O SindiCato vem futanM
do, faz tempo, para credenciar um Hospital em Âgua
Boa, para que se dê assistência mêdíCa aos Produtores
_agricolas. Vai oficio, vem oficio e o credenciamento nada. Eis 6 que diz o Presidente Irineu Spenthof:

"Mandamos ofício ao INAMPS, de Cuiabá, sol i~
citando Assistência Mêdica. e credencíamento de um
Hospit<ll, bem como convênio com o Sindicato Rural de Ãgua Boa.
Além de termos oficiado ao INAMPS, de Cuiabá, enviamos também correspondência ao Ministro
·da Previdência Social para que autorize a nossa solicitação."

Em seguida ele diz:
.. Solicitamos ao ilustre amigo Senador G~tào
Müller para que questione junto ao Sr. Ministro da
Previdência Social e junto ao INAMPS, de Cui<:tbá,
para a concretização de nossos anseios."
Prosseguindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, afirma o
Sr. Presidente do Sindicato~
"Queremos aproveitar, outrossim, para solicitar
de Vossas Excelência um pronunciamento na Tribu~
ria do Senado- enfatizando a falta ·ae atendJinento
Médico~ Hospitalar ao Homem do Campo em Mato
Grosso e lembrando, ainda, ao Presidente Sarney de
suas palavras afirmando que os Trabalhadores Rurais s: os Trabalhadores Urbanos têm os mesmos direitos e receberiam o mesmo atendimento médicohospitalar.
Somos o maior produtor de toda a região do
Vale. do Araguaia, que abrange desde Barra do
Garças até Vila Rica, conseqüentemente geramos a
maior contribuiçõeS para com o FONRURAL.
Âgua Boa, está comemorando em 1985, dez anos
de Colonização é um grande prêmio para os produtores e trabalhadores_ rurais, que foram a razão
maior do progresso deste Município, seria o credenciamento de um Hospital, que viria beneficiar os
produtores e principalmente os trabalhadores rurais
ligados aos proprietários.
Nosso pedido justifica-se também pela distância
que nos separa de Barra do Garças- 240 Km, Município mais próximo com Hospital credenciado.
Na certeza de contar com o apoio de Vossa Excelência para o nosso pleito, desde jã agradecemos,
ensejando votos de sucesso administrativo e renovando nossa estima e apreço, em nome da classe rural que faz jus a este grande benefício."
Repito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, necessidade de
se partir para uma a:ção concreta mesmo, no sentido de
se beneficiar o homem do campo. Mais ação e menos burocracia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (P::tssos Pôrto) palavra ao nobre Senad_or Enêas Faria.

Concedo a

O SR. EN~AS FARIA (PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O fato obviamente já é do conhecimento de todos. Os
jornais e tei_evisão já dedicam a maior parte do seu es;.
paço e do seu tempo para falar do assunto e esclarecer a
Nação, e em torno dele está de pé, outra vez, a consciên~
cía do povo.
Todavia, é preciso que também aqui, e principalmente
nesta_Casa, seja devidamente registrada a reforma económica que o Governo da Nova República acaba de implantar. E é sobre isto que quero lhes falar agora. Depois
de vinte anos de ditadura; depois de vinte anos de ilegitimidade; depois de décadas de negação do Direito e de_
SI.J_pressão dos direitos; depois do casuísmo como instituição; depois do arbítrio c da prepotência-como referên-
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ci::t de Estado e pressuposto de poder; depois do primado
da incompetência como perfil de governantes e, enfim,
aepois de duas décadas de um Estado obscuranista, o
País se levanta cm cosciência, em patriotismo, em confiança e desperta para o verdadeiro amanhecer da demo-cracia e da liberdade
O povo sofrido rompe as amarras da opressão e da espoliaç~o e o Governo da Aliança Democrática resgatanos o conc_ei1a e a identidade de Nação, reinventa a espe~
ranç3 e a confiança nacionais; recomeçamos a vida e vamos reescrever a-"Hislória.
Estamos finalmente, para felicidade do povo e tristeza
das so_ci_edades hegemônicas, para salvação da Pátria e
frustração dos potentados, saindo da transição e ingressando na transformaç~o.
Muito mais do que isto, Sr. Presidente e Srs~ Senadores, estamos começando um novo tempo e vamos agora
construir o homem novo.
Todos nós, que ao longo de quase uma geração inteira
mourejamos nas lidas das oposições brasíleiras -porque numa posição consciente - preferimos estar longe
do poder e perto do povo, enquanto o Estado estava distante da Nação - e _ali, na escolha pelo povo, exercíamos a resistência democrática, pelejando pela liberdade,
ainda que oprimidos, clamando por reformas e transformações socia-ís; ainda que tangidos pela exceção, pudemos viver e sentir na pele o significado da realidade que
nos impunham, presidida pelas deformações de uma sociedade erigida pela incidência do económico sobre o social;
Pela primazia do capital sobre o trabalho;
Pela privatização rinti-socíal dos meios de produção;
Pela concentraçãO de rendas e de propriedade;
Pela ação equivocada do Estado na coord~nação dos
fatores do desenvolvimento;
_
Pelo des_empenho lamentável de uma poHtica de alienação da nossa economia e de comprometimento da Soberania Nacional.
E sentimos, assistindo e sofrendo as conseqUências fa.;tais desSa política, fundamentalmente na formação e na
mentalidade dos brasileiros, porque com ela se criava e
se institufa, além de uma sociedade de pá rias, de desem~
pregados, de famintos e de marginalizados, também um
Pais de alienados, incultos, ociosos e espertos de toda natureza.
.
A contabilidade da ditadura dos poderosos, dos prepotentes, dos grupos económicos, dos interesses do capital estrangeiro e dos interessados em nossa eterna condição de colónia económica e cultural, deixou-nos com
uma dívida social de dezessete milhões de analfabetos;
De quarenta milhões de subassalariados;
De não mais de dois milhões de brasileiros graduados
em nível superior;
De aproximadamente dez milhões de crianças sem escolas·
De' milhões de desabrigados;
De não mais de 5% da população detendo 95% da renda nacional;
De não mais de 4% de proprietários rurais posstiínuomais de 60% das terras aráveis do País;
De aproximadamente vinte milhões de brasileiros que
ainda não dispõem de luz elêtrica.
E tudo isto, para-doxalmente, sob a química contãbil e
o casuísmo político da _construção das duas maiores hi~
drelétricas do Mundo, de um Banco- do Brasil ostentando a condição de estar entre os 20 maiores bancos do
Planeta.
Pior do que isto, construindo numa terceira ponta da
linha uma das maiores dívidas externa e interna do Mundo·

Úm déficit público quase incontrolável;
A agiotagem oficializada do mercado financeiro improdutivo;
A política dos juros escorchantes;
A estratégia cambial equivocada;
O enriquecimento ilegítimo e exagerado dos bimqueiM
ros;
A impunidade dos especul::~dores e a premiação- e ascenç1io dos submissos, dos incompetentes e dos desones~
tos.
Por isso, podemos hoje dizer sem nenhuma pretensão
de descoberta, de precursores ou possuidores da verdade, que muito mais do que as "cassandras" de ontem,
nós do PMDB somos daqueles qu_e sentimos mais fundo
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e que conhecemos mais de perto o significadO das eXpres~
sões do Presidente Sarney c do Ministro Dilson Funaro,
quando dizem que a nova política econômic.a do Gover~
no, numa dimensão mais ampla, estabelece sobretudo o
marco de urna nova mentalidade para o BrasiL
Tudo isto, Sr. Presidente, esta experimentação vivencial da dura realidade brasileira, através da militância
política e do exercício da vida pública, nos ensinou ajamais buscar o poder pelo poder. _Mas, ao contrário,
como sempre o fizemos a partir do Programa do PMDB,
aprendemos a. buscar o poder a partir de compromissos

----dCbaiC a idéia de criação do Minístério da Defesa Nado~

com as necessidades e anseios do povo, nascidos nas
pwças públicas e nos palanques, com a intenção e convicção seg"uras de cumpri-las, como 0 fez Tancredo Neves desde a memorável campanha das dirctas, até_o gesto
concreto de honrar a palavra com 0 povo como agora 0
faz com coragem, com coerência partidária e com 0
espírito de estadista 0 Presidente José.Sarney, resgatando com seu gesto a dignidade da Nação; e dcfínindo os
conceitos fOrmais do qw!-Tancredo, ao anunciar o futu~
ro, sintetizou como Nova República.
Logo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, podemos dizer
agora, sem medo de errar, que 0 futuro já começa a ser
presente, e que os alicerces de uma sociedade justa e
equânime começam a ser plantados.
A divida externa começa a ser renegociada em bases
mais toleráveis e exequfveíS;
-- ~
0 déficit público foi 2.erado;
A nova moeda nos confere umã outra personalidade a
nível cambial;
_
O orçuillento monetário "trariSformou-se em peça respeitãvel e documento para ser cumprido;
o mercado financeiro deiXOu de ser 0 recurso de lucros indizíveis e a opçüo de vida para os ociosos e improdutivos;
A inflação foi--zerada;
Os juros sob controle;
O salúrio passa a ganhar valores reais e 0 povo jâ começa a recuperar 0 seu poder de comp_ra;
Os especuladores e tubarões estão sob a égide da lei;
A balança comercial eleva seus _índices em superávit;
O crescimento económico retoma a espiral ascendente;
A reforma agrária já é semeada no~ campos e pela la-_
voura;
Os primeiros pasSos pura-uma reforma tribútár-ia)â fO-ram dados;
A renda_ pública amplia seus fatores de distribuição
pela opçiío social da estratégia de Governo;
Os excessivamente ricos, os capitalistas ou os opressores já minimizam a sua empáfía e a :Sua Prepotência,
recolhendo-se à insignifiCância doS opressores e ao escárnio das maiori;;s oprimidas;
0 povo, de rebanho, passa a pastor;
O fiscal do Governo constrói seu próprio destino e 0
Estado se confunde com a Nação.
E este, Sr. Presidente, Srs• .Senadores, 0 Governo que
sempre preconizamos.
~
_-Esta, Presidente, a realidade que sempre quisemoS implantar.
Este, o Governo nascido da- prãça pública, do compro~
misso com 0 povo, dos anseios nacionais_e da democ;racia acima das figuras de retórica.
Portanto, Presidente e Srs. Senadores, eu repito sem
medo de errar, estamos saindo da transiç1ío e ingressando na transformação.
Este é um outro País.
Esta é uma nova Nação.
Os moços e moças do Brasil, os n~ssos filhos e netos,
pura usar o exemplo feliz do Ministro FunarÕ- já podcm olhar para o futuro com fé e confiança.
Os velhos jii não preci_sam mais se culpar por terem
participado de uma gcrução que teria transmitido um
país nefasto e medíocre pari as &ei-<lções que os sucederam.
O Brasil, enfim, é um País sério._O mundo jâ nos olha
com respeito.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR •. PRESIDENTE (Pa&.us Pôrto)- COnCedo-a
pafavra ao nobre Senador César Cais.
O SR. C€sAR CALS (PDS -CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 27 de maio do ano passado, emiti pronunciamento, desta tribuna, oportunidade em que trouxe para

na!, por entender da necessidade de se-estabelecer uma
duutrina militar, evitando a manutenção do isolamento
operacional, logístico e de pesquisa de cada força singu~
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pun1 aprcscntur um projeto du nova Constituição, todas
as propostas de emcnd:.~s constitucionuis apresentadas,
para -que a referida Comissão conheça o pensamento dos
muais. integrantes do Cungrcsso. (Muito bem!)

lar, pois a missão constitucional tias Forças Armadas é
un<J-e indivisível.
Naquela ocasião citei o General Góis Monteiro, que
em 1952, referindo-se às Forças Armadas, disse:
"Nüo criamos 0 Ministério da-_Defesa Nacio-nãl
pal-a realizar a coordenação político-adminístrativa,

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Nada mais havendo u tmtar, vou encerrar a presente sessão, designando para a scs!'>ào -ordinúria de amanhã a seguinte

~~f;~!a~~~d~~~~n~ns~~c~ i~~t=r ~v~~~i~~ooe~~~r;~r:!

de central_izaçüo administrativa, já realizada pela
maioria_ de ?;utros puíses."
Com efeito, Sr. Presidente, valendo-me de dados de
pe~~quisas·sobre o assunto, mostrei que cerca de43 países
já adotaram a estrutura ministerial única, inclUsive
na·ções vizifihüs do continente sul-americano e economicumente pobres.
Posteriormente, Sr. Presidente e Srs. senadores, submeti à consideraçãO dos- meus ilustres pares proposta de
emenda constitucional, estabelecendo que a integração
-daS--FOrças Armadas será feita pelo Ministério da Defesa
Nacional, regulado por lei, de iniciutíva-do Poder Legls-

l<.tt~:om~~h~oi~~~~it~~~t~e~~ ~~~bj~c:damento

básico a

unicidade das três Força$. tendo _em vista que ela irá atimiz;1r O empregO- ao-:.., recursos humanos e materiais,
abrt.>viando o processo de tomada de decisões, propor- ciOnanêro uma política e estratégias militares verdadeiramente integradas.
Tainbém temos que considerar que as terftativas deracíóflalização estrutUral das Forças Armadas com,, a organização trimínlst"er"iUJ-naõ têin sido bem sucedidas.
11ío logo a idéia foi por mim colocada em debate,
vários seg_mentos aprcssuram-se_em criticar a medida sugerida, algumas sem qU<llquer fundamento e sem a
abr;.~ngênCía que o importante tema merece na condução
da sua discuss1io.
Agora, e~tranto, Sr. Presidente, em matéria publ,icada
na edição do dia 27 de-fevereiro do corrente ano, Correio
Bra~iliense, o_ proeminente jurista e cientista político
Hê[j_u JlJguuüb.c, membro da Comissão dos Notáveis,
criada pelo Presider:!_te_José S~rney, também vem defendendo a criaçãp_ do .Ministério da Defesa Nacional. A
matêriu, sr. -Pr~side-nte, está c_onsu_bstanciada nos seguintes termõs:
"A proposta de criação do Ministério da defesa
Nuclonal, para estubelecer a coordenaçUQ entre as
três Forças_Armudas, está sendo estudada pela Comissilo Provisória de Estudos Constitucionais, reunida ontem no Hotel Glórhl, no Rio de Janeiro. A
su_g_csfiTo foi apresentada ao Comitê de Defesa do
Estado pelo cientista político Hélio Jaguaribe,
membro da Comiss~o criação pelo Presidente Sarney e que deverá concluir em julho o relatório ~obre
a no"va_ ÇoriStituição.
- SCgundo Jaguari_~e:. o novo Ministério aumentarü a capacidade oPerativa as três Forças Armadas
militares e afirma que, no atual sistema, o EstadoMaior âas forças Armadas (EMFA) tornou-se "um
- -órgão de planejamento, com pouco poder imperativo c se-par-ada das três Forças.''
- Como podemos observar, o pensamento do festejado
jurist;l se identifica perfeitamente com a .nossa proposta e
se constitul-nunl- substancial apoio aos nossos argumen~
_tos, além de mostrar claramente que a tese por nós _defcndlda em relação ao assunto atende plenamente aos
ans_cioçda Nw.;ào que precisa de estruturas mais modernus também no campo militar-administrativo.
Por último, devo rememorar que essa solução implica
tanto na integração de uma política militar global, como
na o.limizaçào dos planos e programas, na eliminação de
superposições de tarefas e dispersão de-recursos, na reduçàO de custos operacionais, convergindO-se verbas
r.ara investimento e reequipamento e na maior facilidade
de suprimento de meios, como na unificação e padronização do sistema logístico, tornando mais eficaz o planejumento e mais pronto o emprego dos instrumentos tátic.o, esLratégicQ e logístico.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, desejo sugerir que
V. Ex~. como presidente do Congresso Naçional, encaminhe à Comissão _criada pelo Presidente José Sainey,

ORDEM DO DIA
Votação, e:rlí tUr-no úOko, do Requerimento n~> 3, de
1986, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Carlos Chiarclli, respectivamente, Líderes do PMOB e PFL,
requerendo nos_t~_rm_os __do art. 371, c, do Regimento lnterno, urgência Para o Projeto de Lei da Câmara n~ 218,
de 1985 (n~' 6.698/85, na casu de origem), que dispõe
sobre o I Plano Nacional de Informática e Automação
- PLANIN.
Votação, em primeiro turno, do Projeto de LeJ do Senado n9 172. de autoria do Senador Moacyr Duarte, que
acrescenta letra ao item II do art. 275 do Código de Proc~so Civil, inslituindo o rito sumaríssimo puru as ações
constitutivas de servidão legal de aqueduto, tendo
PARECER, soQ_n~> 537. de 1985, dtt Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade e~ no mérito, favoráveL
Votação, em primeiro- turno, do Projeto de Lei do Se-_
nudo n~' 226, de I 983, de autoria do Senador Nelson Carneiro. que concede anistia a dirigentes sindicais punidos
com base na legislação trabalhista, tendo
PARECERES, sob n9s 513 e 514, de 1985, dus Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável.
Votuçào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~> 127, de .198.5, de autoria do Senador Jutuhy Maque dispôe sobre a extensão dos efeitos das Leis
n"' 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e nl' 3. 164. de Jl' de
junho de 1957, ~ outros casüs, que especifica, e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n~' 432, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, fuvorável, com emenda
que apresenta de n<? I - CCJ.
galhãe~>,

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 199, de 1980,
do Senador Henrique Santillo, que assegura o credenciamcnto médico pelo INAMPS nos casos que especifica, e
dâ outras providências, tendo
PARECER, sob nl' 144, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vençiçlo do Senador Lázaro Barboza.

Vot-ação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art.
296 do Regime rito Interno), do Projeto de Lei do Senado
n<1 160, de 1982, da Senadora Laéfiu de Alcântara, que
restringe u disponibilidade dos bens imóveis do analfab!!to, tendo
PARECER, sob n9 849, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidadc.
Votução, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 124, de 1983,
de uutoriu do Senador Gastão Müller, que faculta às empresas revendedoras de combustível ao público o paga-
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mento li vista ou da parte por elas efeti~amcnte comer~
cializuda, tendú

PARECER, sob n<:> 742, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

8
Votação, cm primeiro turno (apreciação prelíminar da
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art.
296 do Regimento fnterno), do Projeto de Lei do Senado
n9 !54, de auturia do Senador Nelson Carneiro, que define a residência médica c disciplina o exercício profisSional da atividade, dandl.l outras providências, tendo
PARECER, sob n'1_463, de 1985, da Comíssão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidadc.
VotaçUo, em primeiro turno (apreciação preliminar da·
constilucionalidade, nos termos do art. 296 do Rcgimen~
to Interno), do Projeto de Lei do Senado nQ 20-6;-de 1985,
de autoria do Senador Jorge Kalumc, que permite o uso
dos créditos em fundos do Decreto~Lei nQ 157 para
amortizaçUo de prestações do Sistema Financeiro de Habitação, tendo
PARECER, sob n9 881, de 1985, da Comissão;
-de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade, com voto v_encido do Senador Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Enéas_ Faria)- Está
da a sessão.

encerra~

(Levanta-se a sessao às 18 horas e 40 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR./TAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 5-3-86 E QUE,
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inicialmente, quero agradecer ao Sen.:~dor Maur_o__ Borges a gentileza que teve em ceder a sua vez, para que eu
pudesse ocupar a tribuna do Senado.
Sr. Presidente, evidentemente, a reforma do Governo,
como não poderia deixar de ser, abafou algumas críticas
levadas ao conhecimento do público pelo Presidente do
Banco do Brasil, Dr, Camilo Calazans.
E pela importância, Sr. Presidente, dessas críticas, julgo necessúrio abordar, ainda que ligeiramente, a fala do
Presidente do Banco do Brasil, reflelida na-imprensa, no
dia 25 de fevercírci.Srs. Senadores, neste momento em que s;-fila no "pacote" económico eni. que o Governo busca o seu rumo, o
seu norte, e_que tem uma diretriz, vale a pena examínare
esperar das autoridades financeiras do Bras_il algum_a resposta ao que disse o _Dr_. Calazans.

Diz o Presidente do Banco do Brasil:
"A participação dos bancos estrangcíros no síSte--ma financeiro nacional foi duramente contestada _
durante o primeiro serilinã)'io da reforma bancária,
realizado ontem em Brasílía__ As críticas mais violentas partiram do Presidente do Banco do Brasil, Camilo Calazans que, se manifestou- "totafm"eilte con- trário" à presença de bancos estrangeiros no País,
admitindo no _máximo a existência em território
brasileiro de escritórios de instituições financeiraS __ _
controladas por capital externo.
O Presidente do Banco do Brasil reforçou suas
críticas aos bancos estrangeiros acusando-os de terem "ludibriado" a lei de remessa de lucros, ao
transferirem por duas vezes os lucros das filiais de
empresas multinacionais instaladas no Brasil. Isto
se deu através da utilização do "artifício" de em~
préstimos entre matrizes e filiais de multinacionais
por intermédio dos bancos internacionais.
A atuação dos bancos estrangeiros no Brasil foi
inicialmente criticada pelo Presidente da Confederação Nackmal_dus_Tr_a_b_alhadores nas Empresas de
Crédito (CONTEC), Wilson Gomes de Moura,
para quem ••não se p-ode admitir a situação em que
banco estrangeiro com t2 agéncias no País, como é
o caso do __Citibank, seja grande captador da poupança nacional". "É um verdadeiro contraste, ban-

co estrungeiro capt<.mdo poupança nacional p.:~ra financiar empresas multinacionais", protestou Moura."
No mesmo Seminúrio, com a presença do Presidente
do Banco do Brasil:
"Em sua vez de f:.~lar, o Diretor Administrativo
do BANERJ, José Manoe[ Pita Pombo, também
deu uma dura estocada nos bancos estrangeiros. "O
que não entendo é porque se permite que bancos estrangeiros atuem com dinheiro que está aqui. Isto é
"elementar. Se quiserem atu-ar no Brasil, que tragam
seus recursos. O que não se entende é o desvio de dinheiro interno para esse.'> bancos'',
"Eles vêm aqui captar poupança nacional, continuou Calaz:.tns, e captam fácil porque quando há
um problema no sistema bancário, como houve recentemente, o poupador, por uma questão de risco,
corre para o banco oficial ou para o banco estrangeiro. E daí o futo de qUe um banco estrangeiro com
apenas 12 agências é o segundo cuptador de poup~tnça do País. Evidentemente eles aplicam esses recursos dentro de seus interesses, interesses de seus
centros de decisão.''
Para surpresa geral, Calazans prosseguiu suas
críticas contra os bancos estrangeiros acrescentando
que também é contrário a que eles tragam recursos
para o Pais. Cla'>Sificou a internação de crédito estrangeiro no País, através da operação 63, como "o
maior dest~.stre que tivemos". "Destruiu o coopera~
tivisll}o e todas aquelas atividades que não tinham
capacidade para p<tgar os empréstimos em face das
maxicorrcções cambiais que aumentaram as dividas
em 30%".
"'A experiência dos empréstimos pela operação
63-·pagamento de acordo com a cotação do dólar
- acrescentou Cala:wns, foi totalmente desastrosa
até para os Governos Estaduais. Hoje há Governos
Estaduais que estão falidos, nem De_us ajudando
eles conseguem pagar o cj_ue devem em 63, porque inclusive usaram recursos exterqos para cobrir despesas de _pessoal, para empreguismo."
Para o President~ do Banco do Brasil, somente o
Governo Federal é que deveria ter acesso a créditos
no exterior e aplicú-los internamente "como lhes interessar".
··Então acho que não há por que o sistema finan~
ceiro nacional ter banco estrangeiro. Pode ter escritório, mas banco estnmgeiro operando sou totalmente c-MtrãriO. Não é porque não goste de estrangeiro, mas é porque não há interesse para a economia nacionaL A presença de bancos estrangeiros
não traz nenhum benefício para o País", concluiu
Ollazans para visível satisfação da platéia, composta por dirigentes de sindicªtos de trabalhadores na
úrca bancária."
Srs. Senadores, no momento em que _o País vive o- clima das novas medidas económicas, seria importante que
_o Pr~ide.nte do Banco Central, que também foi duramente critícudo pelo Dr. Calazans, viesse a público dar
as devidas explicações à fala do Presidente do Banco do
Brasil.
Recordo-me, Sr. Presidente, neste instunte, quando se
faJa também no controle de juros -pediria a atenção,
com muito respeito, do Senador Américo de Souza para uma proposição que está para ser examinada por S.
EX•, projeto de nossa autoria, apresentado em 1981.
Como nós todos sabemos, o Governo, através do seu
pacote, ainda não limitou os juros. Basta.dizer que, anteontem, o Banco do Brasil descontava duplicata na base
1,8%, praticamente chegando ao fim do ano em 24,4%. O
BRADESCO, ltaú e BANESPA, na base 2,5%, correspondendo, praticamente, a uma taxa anual de 35,5%. E
alguns outros bancos estão operando em uma taxa que
daria em 12 meses, 42,4%. Mas com o Senador Américo
de Souza há um novo projeto que diz o seguinte:
"Determina a upticaçào do Decreto n9 22.626, de
7 de dezembro de 1933, a Lei da Usura, às entidades
integruntes do sistema financeiro."
P Governo reviveu _uma lei delegada da época do Presidente João Goulart, que permite <l fiscalização por par~
te do Governo e aplicação de uma melhor justiça social,
quando ele pretende a fiscalização e controle dos preçoS.
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iú em 1981, Srs. Senadores, nós apresentávamos este
projeto ao Senado du República, determinando a upticaçàO da Lei da Usura.
Ne:>le momento, fab-sc no controle dos juros e o Governo ainda não o feL - através do chamado "pacote
económico", um "pucote económico" que, dig•t-se de
p:tssagem, o Congresso Nacional não vai poder alterar;
vai apenas discutir, jú o mesmo a dota o processo legislativo do decreto-lei como os Srs. Senadores sabem, nós,
parlamentares, só poderemos aprovar ou rejeitar esse
decr_eto-lei. E o nosso projeto, Srs. Senadores, diz o seguinte:
"O Congresso Nacional decreta: as exposições
contidas no Decreto n~> 22.026, de 7 de abril de 1933,
relativos à limitação das taxas de juros e outros encargos cobr<ldos nos contratos de multu, são aplicados a instiluições que integram o sistema financeiro
nadonttl.''

Creio que seria oportuno que o Senado da República
meditasse sobre o mesmo, o examinasse, o debatesse, jâ
que valeria recordar o que diz o Decreto nQ 22.626, de 7
de abril de 1933, quando fala no controle dos juros, não
só para ·o-capital de giro, praticamente, num País em que
o capital líquido estava reulmente favorecendo o sistema
financeiro. E daí o nosso aplauso à intervenção do Governo. Mas para que esse aplauso seja completo é preciso
que haja também o tabelamento, no nosso entendimento, dos juros. Se o Governo brasileiro permitir que o sistema financeiro a seu bel-prazer reduza as taxas de juros,
evidentemente não acontecerá, porque no passado tal
não aconteceu.
Mas vamos recordar o Decreto de 7 de abril de 1933,
que pretendo que o Senado da República o examine e o
aprove através de um projeto de lei, que é a chamada
"Lei da Usura".
No seu artigo t 9, ele diz o seguinte:
"Serã punido, nos termos desta lei, estipular, em
quaisquer contratos, taxas de juros superiores ao
dobro da taxa legal."
"§ }'i' Essas taxas não excederão de 10% ao ano,
se os cont_~atos forem garantidos com hipotecas urbanas, nem de 8% ao ano se as garantias forem de
hipotecas rurais ou de penhores agrícolas."
Ora, ê o próprio Governo brasiteiro que reconhece,
através do Ministro da Agricultura, que do dia 26 ao dia
28, quando o Governo estabeleceu o pico-dos aumentos,
que oS produtos agrícolas sofreram um acréscimo de
20%. Evidentemente não é o caso de se debater, neste
momento, por que os salários serão corrigidos, apenas,
na média dos últimos seis meSes!
Diz ainda o decreto:
••§ 29 Não excederão igualmente de 6% ao ano
os juros das obrigações expressas e declaradamente
contraídas para financiamento de trabalhos agrícolas, ou para compra de maquinismos e de utensílios
destinados a agricultura, qualquer que seja a modalidade da dívida desde que tenham garantia real.
§ 39 A taxa de juros deve Ser estipulada em escritura pública ou escrito particular, e não o sendo,
entender-se-á_que as partes acordaram nos juros de
6% ao ano, a contar da data da propositura da respectiva ação oiJ do protesto cambial.
Art. 2? Ê vedado, a pretexto de comissão, receber taxa maiores do que as permitidas por esta lei."
E ao que assistimos a todo instante? Os bancos dizem
que vão baixar as taxas de juros, mas inventam imediatamente as comissões, e elas alteram profundamente a captação de recursos.
-"Art. J'i' Às taxas de juros estabelecidas nesta
lei entrarão em vigor com a sua publicação."
Art. 49

t proibido contar juros dos juros" ...

Jã emJ9.13 se alertava o País para iss-o, como aleitamos agora em 1986: as taxas de juros não podem contar
juros dos juros,
~~r~ 4" ~ É proibido contar juros dos juros; esta
proJ~Içao nao compreende a acumulação de juros
vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de
ano a ano."

Vejam, Srs. Senadores, o art. 59

A
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"Art. 5<:> Admite-se que pela mora dos juros
contratados estes sejam elevados de l% e não maís."

O Sr. Jamil Haddad- V. Ex• concederia um

aparte':~

O SR. ITAMAR fRANCO- Ê uma honra ouv1r o
aparte de V. Ex~, neste instante. Se rOe permite, eu o saúdo, dizendo que a sUa PreSença honra ( Senadõ dã R6pública, honra a Representação do seu Estado e, com a
inteligê-ncia e patriotismo de V. Ex\ a C.:imara Alta pnha uma personalidade de grande de:,t~n;_L.e n.~ vida
pública brasileira.

O Sr. J amil Haddad- Agradeço a:, palavra.~ de V. Ex•
e congratulo-me com a sua coloca~.,ãu. sabet~os que, a
partir de 1964, dois grandes complexos .:onsegutram, na
realidade, uma projeçiio enorme em terrnvs de acúmulo _
de_ renda financeira; fomm os compkxos dos supermercados e bancários. ConcõfCfo em gênero, nUmero e grau,
aprovo e lutarei com V. Ex~ para a aprovação desse projeto porque sabemos que não existem me_canismos neste
País para controlar a evasão de dólares, a evasão de dinheiro para o ~terior, que é feita., não_ só pelos bancos
internacionais, como também pelos bancos nacionais.
Este é outro problema que tem que ser enfocado neste
momento - como controlar a evasão de divisas para o
exterior, jã que o primeiro ato do Pr~idente Castello
Branco, após o Movimento de 64, foi revogar a Lei de
Remessa de Lucros. Acho que todos nós, nesta Casa, temos que lutar no Congresso Nacional para que este Projeto seja aprovado. Não somos contra o capital estrangeiro, mas ele tem que ser regulado e não pode deixar em
situação de miserabilidõJde o povo com os seus lucros escorch:mtes~ Muito obrigado a V. Ex'

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a sua intervenção. Veja V. Ex~ que ao trazer a palavra, não do Senador do PMDB, mas a palavra esclarecida e lúcida do
próprio Presidente do Banco do Brasil, que se manifestou totalmente contrário à presença de banco_s_estrangeiros no País- S. Ex' foi mais além ao admitir que por
um "artifício" entre matriz e filiais de multinacionais, remessas de lucros foram feitas pelos bancos- veja V. Ex•
que, quando falamos no controle dos bane os estrangeiros, recordo-me aqui nobre Senador- Jamil Haddad, e
lembrava já algum tempo no §>nado da Repr.í.blica, que
mesmo na pátria das multinácionais, mesmo na grande
nação norte-americana, há-um controle rígido, de juros.
Não é possível que uma Nação como o Brasil, que busca
o seu desenvolvimento e que pretende agora se libertar,
exatamente através do rumo que o_Governo dá ao seu
balisamento, que é essa nova ordem econômica, não é
possível que o Brasil continue assistindo a esse artificio
de remessa d~ lucros a empresas multinacionais, através
das suas filiais existentes no Brasil.
O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte?

O SR.ITAI\'IAR FRANCO- Pois não. Ouço o aparte de v. u~.
O Sr. João Lobo- Nobre Senudor Itamar Franco, V.,
Ex~.

como sempre, traz u estaCas<.~. assuntos muito oportunos e o faz com essa segurança, que já aprendemos "
admirar no brilhante Senador por Minas Gerais.

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado!
O Sr. João Lobo- Queremos solidarizar-nos com os
pontos-de-vista esposados por V. Ex• no seu projeto e
também com os pontos-de-vista do Presidente do Banco
do Brasil Dr. Camilo Calazanii.- É evidente, os bancos estrangeiros sendo tão poucos neste P.aís, C011J- uma rede
tão insignificante riumericamente, conseguem ser os segundos captadores de poupanças, de depôsitos. 1:: claro
que eles se prevalecem do nosso complexo de inferioridade, quase que diria assim, da mania que temos de valorizar as coisas de além mar. E, também, acho que foi um
desastre para o empresariado brasileiro se valer dos empréstimos que se estribavam na Resolução nl' 63 que,
concedia empréstimos em dólares. Aquilo foi um autêntico desastre para as empresas que tiveram a ingenuidade
de tomar dinheiro emprestado para ser reajustado ern
dólar. Poucos escaparam da falência e da ruína. Então,
aproveito este aparte, Senador Itamar Franco, para parabenizar V. Ex~ no momento em que nos salidarizamos
com os pontos-de-vista esposados por V. Ex• e pelo Presidente do Banco do Brasil Dr. Camilo Cai<Ízans.

O SR. ITAMAR fRANCO- Eu que agradeço a V.
Senador João Lobo, us suas palavras sempre gentis
para com o orador.
Ex~.

VõJle a pena repisar, Srs. Senadores, que urn banco_ estrangeiro, com apenas 12 agencias, é o segundo captador
de recursos num Pais como o Brasil. Neste momento em
que S. Ex~ o Sr. Ministro da Fazenda está na Câmara
·dos Deputad<l.S, gostaríamos também que S. Ex~ e o Pre~ldcntc Jo Banco Central atentassem para as palavras do
Presidente do Ba11_co Jio Brasil.
Mais ainda, Senador João Lobo e Srs._Senadores, no
sentido de que o Senado da República, pelo menos, examinasse o nosso projeto que já se encontra tramitando
na Casa desde 1981 e restabelecendo agora nesta hora
importante para o País, a chamada Lei da Usura. Ora, o
Governo tem o mecanismo para evitar que os bancos
-continuem cobrando a.s taxas exorbitantes de juros e ele
o pode fazer. Basta lembrarmos que, já em 1933, a Lei da
Usura existia neste País. O Senador Jamil Haddad tem
razão ao lembrar 1964. Por que em 64 se deu a queda
praticamente da Lei da Usura? Meu caro Senador Jamil
Haddad, na justificativa do meu projeto, relembro ~ta
mente o início da fala de V. Ex~ na sua in~ervenção.
Dissemos em nossa justificação:

"COm o advento da Lei da Reforma Bancãria
(Lei n~> 4.595, de 31 de dezembro de 1964) que outorgou competênci:i ao Çonselho Monetário Nacional
para "disciplinar o crédito em todas as suas modalidades" (artigo 4, inciso VI) e para "limitar, sempre
que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de
operações e serviços bancários ou financeiros" (artigo 4, inciso XI), passaram os empresãrios do setor a
sustentar a tese da derrogação parcial da Lei de
Usura (Decreto n" 22.626/33).
Na defesa de seus interesses mercantis, alegaram
que__a_legislução brasileira passou a ter uma dupla
sistemática em relação à matéria: de um-lado, o conjunto de resoluções do Banco Central estariam areger, de forma privativa e excludente de qualquer tutela superior, as atívidades bancárias e, de outro tado, a "Lei de Usura" e os demais dispositivos de direito comum estariam a disciplinar as relações jurídicas entre os particulares relativas aos contratos de
mútuo."
Isto foi, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal.
No entendimento forense, então, manteve-se imutável
até o inkio de 1975, quando -ao julgar os recursos extraord!!lários, decidiu a egrégia Corte o seguinte: juros,
descontos,_comissõ.es_eoutras formas de remuneração de
operações e serviços bancários ou financeiros, desde o
advento da Lei n~> 4.595, de 64, que revogou o art. 19 do
Decreto n~> 22.626, de 33, a Lei da Usura, sujeitando-se
aos limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional, o
reexame do tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. PQrtanto, a interpret<Jção do Supremo, Senador
Jamil Hadd<Jd, veio permitir que, em 64, assistíssemos ao
que assistimos agora~ o sistem<J financeiro beneficiar-se
de toda _a .conjuntura econômica brasileirã.
Consagrou-se, já em 1964, dessa forma, de maneira
definitíva, a tese de longa data esposad<~ pelos representantes do capital.
Sr. Presidente, neste_agora do nosso País eu solicitaria
paw o PL 350 que trata da Lei da Usura, que V. q~.
com _a sua autoriGLlde; na quulidade de Presidente e com
a uutonomia de qlle lhe confere não só o posto, mas o
prõpriq ~egimento_da Casu, que permitisse a tramitação
urgente de tal proposição, objetivando sua discussão
pelo nosso Plenário.
Muito obrigado. (Palm<-ts.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE5.J-36
E QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
:~o SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente: Srs. Sena~
dores::
O momento político, econômico e social cjite estãmos
vivendo é extraordinariamente rico e exige de cada um
de._nós_ reflexão e tomada de posição corajosa. As recen·
tes medidas econômicas decretadas pelo governo federal
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- e que receberam maciço apoio da população- nos
obrigam u repensnr o processo dt:: transição em que ingressemos. Os seus obstáculoS. E os próximos passos que
deveremos dar como membros do PMDB, o principal
ponto de sustentação da política de transição e das mudança:; exigidas pelo nosso povo.
Ma i~ uma vez, é preciso começar relembrando que a
políticu dLl submissão aos ditõJmes do fundo Monetário
lnternacionLll, aplic<Jd<l pelos governos do período autoritário, determinou uma recessão econômica que <-~gra
vou sobremanc:ira os nossos problemas econômicos e sociais, que já eram bastunte graves. Não é preciso reiterar
aqui os números do declínio da nossa produção, do aumento das taxas de inflação, do crescimento do desemprego e da concentração de renda.
Sabemos, todos, que a divida com os credores internacionais drenou e drena para for<l do puís recursos vitais
para o nosso desenvolvimento e para a correção das desigualdades sociais. Cada dólar exportado - para pagar
os juros escorchantes impostos unilateralmente pelos
credores da dívida- significa menos investimento, menos emprego, menos renda, menos alimento, menos saúde, menos educaçi:ío, menos moradia para o povo brasileiro.
Já em 1982, nada menos de 77 por cento da nossa dívida externa haviam sido contraídos a wxas de juros nutuantes. A cada aumento dessas ta.x<-ts, maior a nossa
dívida, automaticLlmente, sem direito a qualquer discussiio. Por isso, só no período de 1974 a 1982, segundo relatório do pi'óprio Banco Central, tivemos de pugar um
acréscimo de 16 bilhl>es de dólares em juros. Uma sobrcc<~rga absurda, principalmente quando se sabe que as alterLlções das ta:-:as de juros dependem exclusivamente de
deci~ões de política interna dos Estados Unidos, na tentativa de combater seu d~ft..:H pl1hli~n hto é, para ree-quilibrar ::.uas contus, o~ r\~,1,;, · _un;tJ,, impõem aos
Outros paise.~ mai~ desequJilhrtlh.
Mw.; nào é só. Tambêm a manipulação de preços no
interdunbiu ~.:umercial çom os países do Terceiro Mundo
continua impl)ttdo a estes pes:1dos prejuízos, especialmente de 1974 paru di. DLldos da CEPA L mostram que
em 19"83 os termos de intercâmbio c-omercial do Brasil
com os países desenvolvidos atingiram seu nfvel mais
baiXo, desde a grande crise de 1929. Segundo esses dado:>, o Brasil sofreu, a partir de 1978, principalmente,
prejuízos da ordem de 35 bilhões de dólares, em função
dLl queda dos preços du~ nossas exportações e do aumento de preços das importações.
Se somarmos a essa parcela o prejuízo mencionado
anteriormente. de 16 bílhões de dólares em função das
flutuações da taxa de juros, teremos um prejuízo global,
só nesse perfodo, de 51 bilhões de dólares, equivalente à
metada de nossa dívida externa.
Isso demonstra que, apesar dos avanços institucionais
registmdos no quadro da Nova República, precisamos
avançar aindu muito mais. Evidentemente, não podemos
continuar mantendo políticas que tiram do nosso con~
trote questões centrais como o intercâmbio comercial e o
intercâmbio financeiro com outros países. Se decisões
unilaterais, impostas de_ fora, puderam continuar determinando o quanto devemos e o qu•mto temos de pagar, é
óbvio que jum.-1is alcançaremos nossa independência
econômica e jamais poderemos resolver os problemas
dramáticos do nosso povo. Os problem:ls de outros p<-tí~
ses continuarão a ser repassados para nós. E resolvidos à
custa do sacrifício do nosso povo.
Ê pre-ciso, portanto, avançar para posições mais ousadas e conquistar a verdadeira soberania nacional. Estancur as relações de dominação. Bloquear u sangria de recursos.
Nenhum país serf1 e<lpaz de promover mudanças profundas em suas estruturas se exportar todos os anoscomo estamos eXportando - a parte mais substancial de
seu crescimento econômiCO. _Q serviço da dívida externa
nos consome hoje dois terços do faturamento das export«ções. Só nos resta, assim -se não for-em mudadas es-sas reJações - promover po11ticus que_ apenas alterem 1
intetmfmente, os padrões de distribuição da renda. Isto
é, só nos rest<.i redistribuir -int~rnamente a pobreza.
E es:m a difícil situãção que herdamos dos regimes autoritários. A travessia do autoritarismo para a democracia. pressionada pela exigência de mudanças sociais levadas às ruas pelo povo, tem de ser feita nesse contexto de
crise.
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Precisamos reavaliar neste momento nossa caminha- da. E precisamos avançar muito mais. Com toda a urgênciu. A época que estamos vivendo é marcada pela
aceleração do tempo histórico, em função da velocidade
de circulação das informações. O que anJ.e.<> levava um sé-

culo para acontecer, hoje acontece em uma década. O
que lev<lva uma década, já não leva um ano. Quem itão
correr, será atropelado pela História.
E preciso reconhecer que as forças que elegeram Tancredo Neves, e que representaram um papel decisivo na
nossa hi:.tória polílica recente, incorporaram também
forças conservadoras, comprometidas com o passado,
que nào participaram da dura luta contra o regime ditatorial. Essas forças, hoje, dentro e fora do poder, continuam a resistir ao avanço de medidas que modifiquem
substancialmente o modelo econômico excludente e marginalizador da maioria da população. "tum modelo económico que centra sua força no setor- de exportação e
nos setores oligopolfsticos que produzem para uma pequena parcela da população, detentora das rendas mais
altas, b.::neficiária do regime de concentração.

•

As forças comprometidas com a manutenção do modelo econômico ·resístcrrl a políticas de combate efetivo à
especulação financeira. Resistem ao combate à prática
dos oligopólios que impõem aum-entos de preços acima
da influção. Resistem a uma reorientação da política
agrícola que permita aumentar a oferta de alimentos nQ
mercado interno, em lugar de produtos destinados apenas à exportação ou às camadas de renda mais alta.
Por isso, se de um lado temos de aplaudir as recentes
medidas tomadas pelo Governo, porque atendem a algumas das mais antigas aspirações do povo- como o congelamento de preços, a escala móvel de salários e sua extensão aos aposentados, o cvngelamento dos aluguéis
por um ano, o_rcto_rno ao reajuste anuaj_das prestações
do BNH, o seguro-desemprego, a garantia para a poupança popular- e, por isso mesmo, o Ministro da Fazenda Dilson Funaro_aoabu___dc _ser aplaudido de pé, na
Câmara das Deputados, logo após o seu_ pronunciamento inicial - por outro lado, é preciso também fazer restrições _e_ advertências que me parecem graves.
Muitus dessas medidas eram evidentemente neces.sárias. Não se poderia continuar correndo para o abismo
da inflação descontrolada. O aplauso e o apoio populares sUo, por isso, inequívocos. e contundentes.
Mas é preciso dizer também que essas medidas se fizeram com sacrificio para uma grande parte da população.
Que elas' não mexeram no cerne das grandes questões nacionais. Que córrem _o risco, por isso, de tornar-se ineficazes a médio prazo. E, nesse caso, estará criado um clima de imensa frustração popular, que poderá ter conseqüências sociais e políticas extremamente dramáticas.
A zeragem da inflação se fez restabelecendo a sistemã~
tica de rCã]ústes salariais pela média dos últimos meses, e
não pela reposição integral dos salários: Isso significará
perdas pesadas para algumas categorias de trabalhadores. Embora se possa argumentar que com a inflação ze-rada haverá um acréscimo real de poder de compra, ao
longo dos próximos meses, também se pode dizer que, se
a reposição houvesse sido feita integralmente, esse poder
de compra se situaria num patamar mais alto e mais justo, já que os reajustes de preços de produtos nunca se fizeram pela média, e sim pelo nível mais alto.

A escala móvel de salários é, de fato, uma conquista
dos trubalhadores brasileiros. Atende a uma de suas
mais anfigllS-reivindicações. Mas pode-se perguntar: por
que não situar a revisão salarial num ponto mais pr6xi~
mo? Por que só _quando a inflação chegar aos 20 por cento? A corrosão de 20 por cento no_ poder de compra de
um assalariado, no Brasil, é algo dramático, quando se
lembra que a maioria da população ativa não ganha mais de dois salários mínimos. A escala móvel precisa,
portanto, a meu ver, ser repensada.
Também nào pode passar sem reparo o futo de que as
taxas de juros internas não podem continuar livres e submetidas às pressões dos grandes grupos e dos oligopólios. Se não houver controle real das luxas internas de
juros, em pouco tempo retornaremos às pressões inflacionárias. Seja através da manipulação externa dos juros, determinundo aumentos internos das taxas, seja por
manobras internas. Se as taxas de_ juros agravarem os
custos dos setores produtivos, estes exigirão remarcações
de preços. E retornaremos à situação anterior.

Isso é grave. Não sô porque ameaça anular os ganhos
salariais obtidos nos últimos meses, como também porque passa uma borracha no passado, ao impedir reivin·
dicações de reposição salarial. Sabemos to_dos que, só
nos últimos meses, as perdas salariais da massa trabalh<ldora se elevaram a nada menoS de 260 trilhões de cruzeiros.
-Não se -trata de negar a coragem de muitas das medidas decretadas, nem do seu alcance social. Trata~se de
continuar· cobrando as medidas que constam do progruma do nosso partido. É preciso exigir que o programa
-posto em prática não nos leve a recessão econômlca, seja
pela restrição de crédito, seja por outros caminhos. É
preciso rediscutir a legitimidade da dívida externa contraída·. E preciso apurar~as práticas de recebimento de
comissões íridevidas. Os ·abusos. As ilicitudes. :t: preciso
suspender, enquanto se apura tudo isso, a remessa de recursos para o exterior, a título de pagamento dos encargos du dívida,
E hora de o PMDB_estreitar de novo seus laços com o
põvo. Hora de retomar as bandeiras de transformação
sociul. Hora de reorientar nossas forças, para ajudar o
governo a ir mais além do que querem e consentem os setores retrógrados.
O PMDB deve dar todo o apoio às medidas do Governo que venham ao encontro dos desejos populares. Mas
tem o dever de continuar cobrando as demais medidas
que constam_ do seu próprio progralna.
O pupel do PMDB não se esgotou no processo_ de
transição do autoritarismo para a democracia - como
alguns afirmam. Muito ao contrário. Somos a força
principal que promoveu a transição e sererii:os certainente..a força principal da construção democrática.
Mas para isso é preciso mudar tambérp o PMDR
Nosso partido não é uma estrutura pronta e acabada.
Também precisa mudar.
-_0 PMDB não pode ser uma frente inorgânica. Precisa
ser um partido, uma estrutura viva e pennanente, que
não se mobilize só em épocas de eleição. Precisa ser uma
~truturu que desenvolva um trabalho diário, no cotidíano das pessoas. Um partido que repense de forma permanente suãs relações com a sociedade e as estruturas de
poder. Um partido que não viva ao reboque de governos, nem se desgarre da sociedade.
O PM[)B precisa ser uma estrutura que organize asociedade, pura que ela, organizada, participe da construção de sua esperança e de sua realidade. De se_u sonho
e de seu dia-a-dia.
O PMDB não pode ser apenas um arranjo cartoríal
para servir a projetas pessoais. As exigências da sociedade brasileira e o processo de construção democrática não
permitem mais partidos que não sejam instrumentos efetivos de luta e transformação.
A organização partidár"ía não é_uma entidadeabstrata
e gerul. Ao contrário, ela tem conteúdo e formas, em
conformidade com os objetivos polfticos e a estratégia
que se quer realizar. Uma estrutura partidária que se organiza para combater a ditadura é diferente, tem de s.er
diferente de uma estrutura partidária que se organiza
para fazer a transição e construir a democracia.
Um partido que_se propõe fazer a transição para a democracia não pode s_er um partido eminentemente de denúncias. Tem que assumir uma dimensão nova, que organize as grandes massas, com um corpo d~ doutrina
avançado e com ugilldade para propor alternativas concretas para um país novo.
Um partido de massas, moderno e democrático, preci·s--.t=emender com rapidez as mudanças que se processam
na realidaqe nuciº--nal, precisa detectur seus ciclos de desenvolvimento e de crise, para que possa constituir·se no
estuário das legítimas aspirações populares.
Hoje, mais do que nunca, é preciso repensar a estrutura do PMDB e sua proposta programática. Os tempos ae
mudança assim o exigem e o PMDB prepara-se para tanto.
As demandas sociais, o emergente movimento de massas, a politiZação crescente do povo e a superação das velhq_s bandeira~ empurr::lm o partido. Exigem repostas rápidas aos novos problemas, propostas. Exigem uma organização que transforme simpatizantes em- filiados: filiados em militantes; milituntes em quadros partidários.
Precisamos criar um partido que saiba recolher a energia_extraordinária do movimento de massas e convertê-la
em força-de transformação da sociedade. Canalizar a ex·
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traortlinária força de transformação socíal nas mulheres
c nos jovens. Um partido que se modernize. Que informe
e democratize as informações para seus filiados. Que eleve o grau de politização de seus milítuntes.
Esse é o desafio do PMDB de hoje.
_
Se não nos modernizarmos, se não Õos reestruturarmos, vamos nos perder em debates estéreis e circunstaciais. Jumu-is saberemos a posição correta.
As posiçõe.<> do partido nesta ou naquelu circustâncJa
não podem dep_ender de arranjos e do atendimento de
reinvindicações particulares. Devem e precisam corresponder sempre ao atendimento ou a negação do programu do partido. O partido precisa e.o;tar sempre ao lado de
qualquer medidu que esteja inscrita em sua carta de
princípios, por corresponder às aspirações da sociedade.
E deve sempre repudiar tudo aquilo que ofenda a seus
princípios e aos desejos do povo.
E esse programa, esses principias, esses desejos, precisum ser permanentemente repensados, reconfrontados
com a realidade, com o desejo da sociedade. É assim um
partido moderno, digno desse nome. Assim há de ser o

PMDB.
Agoru, Sr. Presidente e Srs. Senadores, peç_o licença
para confrontur esse quadro aqui esboçado com a realidade do Estado_ que represento, nesta Casa.
O povo góiano fez, em 1982, sua mais ampla· e entusiástica mobilização popular de todos os tempos, buscando conquistar mudanças pelas urnas livres. O desejo
de apem do pàder os corruptos e irresponsãveís era tão
intenso que tudo passou a ser possível, mesmos os mais
fantasiosas sonhos. Gerou-se uma expectativa de mudançus bem acima do possível para uma simples eleição
de governador de Estado, com o País ainda submetido às
regras do regime autoritãrio-militar. Tudo isso foi estimulado também pela partidária da forma mais direta e
primária, mesmo porque o presidente_ de seu diretório re-.
gional era também candidato majoritáriO ao Senador
Federai
Nessu onda de exageradas expectativas, elegeu-se governador, com 2/3 da manifestação popular pelas urnas,
I ris Rezende Machudo. Assim que se deu início a estruturação do novo governo, antes mesmo de sua posse,
percebeu-se que tivera de fuzer algumas alianças e algumas concessões, pouco aceitas pela opiníão pública do
Estado, para a sua consolidação partidário-i::leitoral. Fui
voz quuse solitáriu na advertência para o possível equívoco que se cometia, capaz de definir rumos não muito
aceit.íveis para um governo eleito na crista de ampla mobílizaçào-popular contestatória. A direção partidária, de
que eu não purtícipaVU -porQue -nunca me -permitiram
pilrficip"<ir, competia mobilizar o partido e estabelecer o
deb:.lte interno sobre a estratégia de governo. Não o fez.
Pelo contrário, apoiou ceg::lmente os rumos que se_delinearam mais preocupada com a conquista de "e-Spaços",
tru__dução eufemística de cargos e empregos. Não é assim
que se constrói um partido ágil e independente, que antes
de estar no governo precisa ser do povo.
Ainda assim, o governo Iris Rezende, ao lado de ter
estabelecido um processo de realização de obras ímpar
na história do Estado, resgatou o respeito e a dignidade
du administração pública em Goiás. Não me cabe aqui
enumerar as metas que atingiu, muito e muito, mas devo
afirmar que nenhum governo fez tanto por Goiás quanto
o d_ele. Houve, sem dúvida, muito mais acertos do que
erros.
Houve erros. Houve falhas. Erros e falhas das quais
alguma parte se devera à formação político-ideológica:
do próprio governador, mais ainda pelo caos administrativo_ encontrado. Também, certamente, às circunstâncias
impostas pelo regime autoritário-militar e suas mazelas.
Mas, em grande parte também devido à omissã_o da direçfto partidária, especialmente no primeiro ano, quando
'se definia a _estrutégia e se estabeleciam as prioridades do
novo governo.
Minha conduta sempre foi a da fidelidade ao povo que
me elegeu, sem lances oportunistas. Orgulho-me de dizer
que conquistei o direito de ser candidato a governador
de meu Estado por meu Partido, sem jamais propor
alianças _embaraçosas com as forças retrógradas que até
há bem pouco tempo constituíram-se em sustentação ci~
vil à ditadura militar e que tanto mal causaram ao meu __
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Estudo e a seu povo. Isso não me caiu do céu como

dádi~

va, mas resultado de muito trabalho, muita pefsc~·enmça

e tenacidade e de uma luta de mais de duas décadas, realizada com coerência e autenticidade. Luta de homem
pobre, filhu do povo, repudiado pelas oligarquias doEstado, porque sem compromissos com elas. Minha candidatura não resulta de nenhuma imposição. Nem pessoal,
nem do oficialismo, nem oligarquius latifundiárias, nem
de grupos econômicos. Resulta, isso sim, da luta que fizemos com o povo goiano durante vinte anos, autêntica
e incansalvemente.
Fui um dos fundadores do MDB em Goiás, no principio de t 966 ainda, e, a partir daí, médico do interior, não
me sobrou mais tempo para meus interesses pessoais
nem familiares. De Vereador a Senador da República,
passando pela Prefeitura de minha cidade com muito o r·
gulho e pela Assembléia Legislativa de meu Estado, no
período mais repressivo e fechado do regime que se findou, orgulho-me dizer que jamais me curvei diante dos
prepotentes, mantendo minhas posições progressivas.
Sempre com o apoio espontâneo e livre dC grande parte
do povo goiano.

Não me move ambição pessoal alguma. Tanto ass_im _
que, em !982, mesmo tendo amplas chances de vitória
eleitoral, retirei minha pretensão ao governo de Goiás;
preservando a unidade do Partido e, creio eu, colabonmdo ainda que modestamente para resultado eleitoral que
tivemos.
Não impus a ninguêm minha candidatura. Conquisteia não apenas com incansável tr<:~balho de mobilização
partidária nos 244 municípios de Goiás, mas t<:~mbém
pelo diálogo democrático e aberto na busca do entendimento com todas as correntes do Partido. Todas, sem
nenhuma exceção. Não procurei criar fatos consumados,
mesmo tendo clareza do apoio da quase totalidade das
bases partidárias. A essis;as bases do meu partido,
conheço-as melhor do que ninguém, porque não-me aco.;·
modei nas poltronas do Senado. &tive sempre com elas,
nas lutas que travaram, nas dificuldades que enfrentaram. Não me afastei delas, após eleito Senador. Conquistei seu apoio como companheiro de partido leal e
franco. São independentes e livres de quaisquer peias.
Nilo aceitam ser submetidas às ambições pessoais de ninguém. Cometem grave injustiça os que afirmam sirem
elas capazes de aliciamento fácil e comprometedor. Por
isso mesmo sou candidato a governador pelo PMDB.
Caso contrário, não tenho dúvidas, não poderia sê-lo.
Caso con1rúrio teriam conseguido impor outro candida-

to.
Nunca iCnaginei que qualquer comPanheiro de partido
fosse obrigado a apoiar-me. Mantive-me sempre numa
posição d_emocrática: ou o entendimento interno transparente (e Deus, meus companheiros e o povo goiano sabem quanto tentei!) ou a disputa democd.tica na convenção partidária. Sempre entendi que um democraJa,
que acredite nas forças de seu partido e de seu programa,
sempre precisasse eslar disposto a aceitar a decisãO da
maioria, caso necessária. O contrário, a meu ver, é ser
autoritário. Como se alegava, ainda que de forma injusta, a possibilidade de pressões por parte do Governador
Iris Rezende· sobre os livres convencionais de Partido,
mais de_600 ao todo, propus o que julgo ser irrespondível: uma eleição preliminar para a escolha do candidato
a governador em que todos os filiados do Partido, quase
2..'i0 mil, votassem secretamente, desde que previamente
se afirmasse que o perdedor apoiari3 o vencedor. (sso
também não foi aceito, mas reafirmo desta tribuna novamente esta minha proposta.
'
Nunca neguei a legitimidade de qualquer postulação
de qualquer companheíro ou d_e qualquer candidatura
dentro do Partido. Ao contrârio, sempre me dispus adisputar democraticamente a convenção partidária e a aceitar sua decisiio soberana. O apuio do povo, nós vamos
conferir nas urnas de 15 de novembro próximo. O que
não se pode aceitar é imposição de quem quer que seja,
por mais respeitúvel, para satisfazerem ambições pessoais.
Penso ter demonstrado meu espírito democrático e
abert~ por ocasião das eleições municipais do ano paSsado em Anápolis, nosso candidato a Prefeito uniu todas
as correntes do partido em torno de si e se abriu a campanha à participação efetiva de todos. Com isso se obteve significativo sucesso eleitoral. Eiü Üoiânia, ao con-

tr<irio, reduzido grupo partidário, minoritáriO- noPMDB, emp<llmou a campanha do candidato de forma
ex.clusivista, isolando o candidato e usando os meios de
comunicação para a projeçào familiar, o que Prejudicou
sensivelmente o companheiro Daniel Antônio.
Perdoem-me, Sr. Presidente eSrs. Senadores, se acabei
me estendendo demasiadamente sobre essas questões
muito domésticas. Não as traria a essa tribuna, como
rlunca fiz, se não fossem necessárias ao esclarecimento__
da Casa. Reconquistamos-a liberdade e estamos nos encaminhando pura a democracia. Todos lutaremos durante esse ano, para que nossa futura Assembléia Nacional
Co_nstituinte, possa não frustar nossa sociedade, elaborando democraticamente uma Carta Magna para o País
que seja o instrumento jurídico legal maior, moderno e
de acordo com nossas necessidades de mudanças. Certamente, todos os brusileiros terão direito a postular candidaturas, seja a que cargo eletivo for. Isso é absolutamente h:gítimo e foi conquista de todo o povo brasileiro com
muit<J h.Jta e sacrifício. Mas ninguém, certamente, terá o
direito de impor sua vontade a um partido que não lhe
pertence, que pertence a todos e não existe para satisfazer a vaidade de quem· quer que seja.
O Sr. Mauro Borges- Permite V.

·o

Ex~

SR. HENRIQUE SANTILLO -

um aparte?

Um instante,

nobre Senador. Já ouvirei V. Ex~
O Governador !ris Rezende, injustamente apontado
como algoz e alvo de acusações, às vezes levianas, está
no Ministêrio da Agricultura. Assumiu o Governo de
Goiús o honrado empresário Onofre Quinan, que continua fazendo honesto apelo para que se respeite a convenção do Partido. Elt! apoiará o vencedor dessa convenção, bem como todo o Partido o fará. O vencedor tedl inclusive meu apoio incondicional, de corpo e alma,
caso niio seja eu o vencedor. Uma coisa ê certa, no entanto: as forças do passado não voltarão ao Governo de
Goiús, porque creio que o povo não permitirá.
Nós não chegamos boje à política. Jamais apoiamos o
golpe de ! 964 ou qualquer de suas medidas retrógi-adas,
nenhuma de suas perseguições, repressões e desmandos.
Nesta Casa, todos nos conhecem, conhecem nosso
passado de lutas. ~modesto. Mas é coerente. Não mudou de rumo ao sabor dos ventos_ e das conveniências
pessoais.
No Governo de Goiás - onoe pretendemos chegar
com a ajuda do povo e do PMDB- pretendemos continuar lutando exatamente por tudo aquilo que sempre defendemos nesta Casa. Pela soberania do povo. Pelo respeito a seus desejos._Pela_s mudanças que nos levem a um
regime mais justo e miis -democrático. Por uma sociedade cm que sejamos todos cidadãos de prímeira ctasse.
Por uma sociedade em que não haja privilégios para alguns e miséria e humilhação para a maioria. Por um país
em que po»samos todos nos orgulhar de uns olhar-nos
uns nos olhos dos outros sem medo e sem rancor.
Mas só admitimos chegar ao Governo do nosso Estado se for essa a vontade da maioria do nosso partido e da
maioria da nossa sociedade. E para isso jamais aceitaremos alianças embaraçosas com as forças retrógradas que
tentam impedir as transformações políticas, sociais e
económicas exigidas pelo nosso povo.
Em Goiás, como aqui no Senado, continuaremos lutando p-ara transformar o PMDB, cada vez mais, no instrumento decisivo para as grandes transformações que
certamente levarão o Brasil ao lugar com que sonham todos os verdadeiros democratas.
Em Goiás. corno aqui no Sen<J.do, continuaremos lutando para transformar os governos em instrumentos de
realização da vontade do povo, e não da vontade de pessoas, grupos e oligarqui<J.s que fazem deles a fonte de seus
privilégios.
Continuaremos no PMDB. P:.~ra modernizá-lo. Para
fazer dele a aluvanca do progresso e da justiça social neste Pais._ Essa ê a nossa bandeira, no governo ou fora dele.
Só as urnas livres certamente saberão dizer quem é o
candidato do povo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço com prazer,
o nobre Senador Mauro Borges.
O Sr. Mauro Borges- Muito obrigado, nobre Senador Henrique Santillo. ·
Fiz algumas an()taçõ_es do discurso de V. Ex• e vou dar
eXplicações sobre elas, se V. Ex• permitir. V. Ex' disse
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que o Governador I ris Rezende Machado foi o mais realizador, sob o aspecto das obras, da quantidade de obras
ql!e ele fez. Posso até concordar com V. Ex•, mas é preciso saber qual a dívida em dólares que ele vai deixar; 'uma
dívida gigantesca, talvez proporcionalmente superior à
própria dívida brasileira, não só nos empréstimos diretos
autorizado::. por esta Casa, mas também nas chamadas
operações casadas, que são feitas atravês de empréstimos
no exterior Pl!ra grandes firmas, e esses emprêstimos são
transferidos ao Estado com a·tesponsabilidade de pagar
o preço do dia do dólar, futuramente. O Estado assume
o empréstía10, praticamente. Pelas contas que eu fiz salvo algum equívoco, pequeno, essa dívida ultrapassa bem
mais de 1 bilhão de dólares, o que é uma barbaridade,
considerando-se os recursos do Estado. E pode-se dizer,
também, V. Ex~ sabe bem disso, que são as obras mais
caras do Bnlsil. Com esse dinheiro poder-se-ia fazer muito mais, muito mais obras e, sobretudo, obras muito
mais prioritárias, obras melhor situadas geograficamente, mais compatíveis com os interesses econômicos e sociais e não apenas por interesses meramente políticos. V.
Ex~ se refere, naturalmente fazendo referência indireta a
mim, sobre a questão de prévias. V. Ex~ forçou por todos
os meios a realização de uma prévia. Mas a mim não interessava uma prévia dessas. Porque eu sabia, eu via, eu
conhecia, a forma de agir do Governador !ris Rezende
Machado q_ue era _o gra_nde protetor da candidatura de
V. Ex~. Estava semPre apoiando. V. Ex~ se uniu a ele de
uma forma definitiva, digamos, nesse acordo político. E.
eu, pelos exemplos que vi dele, as várias intervenções, o
seu processo de administrar, a sua maneira de tratar os
políticos, o seu intervencionismo até mesmo na escolha
dos líderes da Assembléia Legislativa, não do Líder do
Governo, mas do Líder dos próprios Deputados, enfim
uma série de ações que nós, V. Ex• também, conhecemos
de sobra, pelo que vi, repito, eu não poderia ter a menor
garantia de uma prévia sob o governo do ex-Governador
Iris Rezende Machado. O tempo foi passando e eu fui
me preparando para enfrentar essa contigência de Um
partido tomado pela intolerância política. Eu não era
candidato, V. Ex~ sabe, iria até apoiá-lo, não porque V.
Ex• fosse de fato o candidato, digamos assim, único _ou
melhor que pudesse haver, mas é que V. Ex•, apesar das
qualidades que tem, era o único candidato do meu Partido. Como eu não desejava ser candidato, entrei e·m conversações com V. Ex• para apoiá-lo. Mas, com o correr
do tempo e com a demora dessas negociações, nós verificamos um acentuado declínio do prestígio do Governador e, conseqUente, de V. Ex•, que estava poriticamente
amarrado a ele. COm essa queda vertiginosa, o Governador mais popular do Brasil, 62% de popularidade, na época da eleição de novembro já havia baixado para 37%,
e agora anda pela volhl dos 6% apenas, quando deixou o
Governo. Entiio, houve um refluxo muito grande da opinião pública e passaram a cobrar de mim, a exigir de
mim que fosse candidato, apesar da minha vontade de
não ser. Acabei não resistindo às constâncias dos apelos
e decidi colocar o meu nome à disposição desses amigos,
ou melhor, tornar-me candidato, ·Fiquei realmente chocado com a imediata reação do oficialismo de Goiás, da
cúpula do Partido ligado a V. Ex_., que passou a fazer
agressões di retas a mim, com a baixos assinados "espontâneos" de deputados estaduais, não federais, e de prefeitos, manifestando o apoio de V. Ex•, à sua candidatura e
ao ex-Uovernacior Íris Rezende Machado. Não sei se é
..ex" porque é uma situação esdrúxula, que é quase única
na· Rep-úblicil.. Só hú um caso sirriilar, de um Governador
ser Ministro ao mesmo tempo. Então, essa foi a realidade, urna situação que evoluiu para isso: fui realmente impedido de ter acesso futuro à Convcnçào,jã me fecharam
previamente os portões da Conve!'içào. Achei que não
valeria a pena forçar e lutar com uma incerteza muito
grande do intervencionismo do Govenrador. Disse e não
escondi, disse desde a primeira hora que, se enxergasse à
minha frente uma armadilha ou arapuca, lã não iria. E
tratei de tomar um caminho que a lei faculta, organizar
um outro partido e nde me filiar junto com os meus
compnnheiros, que nào teriam e sentem que não têm
mais espaço político denlro do PMDB. Foi o que fizemos. Estamos organizando o Partido Democrata Cristão. E, assim como sei que não há a fidelidade partidária,
o voto pode ser independente para qualquer partido, tenho çertezade que vou contar com o voto de uma grande
f<:~cção do partido, a dissidência que V. Ex' sabe que exis·
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te. Com ré!àçào U eleição de Goiânia, há várias manefi"as
de encará-la, mas a maior parte das opiniões é pela que-.

da da popularidade do Governador I ris, uma queda violenta. E todos nós temos a sensaç-Jo de que a quantidade
enorme de votos cont~a Daniel Antônio, que qUase o impediu de ganhar a eleição, foi -dirigida contra o G_Qverna~
dor, foram votos de rejeição -a ele. QuantO a V, _Ex~ dizer
que não apoiou o golpe de 64, é preciso uma pequena explicuçào. Muitos talvez não saibam que eu rompi com o
Sr. João Goulart em julho de 1963, nove meses antes da
Revolução. Quando a Revolução veio, eu estiVa romp-i:do com ele. Acht!i que o Brasil estava às vésperas de uma
guerra civil. Como era uma sítuaÇào trâgiCa; achei que
seria mais construtivo ficar a_o lado da Revolução, esperando que ela trouxesse a democ'racia novamente ao Brasil. Em poucos dias verifiquei que isso não acoilteCeTla e
tomei posição con_tra_a_Revo_iu_ç_ã_Q.__N_à_QSei qual foi o pllpel de V. Ex~. se V. Ex~. que era um político importante,
fez algum manifesto de apoio ou contra a Revolução. O
fato é que convivi multo mal coin a Revolução de 64 e V.
Ex~ teve muita habilidade, porque não sofreu nenhuma
sanção mais grave. Não só eu, mas o meu pai e os meus
amigos sofreram não apenas a cass:ação dos direitos políticos, prisão violenta como eu sofri, mas também perseguições soezes. V. Ex~ naturalmente teve mais diplomacia, conseguiu conviver bem com o sistema, mesmo enquanto Prefeito de Anúpolis. Acontece que, ao longo da
minha permanência no Governo, fui talVez o único governador que resistiu intransigentemente. Goiânia foi tomada por tropas e o governador não saiu por telefone;
saiu por um ato do Executivo, confirmado depois pelo
Congresso- a intervenção federal. Talvez tenha sido_,o
único governador que pôde sair com essa di&:rlidade do
governo. Foi um ato realmente injusto, mas pelo menos
me permitiu sair com dignidade do poder. As alianças
embaraçosas a que V. Ex• se refere, como que a dizer que
eu fiz essas alianças e V. Ex• não as quis fazer, também
não correspondem exatamente à verdade. V. Ex•, no
campQ municipal, fez alianças muito mais embaraçosas
do que eu teria feito. V. Ex• -sabe que outro dia mesnro,
não por questÕe<; pessoais, mas por motivos erriinentemente políticos, recuSei o" apoio do ex-Governador Ary
Valadão. V, Ex~ tem a seu lado, apoiando-o para candi~
dato a Governador, uma série de pessoa.~ que V. Ex_• rejeitava com a maior violência no passado. De mane-ira
que penso que V. Ex~ tenha talvez alguma razão.em um
ou outro aspe-cto, mlls está longe de ter to_da a razão,
como parece querer. Muito obrigado.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - En].inente Senador Mauro Borges, ouvi atenta-e pacientemente _o seu
discurso paralelo, embora não estívesse inscrito, e tenho
a dizer-lhe o seguinte: respeito todas as pessoas, todos os
cidadãos. Respeito a sua postulação legítima, respeito a
sua decisão de sair do PMDB, mas sou obrigado a dar as
minhas explicações.
·
·
O Sr. Mauro Borges-- V. Ex• j<i saiu uma vez antes demim.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Quero-lhe dizer
~ue tive a humildade, assim que o PMDB se formou, es~
primido por V. Ex• e por seu companheiro de partido de
entilo lris Rczcnde, de buscar outra legenda partidáfia.
E, cinco meses depois, tive a humildade de reconhecer o
meu e_quívoco, retornei ao partido sem lhe pedir licença,
e nem a ninguém, como um cidadão comum, filiando-me
a ele. E depois tive a solidariedade de meus companheiros aqui, a nivcl nacional, e o reconhecimento, por parte
deles, da minha luta, da luta modesta, mas coerente, que
sempre fiz, tanto que fui guindadO à Presidência naCío~
nal da Fundação Pedroso Horta alguns meses depois,
Veja bem V. Ex', porque a V. Ex• também será dada a
oportunidade _de ter a humildade de reconhecer o equívoco que comete -_espero que sim.
A obra do Governo Jris Rez~~flde tem falhas, é claro,
afirmei aqui em meu discurso. E há causas para _essas falhas. O Senador Mauro Borges era Presidente do Dire-::
tório Regional c tinha a esmagadora maioria -da Executiva quanOo se estruturava esse GO:Yerno e Se delineava a
sua estratégia-, q1.iando se dava os primeiro~ p<i.Ssos.
Omitiu-se. Não tomou unia iniciàtíva sequer para, realmente, conduzir o G(werno segundo os ditames que ele
julga correto e que certallJ.ente teriam sido mel_hores.
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__ A obra de Iris Relende é ímpar na história de Goiás:
Re<dizou uma obr_a altamente meritória e, por isso mesmo, de projeção nacional. Não é verdade que ele tenha
gasto quanti<.ts fabulosas COII!il imprensa nacional, para
publicidade. Truta-se, a meu ver, de uma afirmação um
-tanto leviana. Niio é verdade isso. Ê claro que houve falha~. f: claro_ que houve erros. E essas falhas e esses erros
sedevl.!m, possivelmen~e, a questões atinentes ao próprio
GOvernador do Estado. Mas outras,.e muito ponderáyeis se devem a situação em que ele encontrou o Estado,
Se-deVén--u situação em que se encontrava o regime br<i.sileiro e se devem a omissão do Partido, comandado justamente pelo Senador Mauro Borges, n9_ período mais
crítico.
O,Sr. !\llauro Borges- Permite-me V. Ex•

a· SR.

HENRIQUE SANTILLO- f:u ouvi V. Ex•
pacic11te e atentamente. Por favor, permita-me agora
respondê-Ju.

O

sr: Mauro
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O Sr; Mauro Borges- Por que V. Ex' não interviu __na
Executiva?

O SR. fiEJ\iRIQUE SANTILLO- E eu, aqui desta
tribuna, me comprometo, diante da Nação, que apoiurci,
no meu Estado, o candidato vencedor da convenção de
corpo e alma. Ele não aceit<.1.
O Sr. Mauro Borges- Eu quero as urnas, Excelência,

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Pois que seja democrata dessa forma. E agora S. Ex• em outro partido,
vamos deixm o povo conferir. A partir de agora esgoto
este assunto. Não voltarei jamais, nesta Casa, a falar
sobre-de porque estarei fazendo a campanha demoCrá-tica em Goiás, como sempre fiz. incansavelmente, e disputando _o voto livre de minha gente.
O Sr. Humberto Lucena aparte?

V. Ex~ me permite um

Borges- Pois não.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - É possível que o
Senador Mauro Borges esteja movido por-ambições pessoais. As ambições pessoais também são legítimas, eu
não as julgo ilegítimas, especialmente quando não contrariam os interesses do povo, é claro. Nós temos que ser
demoenttas.
E me perdoem, Srs. Senadores, que eu teriha de gastar
mais düis minutos para tratar de um assunto tão domés- ·nco. o que não- é do meu hábito: ·Mãs me perdOem.
Eu fiz a S. Ex~ proposta de uma prévia, de uma prévia
para que tivesse a oportunidade uté de sair do partido se
perdesse, porque a legislação não permitiria a ele ir à
convenção e sair do Partido, se perdesse. Desde o princí~
pio, na primeira declaração que fez, S. Ex' disse: "Serei
candidato a qualquer custo, seja por que Pãrtido for". E
--citou PFL, PDT, PDS etc. Ora, é claro que um companheiro que faz uma declaração como esta jâ está previamente declarando-se fora. do partido. Ainda assim fiz a
propo~ta; procurei-o pessoalmeote e fiz a proposta; ..vamos paw uma prêvia?" S. Ex' alegou o que acaba de alegar a_qui, nesta Casa: "não, o Governador I ris Rezende é
u":1 prepotent~, é um arbitrário, é ·um tirano, vai_ certamente coriomper c aliciar os convenCionais." Então, eu
lhe disse: '"então façamos uma preliminar, em que votem
totlo.~ os filiados do partido, em eleições secretas" são
duzentos e cinqüenta mil filiados. Serã possível que o
Governador !ris Rezende terá condições de aliciar essas
duzentas e cinqUenta mil pessoas? Continuou S. Ex• dizendo que era uma armadilha, porque o Governador Iris
Rc;.ende, no Governo, certamente pressionaria. Mas,
para a infelicidade dele, no dia s_eguinte o Governador
-I ris Rezende foi convidado para o Ministêrio da Agricultur<.L
O Sr. Mauro Borges Governador.

O sr·. Humberto Lucena - Lamentando, profundamente, o desligamento da nossa bancada, no Senado Federal, do Senador Mauro Borges -meu companheiro e
amigo, de quem sempre recebi todo apoio e .~o!idarieda
de_na liderança do PMDB, desejo apenas, antes que V._
Ex~ saia da tribuna, como um dever de consciência,
saudá-lo. em nome dos meus companheiros, como candidato em potencial ao governo, pelo nosso partido, no
Estado de Goiús. Sou testemunha da col.!rência de V. Ex~
Sua conduta no plenário do Senado Federal tem sido
exemplar. V. Ex~ sempre trouxe para a tribuna da mais
alta Casa do Congresso Nacional os temas mais importantes do interesse nacional e, por isso, merece o r_espeito
da Nação_ brasileira. Lembro-me do episódio de sua sarda do PM DB. que como V. Ex• bem acentuou, foi um
mero eQuívoco, t~mto assim que, dentro de pouco tempo,
v~Jltou ao nosso convívio e a integrar a nossa bancada, e
qu;1se ft)i líder da bunl.!ada do PMDB no Sen:tdo Federal. Terminaria estas palavras de exaltação à figura
ímp~tr de V. Ex~. nobre Senador Henrique Santillo, fazendo um caloroso apelo ao caro companheiro Mauro
Borges, cuja <.~tuw.;li.o no Senado também quero destacar,
inclusive como presidente da Comissão do Distrito Federal, no sentid(l de que S. Ex~ tente reexaminar a sua
posição e, se possível renua, para que, nesta disputa democr[ltica a que V. Ex~ se referiu, o PMDB de Goiás sala
engrandecido, e, sobretudo, possamos chegar a 15 de novembro com mais uma grande vitória no Estado, festejando, como se fez nu eleição de lris Rezende, um novo
Governador do PMDB, a fim de que possamos assegura_r a: co-ntinuidade do progresso e do desenvolvimento
do _Estitdo de Goiús.

Mãs não deixOu o cargo de
O Sr. Mauro Borges -

O SR. HENRIQUE SANTILLO ---Assumiu um amigo dele, o empresário Onofre Quemar. Uma pessoa da
intimidude dele que, acredito, mere_ce toda a confiança.
O Sr. Mauro Borges -

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço com muito
pruzcr o nobre Senador Humberto Lucena, que, antes do
Senador Mauro Borges, já me havia pedido um aparte.

E a presidência ... _

O SR. HENRIQUE SANTILLO -_E_ assumiu apresidência do partido uma pessoa que ele indicou, dizendo
ele que viu no jornal, que o Deputado José dos Santos
Freire, que é de Goiás, havia lançado o nome dessa pessoa. Mas é _um homem da confiança dele, tanto assim
que ele _o lançou candidato a presidente e foi aceito por
nós. Ora, o partido presidido por pessoa da confiança
_--dele, o Governo dó Estado o_cupado por uma pessoa da
confiança dele, eu lhe pergunto; por que não aceitar uma
preliminar?
O Sr. Mauro Borges-- Por que V.

Ex~

não interveiO?

o· sR. HENRIQUE SANTILLO- Por que não aceítar, agora, nos próximos trinta dias, nos próximos sess_ent;t dias uma preliminar democrática ...

Muito obrigado.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço a V.
Ex~. eminente líder Humberto Lucena, as suas palavras,
e me junto mesmo ao apelo de V. Ex~. para que sejamos
todos democratas, para que disputemos -internamente,
---para que os nossos filiados escolham o nosso candidato
de um p<lrtido presidido por uma pessoa nobre, de caráter, honesta, idónea, em Goiás, de um GOVerno _ex_ercido
por uma pessoa da mais alta dignidade, e certamente
exercerá jamais qualquer tipo de pressão; Seja sobre
quem for, para falsear os resultados. Esteja c_erto V. Ex•,
houvesse isso e eu não seria candidato do PMDB. Sabe
bem V. Ex~ a história de Goiás, e sabe perfeitamente
como se assentou ~l minha candidatura, que só ê possível
graças à independênci<l das nossas bases partidárias, extremamente fortes, muito fortes mesmo, e livres, senão
eu não seriu candidato do PMDB. Não seria mesmo.
Junto-me, portanto, ao apelo que V. Ex~ faz. Esteja V.
Ex~ certo, chegaremos sim, chegaremos a uma grande e
espct<.lcular vitória no próximo dia 15 de novembro. Fique certo disio, eminente Senador. -- Muito obrigado, Srs. Senadores. (Muito bem! Palm<.ls.)
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos úo art. 55,§ 1•, da Constituição e eu, José Fragelli, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 01, DE 1986
Aprova os textos dos Decretos-leis n•s 2.163, de 19 de setembro de 1984, que "dispõe sobre a adoção de medidas de incentivos à arrecadação federal e dá outras providências", e 2.176, de 29 de novembro de 1984, que "altera
o Decreto-lei n' 2.163, de 19 de setembro de 1984, que dispõe sobre a adocão de medidas de incentivos à arrecadação
federal''.
Artigo único. São aprovados os textos dos Decretos-leis n•s 2.163, de 19 de setembro de 1984, que "dispõe sobre a
adoção de medidas de incentivos à arrecadação federal, e dá outras providências", e 2.176, de 29 de novembro de 1984, que "altera o Decreto-lei n• 2.163, de 19 de setembro de 1984, que dispõe sobre a adoção de medidas de incentivos à arrecadação federal"
--Senad_o Federal, 7 de março de 1986. -

Senador José Fragelli, Presidente.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte
·
RESOLUÇÃO N• 001, DE 1986
Autotiza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em Cz$ 24.404.323,46 (vinte e quatro milhões,
quatrocentos e quatro mil, trezentos e vinte e três cruzados e quarenta e seis centavos) o montante de sua dívida conso-

·Iidada.
Art. I' É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido
no inciso III do artigo 2' da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n• 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o-registro de uma emissão de 804.983 Obrigações do Tesouro do Estado de Santa Catarina- Tipo Reajustável (O RTC), equivalente a Cz$ 24.404.323,46 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, trezentos c vinte e três cruzados e quarenta e seis centavos)·considerado o valor nominal do título de Cz$ 30.316,57. vigente em março
de 1985, destinad_o à complementação do giro da dívida consolidada interna intralimite, móbiliâria, vencível neste exercício.
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo; Art. 2•

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 7 de março de 1986. -

Senador José Fragelli, Presidente.
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·sUMÁRIO
1- ATA DA6•SESSÃO, EM7DEMARÇODE
1986

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Ofícios do Sr.

1~'-Secretário

da Câmar8-dos

Deputados
Entaminhando ao ·senado autógrafos dos seguintes
prujetos sancionados:

Projeto de Lei do Senado n9ll, de l986, de autoria_
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas
a assegurar o pagamento das horas em que os ferroviários inesm-o Os de eslações do interior que realizam
serviço intermitente ou de pouca densidade fLcam à
disposição da empresa.
1.2.4 .,.... Comunicação da Presidência

(n~'

Convocaçã-o _de sessão conjunta a realizar-se hoje,

5.952/85, ·naquela Casa), que declara de utilidade
pública o Instituto Internacional de Cultura. (Projeto
que se transformou na Lei n9 7 A52, de 27 de de-

às 18 horas eJO minutos, com Ordem do Dia que de-

-Projeto de Lei do Senado

n~'

1.2.3- Leitura de projeto

164/85

zembro de !985.)
-Projeto de Lei da Câmara nl' 235/84 (n~'
3.014/84, naquela Casa), que dispõe sobre os requisitos para a Javratura de escrituras públicas, e dá outras pra;vidêncías. (Projeto que se transformou na Lei
n'? 7.433,_ de 18 de dezem~ro de 1985.)
1.2.2- Comunicação

Do Sr. Senador Hélio GU_e_iros, referente ao seu__
desligamento da V ice-Liderança do PMDB.

signa.

SENADORA EUNICE M/CHILES- Dia Internacional da Mulher.
1.2.6 - Comunicação da Presidência

lnexistênda de quorum par!l- o prosseguimento da
sessão.
1.2.7- Designação da Ordtm do Dia da próxima
sessão
1.3- E!>ICERRAMENTO

2- DISCURSOS !'ROFERIDOS EM SESSÃO
ANTERIOR

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR NELSON CARNEIRO-Dia lnternà:ciÕnal dU r\.·fulhér.
-·
-

Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão
de 6·J.86.

SENADCJR CES AR CALS- Problemas enffentados pela população cearense, tendo em vista a nãoliberação de recursos para o crédito agrlcola.

6·3-86.

SENADOR AMIÕR!CO DE SOUZA -Apoio ao
- Presidente José Sãrne)', pela implantação da reforma
econômica brasileira.

Do Sr. Aloysío Chaves, pronunciado na sessão de
Do Sr. Benedito Ferreira, pronunciado na sessão
de 6-)-86.
3- MESA DIRETORA

Ata da 611- Sessão, em 7 de março de 1986
4~

Sessão Le.!!islativa Ordinárià, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli
ÃS l4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHÁM-SE7'RE· . . ~ O SR. PRESIDENTE(José'frugelli)- A lista de preSENTES
SRS: SENA DORES: - .
- - .
sença a·cusa o éômpa-iecinlento de 30 SrS:-SeOâ:dores. Ha.

·os

JOrge Kalume - MáriO Maia - Fábio Lucena Odacir Soares - .Aloyi:iio Chaves - Hélio Glleiros Américo de Souza~ Albefto Silva--.:_ Helvldio Nunes
-João I.,.obo-: Cesar cars --José Lins ..:..._-Carlos AIberto ...,... Humberto Lucena - Marcondes Gadelha Aderbal Jurema- Nivaldo Machado- Lourival Bap·
tísta- Passos Pôrto -Jutahy Magalhães- Luiz Viana
-· Jo'sé lgnácio Ferreira- Nelson Carneiro- Itamar
Franco- Alfredo Campos- Benedito Ferreira- Gastão Müller- José Frag~lli- Enéas Faria -OctáviO
Cardoso.

vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a p~oteçào de Deus, i_niciamos nossos trabalhos.
-o Sr. ]~'-Secretário procederá à leitura do Expediente.
É -lido o s~guinte
-

EXPEDIENTE

OFfCIOS
Do Primeiro~Secretário d8 Câmara dos Deputados

N'? 5/86, de 6 do cori-ente, encaminhando autógrafo
o Prujeto de Lei do Senado n~' 164, de 1985 (n~'

5.952/85, naquela CaSa),-deâlitOria do Senador Nê!§on
-Carneiro, qui: dectara de utilidade pública o Jnstituto:Internacional de Cultura.
(Prõj~to que- se transformou na Lei n~' 7.452, de 27 de
, dezembro de 1985.)
N9 6/86, de 6 do corrente, encaminhando autógrafo
do Projeto de Lei da Câmara n9 235, de 1984 (n'~
3.014/84, naquel::J Casa), Que dispOe sobre os requisitos
para a lavratura de escrituras públicas, e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.433, de 18 de
dezembro de 1985.)

O S~. PRESIDENTE (Josê: Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
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S_obre n mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 11'Secrctário.
É !ida a seguinte

Exm"' Sr. Presidente do Senado Federal
Para os devidos fins, comunico a V. Ex• que, nesta data, deixo o e.xercício da Vice-Liderança do PMDB.
Brasíiía, em 6 de_ março de 1986. -Hélio Gueiros.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A comuni·
cação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai Ser lido pelo Sr. 19Secrctário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 11, de 1986
Altera dispositivo da Consolidaçã.o das Leis do
Trabalho, com vistas a assegurar o pagamento' das
horas em que os ferroviários - mesmo os de estações
do interior que realizam serviço intermitente ou de
pouco densidade - ficam â disposição da empresa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 243 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:

..Art. 243. Os emprega~os de estações do interior, cujo serviço fhr de natureza íntermiten~e ou de
pouca intensidade, farão jus à remunefa_ção corres~
pendente ao regime de prontidão, pelas horas que
excederem às da jornada de trabalho."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A idêia~ -'Ju_e ~rase renova à-CoriSideração da Casa, e já
mereceu mtctattva longamente discutida no âmbito do
Senado (PLS n9 177/80), co_nsiste em assegurar a:os ferrov.íá_rios o pagamento das horas em que ficam à dispostçao da empresa.
Acredita-se, aliás, qu·e a solução -ora proposta venha a
concili~r os interesses das _ferrovias e de seus empregados
do interior, no tocante à âuração do trabalho e à remuneração das horas extras, os qu-ais hoje se encontram injustamente discríininados em -razão da redação do art.

243, CLL
Sala das Ses.sões, 7 dC março de 1986.-. Nelson CarM
neiro.

LEGISLAÇÃO-CnADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Art. 243. Para os empregados de estações do interior, cujo serviço for de natureza inteimitente ou de pou~
ca intensidade, não se aplicam os preceitos gerais sobre
duração do trabalho, sendo-lhe, entretanto, assegurado
o repouso contínuo de dez horas, no mínimo, entre dois
perí·odos de trabalho e descanso semanal.

(Às ComissÕe$ de Constituicao e Justiça e deLegislação Social.)
O SR. PRESIJ;>ENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publícado e remetido às comissões corripetentes.
(Pausa.)
A ·Presidência convoca sessão conjunta a realízaiRse
hoje, às 18 horas e 30 rrliiiulõs, no Plenário da Câmara
do.s Deputados, destinada à leitura das Mensagens n9s 4
e 5", de !986-CN, referentes- aos DecretosR!eis o9_s_2~J66 e
2.167, de 1984, respectivamente.
O SR. PRESIOENTE (José Fregelli) - Concedo a
palavw ao nobre SenadOr Benedito Ferreira. _(Pausa.)
S.. Ex' declina a palavra.
COncedo a Pillavra ao nobre Senador Martins Filho.

S. Ex' declina da palavra.
Concedo a pabvw ao nobre Senador Niva\do Machado:
- - S. Ex' dec!i~a da palavra. _
_
,
Concedo a p<llavrã ao nobre Senador Nelson CarneiR
ro.

ô SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pro·
nõ.ncia- o segúinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: festeja o Brasil, na data de amanhã, o Diã: Internacional da Mulher. TiVe a oportunidade de acompanhiir
esta manhã, a SãO Paulo, o Presidente José Sarney que,
mima solenidade realizada na Assembléia Le,iislativa daR
quele Estado manifestou seu di:sejo para que c_ompaR
- reçani ao pleito de 15 de novembro, disputando cadeiras
na futura Assembléia Nacioi1al Constituinte, numerosas
mulheres de todo o País, recrutando assim a colaboração
desse grunde contingente, hoje, cada dia mais numeroso
e mais preparado, com maior interesse cíviCO-, para junto
com os homens redigirem a nova Constituição. Foi uma
solenidade vivida no meio do maior entusiasmo, entre as
aclamações que coroavam os últimos decretos do Presidente da República sobre a política econômica.
h meu dever, assim, Sr. Presidente, deixar consignado
nesta oportunidade minha solidariedade a todas as mulheres que, em quaisquer dos postos da vida pública e no
lar, vêm prestando altos serviços ao País. A Assembléia
NaciOn-a'l ConStituinte não poderá pres_cindir da palavra, da contribuição, do esforço, da experiência da mulher. Ela será a advogada dos seus próprios ínteresses,
dos interesses do seu sexo, dos interesses dos seus filhos,
dos interesses da família, dos interesses malares da naR
ciOnülidude.
O Sr. Nivaldo Machado -- V. Ex• me concede um
apurte?

O SR,_ NELSON CARNEIRO - Com muito prazer
ouço_ V._

Ex~

O sr~ -Nivft.ldo Machado - Nobre ·Senador Nelson
Carneiro,_ eu que acompanhei a vida pública de V. Ex•
com o maior interesse, porque sempre considerei o nobre
companheiro de representação popular, um homem
atento ao fiel desempenho das oQrigações que a outorga
do mandato popular impõe, -posso na hora em que V.
Ex' vem à tribuna para saudar o Movimento da Mulher,
pela sua participação na Constituinte; dizer que V. Ex•
segue, com toda coerência, a linha que se traçou ao lonR
go de-suã-Vida pública, e continua a aplaudir, a valorizar
todo o movimento feito pe_la mulher brasileira, visando a
siia-colaboração na vída pUblica nacional. Nós, podemos
dizer que a mulher, que hoje é o contingente majoritáriO
úa população brasileira -de cerca de 130 milhões de
pessoas- tem sua vez, e mais do que nunca, marca, pela
p-articipa--ção que tem revelado nos últimos anos, a sua
presença em todos os movimentos importantes da vida
nacional. Por isso é que, em nome do Partido da Frente
Liberu/, por cuja liderança estou respondendo nesta hoR
ra, quero associar-me à homenagem que V. Ex• presta à
mulher no dia que lhe é dedicado, solidarizando-se com
o Movimento Feminino no Brasil. Setn dúvida alguma amulher brasileira tem uma contribuição muito grande a
prestar no momento histórico que estamos vivendo,
quando a Nação toda participa cOm o maior entu-siasmo,
da luta do Presidente da República, no combate, sem trêguas e sem quartel, à inflação, com firmeza, coragem e
determinação para renovar a economia brasileira, jogála nos trilhos do trabalho. E ela, como dona-de-casa que,
- ao longo do tempo, tem feito a maior ginástica para
equilibrar o orçamento _doméstico sempre· erodido pela
perda do poder aquisitivo da moeda, tem condições,
mais do que nunca, de dar uma colaboração decisiva ao
Governo para ímplaritar e implementar o plano de reforR
ma económica do País. A dona-de-casa, heroína anônima, engajada, nesse movimento que empolgou a Nação
brasileira, é fator fundamental do êxito do plano econômíco. Por isso, associando-me à homenagem que V. Ex•
presta à mulher brasileira, nós, do Partido da Frente Liberal, queremos traduzir nessas palavras, a nossa saudação cordial e fraterna a todas as mulheres que estão
participando dessa luta, imbuídas dos melhores propósitos de servir às aspirações de toda a família brasileira, e,
em conseqüência, ao BrUsil. Mu(~o _obrigado a V. Ex~
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito agradeço a V.
Ex• sua preciosa colaboração.

Sábado 08

143

Sr. Presidente, no memorável discurso pronunciado
e.'!ta manhã, em São Paulo, pelo Senhor Presidente da
República, Sua Excelência acentuou que ao lado daquelas mulheres que vivem na História do Brasil como heroínas, pela contribuíção que_deram inclusive como miliR
tantes, como soldados, como Anita Garibaldi e Maria
Quitéria, há uma grande massa de heroínas anônimas
que são as donas-de-casa. Elas são as criaturas encarre..
gadas de manter a familia, valendoRse de orçamentos
e<tda dia mais defasados. Falando a linguagem do ho~
mem simples, o Presidente voltou a afirmar, dirigindo-se
à multidão que o aplaudia: .. Você é o Presidente e o Presidente ê vucê".
Sr. Presidente, neste momento em que falo sobre a
mulher, queria lembrar os pioneiros que vão Ticatrdo es~
quecidos: - os nomes de Juvenal Lamartii11 e de JQs_b
Augusto, os primeiroS que s__entiram a neces:siOitde_auo.,.tegrar, n.a vida pública, as mulheres. E lembrl!t:_qUe Coube a uma representante do Rio de Janei(Q, Berta Lutz,
participar da elaboração da Carta de Sàu Franciisc.o...
Devo terminar aqui, Sr. Presidente=;- essas....S:.o:nsíãerações, porque não as quero confundir~ cOm· dutr(Yassun!o que me traria à tribuna.

O Sr. Américo de Souza- Antes que V. Ex• entre em
outro assunto, pediria um aparte,
O SR. NELSON CARNEIRO -

Com muita honra.

O Sr. Américo de Souza - Nobre Senador Nelson
Carneiro, a oportunídade grata que V. Ex~ nos oferece
para ouvir e para falar sobre a mulher, píira mim, também é, uma chance de poder di2:er à Nação de que esta~
r1_10s solidários com a saudação Proferida por V. Ex• e diR
zer que esperamos da Constituinte uma maior atenção
aos direitoS da mulher bnisileira._A nossa legislação, atê
o momento, já progrediu muito, entretanto, ainda achamos que existe discriminação à mulher, razão porque adR
vogamos para que os seus direítos sejam melhor e mais_
bern explicitados.para que possam, em igualdade de condições com os homens, não só desfrutãr de tudo o que a
Nação oferece, como também, dar ao mundo um exemplo que há muito está a reclamar. Saúdo a mulher brasiR
!eira à véspera dei Dia Internacional da Mulher e cumpriR
mento a V. Ex• pelo discurso que vem proferindo. Muito
obrigado.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.

Ex•

Sr. Presidente, façamos votos para que as mulheres
batam__ às portas dos partidos políticos, pleiteiem o voto
popular e tragam, através de numerosa representação,
uma voz firme, constante, eloqüente em favor de seus diR
rei tos, que são os direitos da Nação, já que suas preocuR
pações são nossas preocupações, são as preocupações de
todo o País.
Aqui fica, Sr. Presidente, o registro que devia fazer, rãR
pido embora, para o Diu Internacional da Mulher, marcado no Brasil pela memorável presença do Presidente
Jusê __Sarney, na Assemblêia Legislativa de São Paulo, a
convite do Conselhq_ sonhado por Tancredo e que SarR
ney conseguiu realizar.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
pah1vra ao nobre Senador Aloysio Chaves.
S, Ex' desiste.
Concedo a palavra ao nobre Sonador Cesar Cais.
O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguirue discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Durante o recesso parlamentar visitei praticamente toR
das as regiões do meu Estado onde, mais uma vez, pude
verilicar de perto os graves problemas que são enfrenta~
dos pela população cearense.
Há, realmente, um verdadeiro desalento quanto às
m~didas que foram anunciadas pela Nova República,
pnncipalmente no que diz respeito ao crêdito agrícola.
O crêd~to agrícola, Sr. Presidente, não chega lá no
Ce-trá, o Banco do Nordeste não está operando e o Banco do Brasil com poucos recursos e o custo do dinheiro
muito alto que, agora, deve ter sido corrigido pelo "Pacotào". Mas, na verdade, qualquer dinheiro que chegue
agora já é fora da época do plantio e ê até possível que
venhamos a importar alimentos, ó que parece uma reaJ
perplex._!dade em _termos de planejamento do Brasil - o
Brasil deixa de gastar dólares, em petróleo, e passa a gas-
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tar dólares em alimentos, porque a providência do crédito agrícol~ não chegou a tempo.
No município de Parambú, região limítrofe com o Estado do Piauí, ein reunião realizada no sindicato dos trabalhadores rurais da mencionada cidade cearense, me foi
apresentado como uma das princip<iis causas de inquietação das lideranças rurais a falta de defiriição entre os li-

mites dos municípiOs de Parambú (Ceará) e Pimenteiras
e Pio IX (Piauí), provocando c_onstantes conflitos entre
fazendeiros e posseiros.
Devo dizer, Sr. Presidente, que a que.~tão remonta desde o ano de 1880, quando pelo Decreto Imperial nO?
3.012, de 29/JO-do mesmo ano, o Piauí recebeu terras da

orla marítima e compensou com áreas situadas na antiga
comurca de príncipe infperial, hoje município de Cru~
teús, no Ceará.
-No decurso do tempo o assunto tem sido exaustivamente examinado, e em 1963 foi objeto de uma tese do
jori-wllsta Puulo de Melo Jorge, que __com dados substun~
ciosos procurou demonstrar a legitimidade de posse da
Serra da Ibiapaba pelo Estudo do Ceará.
Também em outras ocasíõcs, os -governos dos Estados
do Ceará e Piauí procurara-m encontrar uma solução ca~
paz de definir esses limites. Entretanto, motivos de ordem política têm impedido que o referido_ objetivo sej::l
concretizado.
Segundo depoimento dos habitantes da Serra da 1biapava, reforçado pelo presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Par:.lmbú, nessa região em litígio, essa
indefiiiição das autoridades cearenses e píat.iieilses têm
como causa básica o única desejo de protelação da regUlarização da posse dos posseiros ali estabelecidos, em
face da instalação, naquela área, de algumas empresas,
inclusive beneficiárías do programa FINOR.
Eu, pessoalmente, não entendo que seja por isso. Estou apenas transmitindo o que me foi dilo. E o Bispo da
região; D. Fragoso, tem elaborado cartas e manifestos
com os sindicatos de trabalhadores rurais onde reproduz
correspondências recebidas do INCRA, diúridO que nãO
po.de resolver o problema por falta de definição desses limiles.
Em inúmeras oportunidades o Presidente do INCRA,
instado a se pronunciar sobre o assUnto, tem alegado a
ralta de definição de limites Como fator de impossibilída~
de de opinar sobre o domínio das referidas terras.
Eu diria até aos Srs. Senadores que foi muito interessante a reunião com o Presidente do-Sindicato de Trabalhadores Rurais de Param bus, pequeno e pobre município do Estado do Ceará, Porque na hõra em que eu me
ausentava ele dizia:....; ••Mas Senador, eu tenho uma pergunta para fazer- o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:- Por que é-que o Congresso Nacional
aprovou uma Constituirite- CongresSual não exclusiva,
quando 700 mil brasileiros pediam a Constituinte Autônoma, para mostrar o grau de politização daqueles trabalhadores rurais daquela região"?
Na manhã de hoje, sr :·-prestcrente, em audiência com o
Ministro da Justiça, fiz uffi relatO sobre os probfemãs
que se vêm regíS:frãn"do na área onde se centram profundas divergências. a fim de que o Governo federal rec_o.;
nheça a necessidade de uma efetiva interveniência objetivando solucionar o assunto em termos definitivos.
Na mesma ocasião, Sr. Pi'esideilte, mostrei a S. Ex•
que seria oportuno que o GóvernO federal desempenhasse o papel de árbitro na condução de medidas que pos~
sam acabar com o litígio eni causa, a fim de que desapareçam de uma vez por todas a tensão social ali existente.
Também sugeri ao Sr~ Ministro da Justiça, que fossem
determinados estudos em torno do assunto pela sua assessoria, possibilitando ações coordenadas dos órgãos
competentes do Governo federal com os governos dos
estados do Ceará e Piauí.
Acredito, Senhor Presidente, _que se as medidas propostas fore~ devidamente _consideradas, a situação será
normalizada com o desaparecimento dos constantes desentendimentos, estabelecendo~se a tranqUilidade entre
as partes, satisfazendo, sem dúvida, os anseios__das populações rurais que apenas reivindicam -o direito de exercer
pacificamente as suas atividades.
O Sr. Helvídio Nunes- Permita-me
te?

V~ Ex•

um

apar~

O SR. CESAR CALS- Com muita satisfação nobre
Senador Helvídio Nunes.
-

O Sr. Helvídio Nunes - O assunto diz respeito aos_
nossos Estados e V. Ex~ ainda teve a gentileza de
antecipar-me o teor do discurso que está proferindo. Estamos de pleno acordo com os objetivos pretendidos no
final do seu discurso. e talvez valha à Pena prestar, neste
instante, um ligeiro depoimento. Quando o Deputado
Perilo Teixeira servia ao Governo do Ceará, foi designado para promover _contatos c_om o G~verno do Piauí_ao
tempo em que governava o Piauí o saudoso Senador e
ex-Ministro Petrônio Portella. Fui designado púa promover _contatos com o representante do Ceará, inclusive
para acompanhá-lo até o limite que o Cearâ considera litigioso. Fomos a Parambu, exatamente onde existe uma
cancela, um posto fiscal do Piauí e no trajeto TeresinaParambu - relato _(l fato por que é, pelo menos, curioso
- exatamente- iio-trajeto, cu informava ao DepUtado Perilo Teixeira que o Piauí não levava em muita conta as
dúvidas suscitadas pelo Governo do Estado do Ceará,
exatamente porque essa matéria já está suficientemente
esclarecida nos documentqs antigos, dos quais trata, inclusive, Pereira da Costa; e o limite estabelecido entre o
Piauí e o Ceará é exatamente o divórcio das águas. Sustentava eu esse ponto de vista quando, logo que deixamos o posto fiscal do Piauí começou a chover e as t..guas
que até o posto vinham para o Piauí, a partir do posto
passaram a correr em direção ao Ceará, e o Deputado
Perilo Teixeira deu a questão por encerrada e nunca mais
apareceu ao Governo do Piauí. Era este o depoimento
que -queria prest-ar neste instante.
O SR. CESAR CALS - Senador Helvídío Nunes,
agradeço o seu aparte elucidativo, mas acontece que essa
região de litígio é realmente em cima da serra, que é um
platô, e de maneira que fica muito difícil ver o divórcio
das águas. Tenho a impressão de que isso é a causa de
uma tensão social muito séria, e se essas medidas forem
consideradas acho que podem solucionar o problema.
Srs, Senadores, gostaria de mencionar, principalmente
aos meus companheiros do Nordeste, que o Senhor Presidente José Sarney, ~m fins.dejaneii:'o- isso foi QOjeto
de um discurs~_ proferi neste plenário - Sua Excelência assinou um decreto instituindo um programa de
apoio às organizações dos pequenos produtores rurais
do Nordeste, o chamado Projeto São Vicente, com Cr$ 2
trílhões, a fundo perdido. Na realidade, o que se exige
para as associações dos pequenos produtores é muito
simples, o Conselho de Adminisfração desse Projeto São
Vicente, depois regulamentado pelo Superintende da
--~SUDENE, é composto pelos bancos tecnocratas: Banco
do Ministério do Interior - Banco do Nordeste, Banco
do Brasil, representante da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, Comunidades Eclesiais de base nos municípios, alêm da Confederação Nacional da Agricultura
e-das_ associações de pequenos produtores. Isso tem levado, naturalmente, a um certo alento ao pequeno produtor rural. Agora. o que considero estranho é que não tenha o Poder Público municipal nenhuma participação
nesse prdjeto, nenhuma liderança política. A versão sei que não é a-intenção do Presidente- é de que aquela
seria uma maneira_ çie colocar esses recursos, que são
- considerâveis, porque Cri 2 trilhões para o Nordeste repr~entam uma injeção muito grande. Lo_uvo Sua Excelência por essa acão. Isso tem dado um certo alento, e eu
entendo que é uma medida de grande profundidade.
Creio que o Sr. Ministro do Interior deveria rever a fundamentação que deu origem a esse decreto, para que as
lideranças políticas dos Estados não fiquem totalmente
fora de um programa dessa envergadura.
Eram estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as considerações que desejava fazer no dia de hoje. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles - Gaivão Modesto --Alexandre
Costa;__ Moacyr Duarte- Martins Filho- Guilherme
Palmeira - Luiz Cavalcante - Benedito Canelas ~
Carlos Chiarelli - Pedro Simon.
O SR. PRESlOENTE (José Fragelli) - Concedo a-palavra' ao nobre Senador Américo de Souza.

O SR. AMÉRICO DE SOUZA (PFL - MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. PreSidente, Srs. Senadores:
- -·
Trago a ésta tribuna o apoio, a solidariedade e o
aplauso do povo do Estado do Maranhão ao-seu queridO
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contei'râi1eo, Presidente José Sarney, pela implantação
da reforma econõmica no Brasil. Já cansado de mCdidas
pàiiãtivas Oi"todoxas, obedecendo a doutrinaS econôni.icas hoje para nós já anacrôniCas, o povo brasileiro, em~
polgado com a reforma económica implantada pelo Presidente José Sarney, veio às ruas e das ruas não_ sairãjamaís. Veio para ·apoiar, Veio para participar, veio para
usufruir do$ resultados que as medidas implantadas na
reforma ecõi"fôrilica trarão para -a população brasileira.
Pela prirrit!ira -~ez, Sr. Presidente, O -povo sentiu de
imediato que uma medida governumental lhe tr::~zia, ato
contínuo, benefício à sua própria vida, condições de con~
tinuar sobrevivendo, mesmo com salários aind<l pequenos, mas em situação tal_de poder continuar adquirindo
_bens de primeira necessidade. Este povo, Sr. Presidente,
que tão bem entendeu a reforma do Presidente José Sarney, continua atento e continuará como fiscal mais importante dessas medidas, até que elas se completem e entrem na tmnqllilidude das vidas de cada um, e passearepresentar um ·rato natural.
A quase unãnimidade da Opinião Pública brasileira é
um atestado do_acerto de S. Ex', qu_e buscou, antes de
lmpl~lntli'r CsS.a reforma econõmica, subsídios para nào
errar; mandç.u__ au~Iiares seus em visita à Argentina e a
lsrãci, dois outros países que viviam lÚtando contra a inflação galoPllnte. E, de posse dos dados, e com a idéia
que j<i lhe germinava desde o início da sua administração, pôde Sua Excelência chamar os técnicos e darlhes a orientação devida. Estes aprimoraram a idéia básica com toques de genialidade, sugeriram a criação do
cruzado, tornando-a uma moeda estável em contrapartida ao cruzeiro .que :reia desvalorizando paulatinamente.
E teve a grande coragem, Sr. Presidente, de acabar com o
grundc monstro que infelicitava esta Nação: a correção
monetária. Não se preocupou com aqueles que não tinham só milhões, mas bilhões d_e cruzeiros empregados
para rendimento. Fez com esta reforma uma modança
de mentalidade, mentalidade não só da}uventude, como
de todo o povo brasileiro que passou com esta reforma,
efetivamente a acreditar --no valor do trabalho, a buscar
nos estudos, aprimOramento para as suas condições de
melhor receber ganhos mensais, ao invés de ficar apenas
portando faixas pedindo que os seus salários acompanhassem a infl<.ição. Essa mudança de mentalidade fez
com que todos, inclusive os empresários de ontem ou investidores de até pouco, passassem a pensar agora no
crescimento do País, nas melhorias de condições de vida.
do povo brasileíro por.quanto esta Casa bem sabe, e a
Nação também; de que pouco a pouco jâ se vendiam
fábricas e bens imóveis para se cOlocar o dinheiro para
rendimento. Ninguém- queria mais trabalhar, Sr. Presidente, e esta reforma veio trazer de volta ao povo brasileiro a sua grande esperança no amanhã, a sua grande
vaidade de ser brasileiro, o espírito de brasilidade que ficou explícito quando tantas pessoas trabalhando numa
reforma dessa natureza, não vazou uma informação sequer, para quem quer que fosse.
Sr. Presidente, a reforma econômica do PresidenteJo·
sé Sarney, é o quinto fato mais importante da históriil do
Pais. O primeiro deles foi o próprio descobrimento do
Brasil; o segundo, a Independência proclamada por D,
Pedro I; o terceiro, a libertação dos escravos pela Princesa Isabel; o quarto, a Proclaniação da República e o
quinto, a Reforma Económica do Presidente José Sarney.
O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AM~RICO DE SOUZA- Com muito prazer.
O Sr. Nivaldo Machado- Senador Américo de Souza, V. Ex~ está fazendo uma análise minuciosa, correta,
equilibrada, sobre o programa de estabilização econôritica que o Governo acaba de implantar. Sal lenta, entre os
aspectos mais positivos, aquele que, na verdade, atinge a
economia do Pais no seu ponto mais frágil: a especulação, especulação que se sobrepunha ao trabalh~, que
trabalho não recebia o prêmio justo e era até penalizado.
Só a especulação desenfreada, que levava a economia a
cada d_ia que pussava ao plano inclinado de uma débicle
irremediável, era estimulada.._ Agora, tudo indica que o
Governo, ao adotar _o plano hora em execução, obterá
_do mesmo, resultados os mais positivos Porque o povo
acreditou, a dona de casa, o homem, a mulher, o jovem,
o velho, todos, enfim, acreditando no Governo, na sua
firmeza, na sua cora:gem, no seu patriotismo, se engaja-
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ram na luta contra a inflação, ajudando a levar a bom
termo o plano ora em execução. Pelo apoio popular, ele

está correspondendo a expectativa nacional. Nós, que

sustentamos politicamente o Governo nesta Casa, os integrantes do Partido da Frente Liberal, e os parlamentares do Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
estamos no dever, em sintonia com o povo, de ajudá-lo_e
apoift-lo nesta hora em que alguns nomes isolados tentam lançar o descrédito sobre as medidas do Governo,
cortejando a popularidade, mistificando, iludindo e tentando ilaque<Jr a boare do povo. Ainda ontem, assistimos
a um progràma de televisão em que a figura principal, o
protagonista, não só mistificou, não só cortejou a popularidade, como usou de argumentos falaciosos, falseando
o verdadeiro sentido do plano e tentando até jogar a çpinião pública contra o Presidente da República, sem lhe
reconhecer os melhores propósítos e sem acentuar que o
plano, se tem falhas, essas serão corrigidas no curso da
sua execuçào: o dever de todo brasileiro, e principalmente de quantos tenham responsabilidade, por mínima que
seja, na direção da coisa pública, é apoiar o Presidente
José Sarney na luta sem tréguas e sem quartel que está
travando contra a inflação e pelo soerguimento da economia nacional.
O SR. AMt:RJCO DE SOUZA - Senador Nivaldo
Machado, agradeço a V. Ex~ a benevolência do aparte,
principalmente pelo seu conteúdo. A sua inteligência
mais uma vez brilha nesta Casa quando fala com tanta
propriedade sobre assunto tão importante.
Disse V. Ex' sobre o programa de televisão transmitido ontem, quando o político que o comandava tento.u
desmerecer as virtudes do progruma de estabilidade econômica do PresidenteJosé_$arney. Lembro a V. Ex' que
a resposta àquele político já foi dada no jornal O Globo,
em sua edição de hoje, no seu editorial da primeira página.
_
Esse editorial, entre outros itens, destaca o seguinte:
"A finalidade central do pronunciamento brizolista de ontem era colocar a classe assalariada em
oposição às medidas econômicas da inflação zero
estigmatizando-as como confiscatódas dos ganhos
do trabalho em proveito dos interesses do grande
capital nacional e estrangeiro. Em torno dessa intriga primária, Brizola teceu todos os seus delírios _de
ignor<incia e desinformação económicas, mas sobretu_do foi capaz de chegar a extremos de falta de
espírito público e patriótico procurando de toda
maneira tirar os trabalhadores e o povo em geral do
seu espontâneo esforço de apoio ao Governo para
entrincheirá-los nus linhas adversas da omiSsão, da
deserção, da rebeldia."

E mais foi dilo, Sr. Presidente. Entretanto, o povo ilão
se ilude mais, o povo teme a sensibilidade que ni:fO fiveram pelo menos alguns políticos do Rio de Ja·neiro. O_
povo está consciente do bem que lhe causou o programa
de estabilidade económica do Presidente José Sarney. E
quando vimos aqui <I esta tribun<l, trazer o aplauso e o
apoio do povo maranhens_e ao seu conterrâneo, o mais
ilustre dos maranhenses de todos os tempos, nós apenas
estamos fazendo coro a toda a opinião pública nacioniil
Porquanto, não precisariam nem as pesquisas, para confirmar, bastariam as cenas que todos vimos pela televisão, para termos a certeza absoluta de que nenhum Presidente brasileiro obteve durante o seu período governamental tanto apoio quanto o Presidente José Sarney.
O Sr. Moacyr Duarte- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. AMI1:RICO DE SOUZA -Com o maior pra-ler.
O Sr. Moacyr Duarte - V. Ex' tem razão, nobre Senador Américo de Souza, quando afirma que o povo
aceitou a convocação do Presidente José Sarney para
ajud(t-lo na gr:.mde e histórica batalha de estabilização
da economia do Pais e _da retomada do seu desenvolvimento. Nós temos que creditar ao Presidente da Re- _
pública <I cowgem que teve de sair de. uma posição meramente contemplatiV<I vendo a Nação naufrag::~.r nas águas tempestuosas de uma inflação galopante e irrefreável para, com medidas e com um tratamento de choque,
tentar faLer uquilo que nunca se viu nos últimos dias no
País, que foi a coragem de conter o fantasma ínflacion(Jrio. O povo deu credibilidade às medidas presiden-
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ciais. O povo !J.Creditou no seu Presidente e com ele está
colabor<mdo, como fiscal das medid<Js <~dotadas, para
que estas medidas sejam eficazes e resultoem positivamente. O que nos preocupa? Isso preocuPa a todos os bnlsileiros, é que as providências governamentais, as providencias restrítivas do surto e da espiral inflacionária, que
esta_s providências não provoquem o estado recessivo na
economia do País. Façamos votos e_aspiremos para que
as medidas ad9tadas pelo Senhor Presidente da República venham a contrariar. todas a_s regras uniyersais de economia que ensinam que qualquer adoÇào de medida defladonitria, muis cedo ou mais tarde, é provocativa- Oe
um Estado recessivo. Façamos, também, votos e auguremos para que as providências de congelamento de preços
não provoquem e não estimulem um mercado paralelo
onde o black sempre impera, corroendo também a eco~
nomiu nacional e dos pequenos e parcos recursos das
classes menos favorecidas. De qualquer maneira, de minha p"ürtc, como o restante da opinião pública, aplaudo e
louvo a coragem do Presidente José S~rney, o seu patriotismo, o seu descortino em sair de uma posição meramente contemplativa para uma i.H;ão dinâmica que desejumos tenha os resultudos que todo o povo brasileiro espera. (Muito bem!)

men_to, esse congelamento dos preços é básico. Há dois
pontos de apoio dessa reforma: a decisão do Presidente
José Sarney que foi de extrema coragem, e que não violentou nenhuma lei, nenhum princípio da economia, nenhum deles. E que fez uma mudança de moeda, não só
do nome da moeda, do valor da moeda, mas das relações
de poder de compr<.t entre o dinheiro antigo e o novo, o
outro ponto de apoio e o entusiasmo do povo. Pois é
contra isso que o Governador do Rio de Janeiro se rebehLMas S. Ex~ não foi feliz; nem a comunidade brasileira,
acredito, nem mesmo a do Rio de Janeiro, nem talvez os
seus próprios correligionários podem ter ficado satisfeitos com as declarações de S. Ex•. O Governaâor foi de
rara infelicidade.Tentou frustrur, em proveito próprio, a
grande esperança do povo brasileiro, que é a de acabar
com essa inflação, dando ao Pais uma tranqUilidade nova, em benefício de todos, dos mais pobres, dos assalariado~. de todo o mundo. Ninguém sai de uma coisa dessas sem dificuldndes. Mas o Presidente minimizou essas
diriculdades, e aí está. Tenho absoluta certeza de que o
povo não faltará com seu apoio para o sucesso dessa medida de extraordinária coragem, mas, sobretudo, de
grande realce técnico e de elevada importância para o
País. Muito obrigado a V. Ex~ pelo aparte que me concedeu.

O SR. AMI1:RICO DE SOUZA - Nobre Senador
Mouc_yr Dmtrt_e, receber um aparte de apoio ao Programa de Reforma Econômica do Presidente José Sarney.
provindo, como proveio, do Líder do Part~do da Oposição, nesta Casa, é profundamente enternecedor. Diria,
porém, a V. Ex~ que, com tão brilhantismo e f~rta exposição de idéias, nos trouxe à tona o seu raciocínio, que aS
regras universais falharam durante tanto tempo. Aí tem
nos programas po.1liativos de outros' Ministros da Fazen~
da e do Planejamento e de outros Presidentes e aqui não
precisaria citar nomes de Delfim Netto e tantos outros
- todos eles falharam, porque estavam arraigados às regras universais da economia. Se não aparecesse um homem realmente de comgem, como o Presidente José Sarney, que mandasse abandonar as trilhas das doutrinas
econômicas tradicionais para estudar o assunto brasileiro, pecullar que era, nós não poderíamos sequer imagi~
nar como iríamos terminar o ano de 1986. Uns declaravam que a inflaçu'o iria a 300%; outros, talvez mais realistas, diziam que ela ia a 500%; e outros, até a percentuais
muito maiores.

O SR. AMI1:RICO DE SOUZA- Eu que agradeço a
V, Ex~. nobre Senador José Uns, pelo brilho de sua exposição c pelo valor maior que está dando à própria re~
forma económica do Presidente José Sarney.
Dizia, Sr. Pre..-.idente, ainda em resposta ao aparte do
nobre Senador Moacyr Duarte, que as regras universais
não poderiam prevalecer neste Programa de Estabilidade
Económica. E a preocupação de S. Ex~ no que diz respeito tl possível recessão futura, ela não virá. E vou dizer a
V. Ex• porquê.

O Sr. José Lins -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. AM~RICO DE SOUZA- Com o maior prazer.
O Sr. José Lins- Nobre Senador, o que foi extraordinúrio nessa reforma feita pelo Presidente José Sarney foi
o· embasamenlo lógico e racional das medidas tomadas.
Est:t na base de sua interpret<Jção o entendimento da natureza da infltçlio brasileira, cujo processo não era de
demanda ou de"eustos. A economia nacional está em situaçlio extraordinariamente boa. Temos uma máquina
industrial que é uma das melhores do rrlundo, a situação
cambial é tranqüila; os problemas da dívida externa estlio sendo encaminh:.~dos; temos um saldo mensal na nossa balanç<J comerchd de cerca de I bilhão de dólares. A
an(tlise dessas condicionantes e da natureza da inflação
feit.1 pela equipe do Presidente foi de rara felicidade.
Nossa inflação era, na realidade, uma inflação inerciai.
A partir daí, a forma de tratá-la foi das mais inteligentes.
Simplesmente cortaram a inflação pela raiz. Projetaramse ~uas dimensões para pass<tdo e partl futuro, naquilo
que diz rt.-speito aos compromissos assumidos e em
funçlio desse esforço vamos sair tranqUilamente do engarrafamento em que estávamos, do crescimento dos
preços quej{t caminhava para 500% ao ano, como V. Ex~
bem sabe. Pois bem, é contra essa medida de natureza
sumamente n1cional, que empolgou a comunidade brasileira. que o Governador do Rio de Janeiro se rebela e vai
l1 tdcvisUo, numa verdadeira catilinária, que não fez senlio demonstrar como o interesse político pessoal pode,
às vezes, se sobrepor aos interesses nacionais. E até acho
que o Governador Leonel Brizola é um homem inteli~
gente. Mas ele não usou a sua inteligência de modo sen~ato. Ele quis de:.figurur uma medida de grande signifiCtJ(.;ào econômicu c social em proveito dos seus projetas
politico.-.. Isso nUo cslú direito, V. _Ex~ disse-o muito bem;
entendeu-se que ele quis anular esse extraordinário apoio
dl) povo para frustrm os frutos d<t reforma. Ora, no mo-

O SR. PRESID_ENTE (José Fragelli)- Se V. Ex• me
permite, o tempo dc,V. Ex• já está esgotado.
O SR. AMtRICO DE SOUZA- Concluirei em seguidu, Sr. Presidente.
Ni'io virá. Todos aqueles que _tinham dinheiro aplicado, em valores grandcs,jlt estão pensando em aplicar em
atívidades produlivas.
Tivemos ontem, numa informação pessoal do nobre
colega Senador Carlos Lyra, um dado pequeno mas importante. Dizia ele que f:.~lando com um funcionário seu,
que tinh<l cerca de 30 milhões de cruzeiros nu apHcação,
o funcioilário informara que estava retirando essa import<lncia da uplicação para montoar uma pequena padaria. Ora, nobre Senador, isso significa, pelo menos, mais
dois ou três empregos, na pior hipótese. Significa mais
um comerci_.ante que entra no setor para fazer concorrência e nUo deixar que os preços aumentem. Significa uma
nova ment<~lidade que, com certeza, os grandes investi~
dores- e eu posso dizer a V. Ex• que é com certeza-já
e.~tiio preocupados, apenas não estão esbaforidos, mas
estlTo preoCupados em encontrar um meio para aplicar
esse volumoso dinhcíro que se encontrava parado, apen;ls faLendo maís dinheiro, cada vez mais.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragellí- Fazendo soar
a campainha.)- Solicito a V. Ex' que conclua.

O SR. AMI':R!CO DE SOUZA- Concluo, Sr. Presi·
dente.
Nesta reforma, neste Programa de Estabilidade Económica do Senhor Presidente José Surney, vemos que a
Nação se encontra consigo mesma, vemos que o povo
pass;J a ser uma nova NaçUo, e vemos, acima de tudo, Sr.
Presidente, vemos e sentimos que temos um Presidente
da Rcpúb!icu lt frente do~ destinos da Nação. Muito
obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
paluvra à nobre S.enadora Eunice Michiles.

A SRA. EUNICE M!CH!LES (PFL- AM. Pronun·
c ia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores
o mundo comemora, amanhã, o Dia Internacional da
Mulher.
A instituição desse día pode ser vista comO uma marca
d~t Uiscrirnimtçào sofrida pela mulher. Afinal, não fosse a
exb.tência do p;1drào superior/inferior, dominador dominado, !"_lào haveria necessidade de distingüir a mulher
com C."-sa homemlgcm. Quem pensaria, por exemplo, em
propor u criação do dia internacional do homem?
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Pr~riro, no entanto, ver essa djstinção sob outro ângu_~
lo. O Dht lntcrnacionu[ da Mulht:r pode refletir o reconhecimento pleno do papel da mulher cm seu próprio
padr:io ~.;ulturul: guardià da tradição, educ_ud_ora, criadow de novas necessidades. e novas aspirações. Na literatuw. mt pocsi;1 c na pintura, na ciência e na política, sua
contribuição estú indelevelmente registrada.
Pod~.::

exprimir, também, u vitória da mulher na luta

contra as diferentes formas de milenaf opress5o. Opressão que se rcveb s_urprecndcntcmente uniforme
seus

em

padrões, apesar du v:tried<tde_dc_urtificos empregados. O
uso da l'urça física, símbolo da pseudo-superioridade
masculina, leva a mutilações, clitoridectomius, escravidão sc\ual, maus _tn!tos, cspanc<~mcntos, estupro·s ..-. A
imposição de valorc..<> culturais- us pscudovirtudes, as
lei:-. autodesignadas sagrada-s ou outorgadas por Deuslegalizam a violaç1lo da mulher corno pessoa.
Sobretudo. senhores, o Dia Internacional da Mulher
reconhece t! lc,gitimidadt:- do esforço de- alguns grupos de
repensar e recriar a identidade do sexo sob nova útica,
onde o feminino nUo seja o menos, o-desvalorizado, mas
o ser inteiro, P<Jrticip<tnte interlocutor.igual, responsável
e produtivo.
As palavras do súbio Lin Yutang, filho de cultura que
reconhece a igualdade entre os sexos: o ying e o yang, o
masculino e o feminino, iguais, inseparáveis, complementares. Diminuir um é negar o outro:
":.. as mu1herc::; são seres .humanos exatamenle
como os homens -iguais na capacidade de julgar e
de cometer erros, se lhes derdes a mesma experiência do mundo e os mesmos conta tos corri- este; sua
capacidade de re<~lizar trabalho eficaz, de conservar
a cabeça frese<!, se lhes derdes o mesmo treino nos
negócios; no descortino social, se não as trancardes
em casa; e finalmente nu capacidade de governar,
pois, se as mulheres governassem o mundo, não poderiam tulvet estabelecer maior confusão nele dci
que o fizentm os homens ... "
Cabal exemplo dessa verdade nos vem das Filipinas.
Cory Aquino chega à Presidência da Rcpúbica. Foi uma
· dona-de-casa de 53 anos que os filipinos elegeram para
libcrtú-los da sangrentu didatura. Sen1pre fiel à sua causa, Cory ganhou estutura de líder nacionol carismútica,
ancorada única c cxclusiv<lmcnte no autoridade moral
r.:om que se lançou na luta contra o regime autoritário~
corrupto e cruel. Colocada [t frente de um extmordinário
movimento de mas::;as, no agudo momento histórico de
seu país, liderou _c_om segurança, bom senso c competência. o se-pultamento do longo e agonizante regime filipino.
Nesse Dia Internacional da Mulher, nosso respeito,
admiração a cssu extraordinária mulher. É uma
hçroina.
De.... te outro lado do mundo, outra heroínu merece
nossa homcnugem.
Ê u mulher brasileira, co.nvocuda à luta neste momento ~.:ruela! de nossa Históriu, em que se einpenham todus
as esperançus na regeneração de nossa economia, no resgate de decência e dignidade nacionais.
Mulher que, hú pouco maiS de um ario, foi às ruas
parti dar um basta à ditadura, à incompetência, à corrupçiio c à !'alta de r.!Ompromisso de homens públicos
para com o povo.
Mulher cansada do espetúculo: ·analfabetos, menores
abundonados, fome, ignorândU, desnutrição. Futuro
sombrio, descnhudo pela miséria e pela falta de capacitação físicu.
Mulher profissional, dona-de-casa, mãe, esposa, filha
- todas nós que sofremos o doloroso impacto de uma
influçiio desenfreada, que milla nossa economia, dCvoru
nosso salúrio, expulsa nos~os_ fi! Fios da escola, marginaliza milhões de brasileiros. lriflaçào que-enriqueCe poucos,
à custa da pobret:a da m<lioria.
Temos agom a oportunid•1de de dar um basta a esse
pesadelo. Mais que em qualquer outro momento, vemonos tangidos a protagonizar nossa História. Nunca a
mulher foi tão solicitada. Pela primeim vez, é com justiça, o general a comandm u gucrm contra a carestia, a
patrulhar a obcdit:ncia ao congelamento de preços.
E:.~a !ma i:: nossa. Na::; batalha&, engajemos nossos filho::., maridos, alunos, dicntcs. Exijamos a p<trticipaçtio
ef~.:tiva da Igreja, de associações de classe, de associações
de morat.lon.:s, do:. partidt)S políticos, dos meios de cono.~sa

munic.:!çi1o de massa. Formemos uma corrente de economi:l popular cm que nenhum elo permita a ahertura de
hn.:.:hu~ na muralhu.
Ne.'>Sa cruzad•!, estaremos deixu.ndo a marca da nos::;a
contribui(.;<iu para a conquista da dignidade de que a
condiçiio humana exige.

O Sr. Jorge Kalu~e -Permite-me V. Ex~ um aparte,
Senadora Eunice Michiles?
~

~

Á SRA.: EúNICE MICHILES zer, Senador Jorge Kalume.

Com o maior pfa~

O Sr. Jorge Kalume- Imaginei que V. Ex• fosse se
alongar em seu discurso e por- isso me descuidei. Quero
aproveitar a oportunidade para me congratular com V.
Ex~ por esta feliz iniciativa de homenagear o Dia Internacional da Mulher. t: uma data que pertence a todos
nós. V. Ex' ao homenagear a mulher está homenageando
nossas mães. E ao ensejo deste seu pronunciamento gostaria de lembrar o nome de uma grande heroína do Nordeste, que com armas na mão, procurou integrar o Acre
ao Brasil: chamou-se Evangelina de Souza. E temos outras mais, lndira Gandhi, Madame Curie, a grande cientistu francesa, Ann<l Nery, aquela grande enfermeira,
que deu tudo de si em favor do próximo e, finalmente,
Anita Garibaldi, dentre as milhões e milhões de mulheres que deram seu esforço em prol da Humanidade. Portanto, com este meu registro, congratulo-me mais uma
vez com V. Ex~ e felicito pela feliz iniciativa de trazer
nesta tarde a sua homenagem, que é de toda a Casa, às
qucridus mulheres.
A SRA. EUNICE MICHILES - Muito obrigada
nobre Senador Jorge.Kalume. Gostaria de dizer que,
além dessas mulheres Fitadas por V. Ex•, não podemos
esquecer tantas e tantas outras que se destacaram e tantas e tantas outraS anônimas que, nó seu dia-a-dia, têm
sido o ombro do homem, têm sido o braço direito, tem
sido aquela que dá amparo, que dá conforto, que sustenta, enfim, a luta dentro de um lar. Eu acho que nossa homenagem, nesse momento, realmente, se esteQde a todas
as mulheres, que de alguma forma tem contribuído para
o bem do seu lar e para o bem de nossa Pátria.

O Sr. Jorge Kalume- Eu concordo c_om V, Ex•, porque a heroína da heroína é a mãe. E já dizia um poeta
que "acima da mulher, mais do que isto é ser mãe".

O Sr. Américo de Souza- Permite V. Ex• um aparte?
É só pura coiriplementar.
A SRA. EUNICE MICHILES- Ouço V. Ex• com
muito prazer.
O Sr. Américo de Souza - Nobre Senadora Eunice
Michiles, eu me associo, igualmente, à homenagem que
V. Ex~ presta à mulher neste belíssimo discurso que pronunciou, e ao mesmo tempo, faço votos que V._ Ex• volte
ao Senado por ocasião da Constituinte, para que seja 1
uma das defensoras maiores por ocasião da votação da
nossa nova Constituição aos direitos da mulher _brasileira. Tenho certeza que, com representação do porte de V.
Ex~. muito lucrará o Brasil, e mais ainda, as mulheres
que têm na pessoa de V. Ex~ uma grande e ilustre representuntl!.
Muito obrigado.
A SRA. EUNICE MICHILES- Meu nobre colega,
Senador Américo de Souza, muito obrigada pelas suas
palavras e pelos votos que formula pela minha volta a
esta Casa, na condição de_constituinte. Eu espero, no enbotO, -que o Brasil traga muitas constituintes.
Eu dizia hoje num programa de televisão da minha
preocupação,
não sentir, eu diria, objetividade na
luta da mulher, porque nós estamos re;:~.lmente empenhadas em muitas causas, mas não estamos direcionando
esse nosso trabalho, para trazer a esta casa, mulheres capazes de escrever, dentro da nova ordem que se instituirá, todas as condições neCessárias para que a mulher possa, realmente, trazer a sua contribuiçUo de maneira efetiva aos destinos do Brasil. Eu espero que nós ainda tenhamos tempo suficiente e hábil para despertar O interesse
em muitas mulheres, para que possam compor aquele
colegiado que vai escrever a nova ordem de coisas, que
vai, sem dúvida, prevalecer até o novo milênio, até o mi-

em
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lênio trêS miL Muito óbrigado pelas palavras amáveis de
V. Ex~. (Muito bt:m! Pu[mas.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Antes de en~
cerrar a sessão, nos termos do§ III, art. 180, do Regimento Interno, 'em primeiro lugar, cabe à Mesa, sem dúVida nenhu-ma, associar-se as hOmenagens aqui prestadas
pelo Dia Internacional da M_ulher. E se me permitem, a
ilustre Senadoru Eunice Michilles e os Senadores que se
pronunciamm, faço as suas palavras as desta Presidência
tambt:m.

o sR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
designa para a se.<>sll.o ordinária de Segunda-feira próxima a s_eguinte

ORDEM DO DIA
Votaçã_o, em turno único, do Requerimento n9 3, de
1986, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Carlos Chiarelli, respectivamente, Líderes do PMDB e PFL,
requerendo nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara ns> 218,
de 19_8.5 (n"' 6.698/85, na Casa de origem), que dispõe
sobre o I Plano Nacional de Informática e Automação
- PLANIN.
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se- ~
n<Jdo n? 172, de atitori<l_do Senador Moacyr Duarte, que ~.~,
acrescenta letra ao item II do art. 275 do Código de Processo Civil, instituindo o rito sumaríssírrio para as ações
constitutivas de servidão legal de aqueduto, tendo
PARECER, sob n9 537, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, no mérito, favorável.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 226, de 1983, de autoria do Senador Nelson C<J.r~
neiro, que concede anistia a dirigentes sindicais punidoS
com base na legislação trabalhista, tendo
PARECERES, sob n9~ 513 e 514, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável.
4
Votação, em primeiro turl'lo, do Projeto de Lei do Senado n9 127, de 1985, de autoria do Senador Jutahy MagafhãCs., que dispõe sObre a extenSão dos ereitos das-Leis
n<:>s 3.502, d~ 21 de dezembro de 1958, e n<? 3.164, de {9 de
junho de 1957; a outros casos, que especifica, e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n9 432, de 1985, da Comissão:
- de _Constituição e Justiça~ favorãvel, com emenda
que apresenta de n9 1-CCJ.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do" Projeto de Lei do Senado n9 199, de 1980,
do Senador Henrique Santillo, que ass_egura o credenciamento médico pelo INAMPS nos casos que especifica, e
dá outras providências, tendo
PARECER, sob n9 144, de 1981, da Comissão:
--de ConstituiçãQ _e Justiça, pela inconstitucioimlidade, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
coriStitucionalidade e juridicidade, nos termos do art.
296 do RegimentO Inlerno) do Projeto de Lei do Seriado
n<? 160, de 1982, da Senadora Laélia de Alcântara, que
restringe u disponibilidade dos bens imóveis do analfabeto, tendo
PARECER, sob n"' 849, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridk:idade.
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Votação, em primeiro turno (apreciaÇão preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 124, de 19_8J,
de autoria do Senador Gastão Müllcr, que-faculta às enlpresas revendedoras de combustível ao público o pagamento à vista ou da parte por elas efetivamente -comercializada, tendo
PARECER, sob n~' 742, de 1985, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

8
Votação, ein p-rimeiro

iuriiO (:lpredaÇãO preliminar da

constitucionalidade e jurídiddaOe, nos terínos do art.
296 do Regimento Interno), do' Projeto de Lei do SenadQ
n-? 154, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro
que define a residência médica e disciplina o exercício
profissional da ativid<Jde, dando outras providências,
ten_do
PARECER, sob n~' 463, de 1985, da Comissão:
- de Constituição e Justiça~ pela inconstituciO-nalidade e injuridicid<Jde.
Vqtação, cm priméitdturn<f(apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 _do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sen-ado JJ9 206, de 1985,
de autoria do Senador Jorge Kalume, _que permite o US<:J
dos créditos em fundos do Decreto-lei il9 !57 para amortização de prestações do Sistema Financeiro de Habitação, tendo
PARECER, sob n~' 881, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro.
!O

Discussão, em pririleiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 115, de 1983, de autõri<i do Senadoi: Martins
Filho, que restabelece direítos aos servidores militares
que se encontrem efou passarem para a inatividade, tendo
PARECERES, sob n~'s 540 a .5-42, de 1985, das Comis~·
sões:
- de Constituição e Justiça, favorável, com Emendu
que apresenta de n~' 1-CCJ;
- de Segurança Nacional, coritrário; e
- de ·Finanças, favoráVel ao projeto e contrário ã
Erhenda da Comissão de Constituiçilo e Justiça.·· ·· ·
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo que tratar está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 58 mlnuios:)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE6-3-86 E
QUE, ENTREGUE Ã. REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte discUTso.)- Sr. Presiderite, Srs.Seitadores:
Iniciamos 1986, ano legislativo que se antecipa de f~n
damental importância na História de nosso País.
Em primeiro lugar, esse é o ano de nossa recuperação
económico-financeira. O- recente: coil;}unto- de n1ed1dãs~
colocado em prática pelo Presidente Sarney, assinala
tr,ànsformações profundas na vida econ_ômica -do País.
Transformações exigidas pela sociedade como um todo,
transformações necessâtias e inadiãVds para um País
que não podia mais suportar a pressão inflacionária crescente.
Em segundo lug<lr, 1986 é o ano em que serâ eleita a
Assembléia Nacional Constituintejá-COiiVOcUda-por íni~
ciativa do Presidente da República através de Proposta
que mereceu a ·aprovação unànime do Congresso Nacional. A Assembléia Nacional Constituinte promoverá o
rearranjo jurídico-institucional deste país, estabelecendo
uma nova Carta Magna, livre dos resquícios autoritários. Uma ConstitUiÇão--que. incorpore e- expresse a
vontade du maioria do nosso povo, vontade man-ifesta
atravé.'i da ação de constituintes escolhidos em pleito direito e livre.
E, fin<llmente, !986 é o ano em que serUo eleitos os novos Governadores dos Etados brasileiros, homens que

Lerão a responsabilidade de comandar os Executivos estaduuis nos próximos anos, cxatament<;.quando as conseqüências da estabilização económica e do rearranjo
jurídico-institucional terão transformado nosso País em
um novo Brasil. Terão, portanto, que ser homens afinados e prepamdos para esse novo tempo.
Sr. Pr_t!sidente e Srs. Senadores, despeço-me hoje das
Lideranças do PMDB e do Governo no Senado Federal.
Nos anos de 1982, 83 e 84 mereci a renovada confiança
de meus companheiros de Bancada nesta Casa e tive a
honra de participar ativamente em nome do PMDB, dos
entendimentos que deram ao Congresso Nacional e ao
Senado Ft!deral, em particular, o lugar de destaque no
ptótesSo de transição política cuja primeira etapa termiJiõU com a eleiçãci-de 15 de janeiro de 1985. EleitosTanc~edO Neves e José Sarney, fui distingu_i~o com o conVit~
do Presidc_nte eleito para e1tercer a Liderança do Goy_erno no Senado, convite posteriorni.en(e confirmado pdo
Presidente Sarney, e continuei a merecer também a confiança da Bancada do PMDB que, pelo quarto ano consecUtivo, decidiu escolher-me como seu Líder.
Sr. Presidente e Srs. -senadores, não é necessãrio relembrar os momentos decisivos que foram vividos nesta
Casa durante todo esse período.
Foi I982 um ano político por excelência, de vez que seriam feulizadas as primeiras eleições diretas para governadores dos ú_l_timo.§ 17 anos, isto é, desde 1965. Seria
também renovada totalmente a composição da Câmara
.dos Deputados e parcela significativa do Senado -Fede~
ral. A luta que se travou no Congresso Nacional foi
:SO:bretudo para garantir a lisura das eleições, assegurando, portanto, a livre manifestação da vontade popular.
Apresentamos em plenário várias denúncíis de corrupção no processo eleitoral e permanecemos atentos,
alertando u população para os casuísmo·s da legislação
perpetrados pelo regime autoritário que chegava ao fim.
Marcou 1983 o início de uma nova Legislatura, com o
Congresso Nacion::~l revigorado pela legitimidade dos
mandatos conquistados pelo voto direto. Foi 1983 também o ano em que a Nação tomou conhecimento, através dU$ denúncias da Imprensa e do Congresso Nacional,
d~s gr~~des escândalos financeiros, os ffi~ior~ já perpe- tradof neste País. Tive o privilégio de ser o primeiro a denunciar des.t::~ tribuna, como Líder do PMDB, o tristemente famoso acordo do .Banco Central do Brasil com os
B::~ncos estrangeiro~ - o chamado Projeto Dois ~que
constituiu uma evidente afronta à soberania nacional e
foí, inclusive, acoimado de inconstituciOnal pelO Conselho Nacional da Ordem dos Advogados.
FOi 1984 o ano da campanha das eleições diretas para
Presidente da República, campanha que culminou na votaç1io da Emenda Dante de Oliveira em 25 de abril. O
País -inteiro se rriobilizou, enquanto Brasília e sua vizinhança viviam o império aas nledidas ·de emeriência decretadas pelo Governo Figueiredo. Infelizmente o Congresso Nacional, lamentavelmente, não-foi capaz de refletir nã sua ação a vontade da maioria esm<igaâor8.-da
Nação bras-ifelra. A Emenda das Diretas foi derrotada
mais abriu caminho para a formação da Aliança Demoerótica e de_ s.eu respectivo ''Compromisso com a
Nação", que tornaram possível as candidaturas de Tancredo Neves e José Sarney-e estabeleceram o programa
mínimo de mudança que a Nação reclamava nas ruas.
Chegamos, então, a 1985; às últimas eleições presidenciais via Colégio Eleitoral que foi, definitivamente, im..:
plodido; à tragédia da doença e morte de Tancredo Neves mártir, herói e quase santo e os primeiros meses de
Governo do Presidente Sarney.

Sr-. Prt!sidente e Srs. Senado-res, o julgamento dos primeiros meses do Governo da Nova República só pode
ser feito em relaçàó aos compromissos assumidos em
praça pública, razão primeira da criação da Aliança Democnltica. QUãlquer um de nós que compare hoje esse
compromissoS com a ação do Governo, poderá vúificar
que eles estUo sendo cumpridos, embora, evidentemente,
não-· se tênha tido tempo para resgatar todos.
F'aço minhaS as palavras do Presidente -do PM DB, DeputadO U!ysses Guimarães, ao alinhar exemplos definitivos do cumprimento dos compromissos de mudança, em
entrevista que concedeu em São Paulo, no dia 26 passado, isto é, antes mesmo da dívulgação do conjunto de
medidas de estabilização econômico-financelia.
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Dizia Ulysses Guimarães:
"No campo institucional, registro a convocação da
Assembléia Nacional Constituinte, a reforma eleitoral,
eleições di retas em 85 paru prefeitos das capitais e, ainda
este ano, será analisado o projeto que devolverá as prerrogativas ao Legislativo.
No campo económico, dou grande ênfase à retomada
do crescimento. O País estava em recessão e observou em
85 um crescimento de 8,5 por cento, além da criação de
1,5 milhão de empregos.
Houve soberania no tratamento da dívida externa,
sem-aing:efênciã dos funcionários do Fundo Monetário
Internacional.
Houve disciplinamento da dívida interna. Há agora
uma unidade orçamentária, sem a missão de qualquer
título ou a abertura de créditos orçamentários.
Com a criação do Ministério da Irrigação deu-se prioridade aos Estados do Nordeste. Hoje há até um ministério voltado para a região.
Em 1985, 25 por centro do Orçamento da União, representando Cr$ 23 trilhões, foram destinados à Educação. Pela primeira vez foi aplicada a Emenda João
Calmon.
Faça-se, neste pot-tto, uma correção, porque, nu verdade, a Emendu João Calmon estabeleceu, para a Educação, 13% do Orçamento da União, assegurando este
ano uma receita para o Ministério da Educação da or~~m de 39 trilhões de cruzeiros, graças à iniciativa do
nOSsO com-panheiro de bancada, Vice-Lider do PMDB
no Senado Federal que, sem dúvida nenhuma, será reeleito Senador pelo Estado do EspíritO Santo, o Senador
João Calmon, a quem rendo neste instante as minhas
sinceras homenagens.
E prossegue Ulysses Guiinarães:
Foi criado_o Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária. Não houve avanços no setor, mas existem
propósitos definidos nesse sentido.
Sr. Presidente, Srs. Setladores, durante os sete anos de
mandato que tive o privilégio de cumprir nesta Casa, seja
como Líder ou apena-s como Senador, jamais descuidei
da minha condição de nordestino e, sobretudo, de minha
condição fundamental de representante do povo de minha querida Paraíba, que desde há mais de 35 anos vem
me honrando com seu voto seja para a Assembléia Legislativa, seja paraa a Câmara dos Deputados, seja para o
Senado Federal.
Uma consulta aos Anais desta Casa revelará - modéstia à parte - depronto o sem-número de vezes em
que não só exerCi meu dever de denunciar e criticãr-- as
ações oficiais no Nordeste, mas, sobretudo, ofereci propostas concretas para acelerar as soluções dos seculares
problemas de uma região historicamente condenada a
injustiças sociais intoleráveis e ao subdesenvolvimento
crõnico.
"POr isSo~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, que me sinto
perfeitam-enTe à -v-cintU:de pa-ra disputar novamente junto
aos eleitores da Paraíba mais um mandato eletivo. Desta
forma, ao ludo do estrito cumprimento do meu dever no
re·sta:nte de- meu -rii~lndato neste ano decisivo de !986,
pretendo me dedicar t3.mbém a um contato aindu maior
com o povo de meu Estado.
Reafirmo minha convicção da necessidade fundamental de Jireservar'lfioi.-~1 Aliança Democrática a nível nacional. Ela é indispe;nsâvel para a sustentação do programa de mudanças do Presidente José Sarney. E para a
consolidação da Nova República; ela é a garantia de que
os compromissos assumidos em praça pública serão viáveis politicamente e serão- totalmente resgatados. As
questões que-inevitavelmente tém surgido a níveis local e
estadual nilo devem c nem podem impedir que a Aliança
se mantenha e se consolide. Para alcançar esse objetivo
continuarei dentro e fora do Congresso Nacional a dar o
melhor de minha dedicação e de meu trabalho.
O Sr. Jo~o Calmou -

Permite V. Ex' um_ aparÍe?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•, com
muito prazer.
O Sr. João Calmou- Nobre Senador Humberto Lucena, inicialmente desejo agradecer as suas generosas referências à minha atuaçào nt!sta Casa em favor da educação. V. Ex~ foi um aliado realmente inexcedível nessa
batalha como Líder da Bancada do PMDB, não somente
nO mOmento da aPi-ovl:lç2.o da chamada Emenda Cal-
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mon, mas também da sua regulamentação, que pennifiti
um nu menta espetacular das verbas para o ensino, da or-

dem de 5 trilhões, em 1985, para 39 trilhões no corrente
exercício de 1986. Desejo, nobre Senador Humberto Lucena, exaltar a sua atuação impecável na Liderança do
PMDB, diria mesmo a sua liderança inspiradora. V. Ex•

comandou memoráveis balalhas neste plenário e no plenário do Congresso Nacional. Quando V. Ex• se afasta
da Liderança do PMDB para participar da campanha
que, certamente, o levará ao Governo do Estado da Paraíba, desejo transmitir-lhe os meus votos-de integra_! êxi-

to. Desejo também, encerrando estas breves p~:~lavras,
transmitir a minha gratidão pela sua presença na sessão
solene da Comissão Executiva do PMDB capixaba,
quando me integrei nas hostes desse glorioso Partido. V.
Ex~ se deslocou de Brasília e lá compareceu, em nome do
nosso Partido, para dar as boas-vindas a este lutad9r da
causa da educação. Muito obrigado e Jhe desejo êxitos
cada vez mais espetaculares na sua fulgurante carreira
política.
O SR. HUMBERTO LUCENA --Agradeço as suas
palavras a respeito de minha atuação parlamentar,
sobretudo como Líder do PMDB no Senado Federal,
durante 4 anos consecutivos. Nada _teria podido fazer se
não fosse a solidariedade e o apoio que nUnca me faltaram de todos os companheiros, sem qualquer discrepât].cia. -Sempre encontrei ein cada um, não apenas um colega, mas, sobretudo, um amigo fraternO que, de mãos dadas comigo, conduziu nossa Bancada a uma unidade
monolítica que, certamente, foi um dos segredos das nossas vitórias no Plenário do Senado Federal, pois no ano
passado, durante todo o ano de 1985, em nenhum mo~
menta, juntamente com o Partido da Frente Liberal, a
cujos membros saúdo neste íriStante como aliados, deixamos de assegurar vitória a todas as -prOposições que O
GO-verno José Sarney enviou à esta Casa dO Con&:resSo
Nacional. Não gostaria apenas neste iristante de referirme a_os companheiros do PMDB e do PFL, mas também
dos demais Partidos. Do_ PDS, em cujos Senadores sempre encontrei um grande companheirismo e uma grande
amizade e a quem neste instante levo o meu abraço fraternal; do PTB, na pe.<>soa do seu Líder, Senador Carlos
Alberto; do PDT, na pessoa do seu Líder, Senador Roberto Saturnino.
- _
Sr. Presidente _e Srs. Senadores, nes-te Ínstante, ao manifestar a minha gratidão pelas expressões cheias de calor humano do Senador João Calmon quero dar um testemunho ao Senado sobre esse homem público extraordinário.
Aproveito _o ensejo para repetir no Senado o regístro
que fiz na sua terra natal, em Vitória, ao assiStir à assinatura da sua ficha de filiação ao·PMDB, para honra nossa.
··Em 1970, apôs liderar uma ferrenha oposição do
MDB ao Governo Médici; itã hora mais sombria da ditadura militar, quando as torturas campeavam neste País
e tinha que subir à tribuna para denunciá-Ias freqUentemente, bem como o desaparecimento de alguns brasileiros, fui obrigado a deixar uma reeleição tranqUila na Câmara dos Deputados, para disputar uma cadeira de Senador no meu Estado, a fim de permitir que o então
MDB da Paraíba tivesse condições de disputar, pelo menos com certa pOssibilidade, o pleito daquele ano. Percorri a Paraíba inteira ao lado do meu inesquecível companheiro o grande Senador daquele Estado, Argemiro de
Figueiredo, Fizemos uma campanha belíssima, mas fomos esmagados pela oposição à própria Oposição.
Lembram-se todos que os trabalhadores e estudantes e
as esquerdas, de um modo geral, em 1970, resolveram
votar em branco e eu perdi a eleição no meu Estado por
50 mil votos, sendo computados 90 mil votos em branco.
Costumo dizer aos paraibanos que não fui derrotado,
fui vítima de um acidente eleitoraL
.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, serripre parlamentar,
desde a Assembléia do llieu Estado, Deputado Federal,
naquele ano, com o resultado desfavorável do pleito de
1970, de uma hora para outra, vi-me desempregado porque nunca, em tempo algum, cuidei de mim mesmo; homem pobre, sem emprego, só fiz eiripobrecer na politica.
Fui para o Rio de JaneirO, levando minha família, com
uma simples pensão do IPC para assegurar a feira semanal. E de uma hora para outra vi-me no meio da rua, sem
encontrar uma vaga no mercado de trabalho, em face da
minha faixa dá"ría mas, sobretudo, por ter sido líder de
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Oposição ao Governo do General Emílio Garrastazu
Médici. Nii<.> f1,1i cassado pelo Movimento de 64, mas
praticamente senti-me alijado sem condição de conseguir
um meio de vida. no Rio de Jane"iro, pois até amigos, os
mais chegados, que ocupavam postos de-direção em empresas particulares importantes, negaram-se a me dar
uma posição de assistente ou de assessor jurídico, com
receio d~ repercussão negativa junto ao então Presidente
da República.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi o Senador
João Calmon, Presidente do Condomínio Acionârio dos
Diúrios Associados, que_já havia acolhido naquela casa
outros brasileiros banidos pelo autoritarismo, que me
mtJndou o recado de que eu não ficaria abandonado.
Chamou-me ao seu gabinete e me afirmou: "'Não tenho
um cargo de direção nos Diários Associados à altura de
suas qu~tlificações, mas você está convidado para fazer
parte da Assessoria Geral de Administração dos Diários
e Emis.soras Associadas, a nível de Diretoria. E Já fiquei
com S. Ex' quatro anos, sob o seu comando, tendo a
consciência hoje de que pude prestar às suas empresas alguns serviços inestimáveis. Mas o que revelo neste instante, sobretudo, foi o gesto grandioso desse grande capixaba e brasileiro, para que sirva de exemplo. João Calmoo é, acima de tudo, um homem p\Í:blico fora do comum.
O Sr. Itamar Franco -

Permite V. Ex• um aparte?

(iS.R. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra.
O Sr. Itamar Franco- Senador Humberto Lucena,
nCste agora do afastamento de V. Ex~ da Liderança do
Governo e do PMDB, quero cumprimentá-lo, e o faço
de uma maneira muito especial, porque, nem sempre obedeci à liderança de V, Ex• em determinadas matérias,
mas minhas discordâncias foram sempre sob o ponto de
vista da _sinceridade-e da lealdade que nunca faltou a V.
Ex• nos moment-os mais difíceis. Neste instante em que
V. Ex~ volta à planície- eu não sei quando os lideres
realmente regressam à planície- quero que V. Ex• receba o meu caloroso abraço, pela sua atuação num momento difícil da vida pública brasileira e a esperança de
que o seu Estado o f:1ça Goyernador.

o- SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V.
Ex•. nobre Senador Itamar Fnmco, V. Ex• é um dos Parlamentares mais atuantes nesta Casa. Ao deixar a Liderança do PMDB, devo dizer que realmente V. Ex• nem
sempre obedeceu rigorosamente ao meu comando, mas
V. Ex~ sempre o fez com elegância parlamentar p sqbretudo com competência. V. Ex' sempre se comportou à
altura da sua inteligência, do seu talento e da sua cultura.
V. Ex~. mesmo ao errar, o fez na certeza de que estava
trilhando o melhor caminho. As minhas homenagens a
V. Ex~ Espero que Minas Gerais também possa premiar
_
_
a sua dedicação à vida pública.
Receba neste instante as minhas homenagens, o meu
respeito e a minha admiração.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não poderia terminar
este_ breve pronunciamento sem uma palavra de agradecimento aos meus comp~nheiros <!a Bancada do PMDB,
cuja con[Jariça cipero haver sabido corresponder ao longo desses quatro anos; aos Líderes dos outros Partidos
com assento nesta Casa, com os quais sempre mantive
uma convivência saudável e de alto nível, procurando
sempre colocar em primeiro lugar os interesses maiores
da Nação!
Lembro com especial relevo, o ex-Líder Aloysio Chaves, com quem sempre mantive a maior cordialidade e
que elevou, ao mais alto nível, os debates do Plenário do
Senado Federal; o Líder Murilo Badaró, não apenas
meu colega de Senado, meu companheiro, mas amigo
pessoal, ex-correligionário do PSD. Sempre mantive
com S. Ex• um completo entendimento, que pôde fazer
com que o Senado conseguisse ser aquela Casa que sempre foi, sem prejuízo dos debates acesos que travamos,
neste plenário, em torno dos graves problemas nacionais.
O Sr. Hélio Gueiros -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra,
nobre Senador Hélio Gueiro.S.
O Sr. Hélio Gueiros- Eminente Líder Humberto Lucena, julgo-me de certa maneira suspeito para interferir

nd discurso de V. Ex• e dar o meu testemunho, porque é
de longo tempo o nosso relacionamento, se não_ um
convívio diário, mas um relacionamento muito antigo.
Iniciado nos tempos, como V. Ex• acabou de relembrar,
riOs- tempos bravos, dificeis, tenebrosos, tortuosos, dos
atos instituticonais ..
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Exatamente.

O Sr. Hélio Gueiros - ... quando fomos companheiros na Câmara dos Deputados- e V. Ex resistindo, sempre honrando as tradições gloriosas da Para-ióa e dos
grandes homens do Brasil. V. Ex• agora deixa a Liderança do Governo, a Liderança do PM DB, não para o ócio, não para o descanso, mas para continuar a luta desta
vez mais próxima de sua gente, disputando o Go•ierno
do Estado da_ Paraíba. Desejo, nobre Senador Humberto
Lucena, dar esse meu testemunho do seu patriotismo, do
seu cavalheirismo, do seu espirita público, da sua sinceridade e da sua hvnestidade de propósíto nesta Casa. Raras vezes, eu acho, um lider se comporta com tanta grandeza e com tanta humildade como V. Ex• V. Ex• nunca
foi arrogante, V. Ex• nunca quis tripudiar ninguém, ·v.
Ex~ nunca provocou seus adversários; pelo contrário,
sempre procurou manter a polêmíca em um alto nível
que honrou esta Casa e as suas tradições. Desejo dar esse
meu testemunho, Sr. Senador Humberto Lucena, e, ao
mesmo tempo que dou meu testemunho, fazer votos
p:m1 que V. Ex~, nesta nova etapa da luta que empreende
pelo Brasil e pela Paraíba, te-nha novos e grandiosos su- _
cel>sos. V. Ex• deixa grundes e verdadeiros amigos nesta
Casa. Só o fato de V. Ex' ter sido Hder durante 4 anos,
com bancadas distintas, demonstra o apreço, a_estima, a
confiança e o respeito dos seus colegas. Seja fefiz nessa
sua nova empreitada.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Meu reconhecimento ao aparte de V. Ex•, que me sensibiliza profundamente ao enaltecer a minha atuação à frente da Bancada
do PMDB no Senado, e ao expressar a sua admiração
pela minha conduta na vida pública. Realmente, sofremos juntos, nObre Senador Hélio Gueiros, nos teiripos
mais difíceis da velha República, antes de 64 e depois de
1964, quando o arbítrio tomou conta deste Pais. Juntos
fundamos os alicerces do glorioso Movimento Democrático Brasileiro. E quantas vezes saímos da Câmara
abraçados com companheiros como V. Ex• que foram
cassados~ violentamente, pelo movimento militar de
1964. Mas o Pará lhe fez justiça. V. Ex~ voltou, como Senador~ Tenho ~r_teza de que, somente se não aceitar a
sua c_andidatura, V. Ex' serâ, sem dúvida, o futuro Governador do Pará, porque sei do sr~u prestígio naquele
Estado e tenho absoluta certeza de que o Governador Jader Barbalho, que realiza ali uma grande administração,
tem em V. Ex~ o candidato da sua preferência.
Aproveito para, através de V. Ex', levar a todos os
_vice-líderes que me ajudaram durante esses 4 anos, através de V. Ex• e do Senador _Gastão Müller, outro grande
comp<mheiro d~ bancada, o_ meu mais profundo reconhecimento pela colaboração que me prestaram.
O Sr. Muril~ Badaró- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer.
O Sr. Murilo Badaró - Senador Humberto Lucena,
estou inscrito para falar Jogo em seguida ao seu pronundamento, oportunidade em que, da tribuna, direí à Casa
dos sentimentos de apreço da Bancada do PDS com relação a V. Ex~

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Muito grato,

nobre_ Líder Murilo Badaró.
O Sr. Aloysio ChaveS -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA Senador.

Pois não, nobre

O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador Humberto
Lucena, desejo, neste momento, acrescentar à manifestação do Senador Murilo Badaró o meu depoimento,
como Líder que fui, do PDS, até 15 de março de 19"85.
Durunte mais de dois anos, V. Ex• na Liderança do
PM DB, e eu na Liderança do Governo e do PDS, convi"
vemos, nesta Casa, num clima de entendimento, de harmonia, com completa cordialidade, mas com isenção,
sem prejuízo du defesa intransigente das nossas posições.
V. Ex•, como Líder do maior Partido de oposição,_ eu
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como Líder do Governo nesta Casa. Mais tarde as

po~

sições se inverteram. V. Ex• PassOU a ser LídC:r do Gover-

no e da Maioria, e eu me afastei da Lidàança do PDS.~
V. Ex~ pôde, também, sem dúvida alguma, verificar
como é ditidl conciliar, muitas vezes, estas duas posições: a de Líder da Bancada e a de Líder do Governo.

Todos os' fatos ocorridos no País, no último ano, demonstram isto à sociedade. Mas desejo res_saJtar as qualidades~que encontrei em V. Ex•: morais, a probidade, a
probidade intelectual, a probidade funcional, a probidade como homem público, a sinceridade e a correçào no

trato, a lhaneza no relacionamento-Com os COIC&as; a nr.:
meza nas decisões e o TeSpeito escrupulõs_~--Oos_ compr~.

missos assumidos. Tud:o isSo p"ermítiu que ínstalássêm~s
aqui dentro do Congresso, particularmente no Senado
Federal, um clima -que pennitiu o funcionamento d~ül
Casa, em decisões da mais alta ímportânCía. Eu me pei-~
mito recordar, agora, que, em virtude desse clima, desse
entendimento, aqui no-Senado se fez, nos fins de 1984, ·a
revogação do Decreto~lei n9 2.065. Aqui' nós fizemos a_
regulamentação, em duas etapas, aprovando no Senado
e revisionando o prOje-to na Câm.ara, do a"rt. 4.5 da Cons~
tituição, que trata da fiscalização,- pelo Congresso,_d~
Poder Executivo; a abolição da sublegenaa. -E tantãS olitras providências foram aqui aprovadas sem distinção
partidária, porque todos. nós tínhamos. um objeHVa·
maior, que era trabalhar na consecução deste processo
de trunsição "demociátíCa- que se completa, hoje, no Bra~
sil. Esta convivência nos aproximou muito, estreitou
uma amizade que muito me honra. E no momento em
que V. Ex~ deixa a Liderança do PMDB, cercado pelo
apreço dos colegas de sua Bancada e pelo respeito unâ~i~
me desta Casa, eu quero augurar a V. Ex~ os melhóres
votos de completo êxito na sua Vidã de-hOffiem.público,
hoje e amanhã, nesta Casa o"u no Governo do Estado da
Paraiba.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agredeço a mani~
festaçào de V. Ex•, que IDe toca de perto, porque a nossa
convivência, como Companheiro de Lidera!'J.ça dos dois
maiores Partidos nesta Casa, realmente nos aproximou
profundam_ente e: cimentou entre nós um~ amizade que
est<1 acima de qualquer divergêncía político-partidária.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR~ HUMBEíf?:'O LUCENA-~ EU Vejo em v:_Ex•
não apenas o político, mas sobretudo, admiro a sua cultura, o seu talento de professor emérito que nos deu aulas magistrais nesta Casa. Peç.o, do fundo do meu coração, a Deus que faça com que o povo do Pará renove O
mandato de V. Ex'. Quero vê~lo de novo ii.o Senado Federal, para que V. Ex•, com suas luzes. possa trazer a sua
grande colaboração à futura C.Õn%tituição que o ·Brasil
há de ter, num novo pacto social que há de nos leva, r a _
melhores dias.
Ouço, antes de V. Ex~. nobre Senador Luiz Viana, o
Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalh~es- Eu daria precedência ao
meu Governador Luiz Viana, mas, atendendo à gentileza
de V. Ex•. eu quero, eril primc!íro lugar, lamentar chegar
à Bancada do PMDB na hora em que V. Ex' deixa a Li·
derança, não tendo, portanto, a honra de ser liderado
por V. Ex~ nesta Casa. Tive a oportunidade de, várias vezes, nos debates que travamos no Senado, reconhecer em
V. Ex~ aquele Líder firme, consciente das posições que
defendia, com a inteligência que todos nós lhe reconhecemos, com a segurança da palavra em todos os d_ebates
travados nesta Casa, mas sempre, também, o Líder tran~
qüilo, o Líder, não digo humilde, mas com a segurança e
a tranqüilidade de quem sabe o que está defendendo
por .que o está fazendo. V. Ex•, aqui, honrou não ãPenas
o Senado, como também a Liderança do Senado e o Governo ao qual prestou seus serviços. P"ode.ter V. E.x• a
certeza de que todos os seus companheiros, de todos os
partidos, irão fazer votos para que V. Ex• assuma o Governo da Paraíba, por que teremos sempre, lá na Parai~
ba, aquele companheiro dedicado, amigo, co~ quem podemos conviver a qualqUer instante, e a certeza de que
no Executivo daquele Estado teremos um homem honra~
d.o. capaz e brilhante, fazendo a grandeza daquele Estado.

e

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não tenho palavras para manife!itar a minha gratidão à s?udação de V.

Ex•, nobre Senador Jutahy Magalhães, que sempre fo"ítambém um dos parlamentares mais atuantes nesta Ca~
sa. Lembro V. Ex~ pontificando na tribuna, com coragem e com altivez, para reclamar a execução de uma au~
têntica reforma agrária para o BrasiL
QUando ouço falar nÕ -Plano Nacional de Reforma
Agrária, e ainda um dia desses diiía ao nobre Ministro
Nelson Ribeiro, sempre recordo V. Ex•, e fize-lhe sentir
da necessidade de que trocasse idéias com V. Ex•, porque
ninguém melhor do que o Senador Jutahy Magalhães,
- poderia dar novcrs e valiosos subsídios para que essa reforma não ficasse apenas no papel, mas que, de fato, se
realizasse, como sempre defendeu o PMDB, e como é do
cornp~omjsst;J da Alj_ançã:. DemocrátiÇa, para que nós
j)Os-simos · feSgatãr uma grande dívida social, com mi~
lhões e milhões de patrfcios nossos que continuam mar~
ginalizados no processo econômico brasileiro. Ouço,
com imensa honra, o nobre- Senador Luiz Viana.
O Sr. Luiz .Viana- Ilustre Senador Humberto Lucena, e líder até ontem, do PMDB nesta Casa. Senador
Humberto Lucena, as expressões de admiração ·e de
apreço que V. Ex~ está ouvindo dC:sta Casa e que, sem
dúvida, representam o sentimento geral de todos os seus
colegas, elas são o testemunho e ratificam um velho pen~
sarnento que tenho e que já externei em certa ocasião, de
que os presidentes, com todo o poder que têm, sobretudo
n9s :regimes presidencialistas, se é uma coisa que eles não
podc!ll fazer é f)Omear um líder, Os líderes se fazem, os
líderes se afifmam, os líderes nascem, mas nunca podem
ser nomeados. E a atuaçào de V. Ex• nesta Casa é urri
testemunho disso. V. Ex~.é um líder. Não é um lfder porqu.c fosse nomeado, porque fosse !indicado, porque fosse
escolhido pelo Presidente da República. V. Ex~ é um
líder porque nasceu líder, tem a personalidade de um
líder, as qualidades, as qualidades humanas, que fazem,
realmente, um grande parlamentar, e foi como grande
líder e um grande parlamentar que V. Ex~ s.e afirnlou não
para ser apenas um Senador mas para ser um grande Senador e um grande Líder, que honrou a sua Bancada e,
mais do que isto, que honrou o Senado do Brasil. Era o
que tinh_~_a dizer.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre Senador,
guardarei, como um dos maiores galardões de glória, o
aparte de V. Ex•. que me toca profundamente, porque V.
Ex• é um dos homens públicos mais respeitados no Bra~
si!. V. Ex• Deputado Federal, Senador e Presidente
-emérito desta Casa, que tanto lhe deve e tanto lhe respei~
ta, ocupou cargos dos mais importantes nesta República
-e possO" dizer porque sempre fui, atê hoje, pelo menos,
seu adversário, que V. Ex~ nunci perseguiu, nunca discrimin-oü~ Pelo contráriO, semp.re.no Ministério da Justiça ou na Chefia da Casa Civil, recebeu com cordialida~
--"de, cortesia.. e espírito público, as denúncias e as reclanlações dos Seus adversários e mandava apurá-las e punilas devidamente~ Minhas homenagens a V. Ex~ nobre_Sen.lldoi Luiz Viana.
O Sr. Luiz

Viana~

Muito grato a .V.

O Sr. Gastão Müller -

Ex~.

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. Ouço o
aparte de V. Ex• nobre Senador Gastão Müller.
O Sr. Gastâo Müller- Nobre Senador HUmb"útO Lucena-;ontem, na nossa reunião, na intiffiidadeda bancada d_o PMDB, eu pedi a palavra e, para surpresa de mui~
ta gente atê mesmo para V.E~., eu não fiz nenhum pro~
nunciamento polémico dentro da Bancada. Para surpresa de todos. f9i UIJl pronun.ciamento rápido de elogios e
aplausos, desejando um futuro político admirável na sua
já notável carreira política. De modo que eu repito hoje
para V. Ex~ os mesmos sentimentos de que V. Ex• conti~
nue na vida política a ser o homem que foi até hoje:
exemplo de dignadade, de honestidade,. mesmo até de
certa humildade, características esSas bem ressaltadas
pelo Senador Luiz Viana. E tenho certeza que, dentro
das aspirações normais e naturais de todo homem púbH~
co, vem V. Ex• a governar a sua querida Paraíba. Estaremos aqui. se possível, novamente no próximo mandato,
para aplaudi~lo como colega ou como Governador da
Paraíba, e conte com a gente não só como admirador,
mas, acim.a de tudo. como um grande amigo que V. Ex•
conquistou.
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O SR. "HUMBERTO LUCENA- V. Ex' nobre Senador Gastão Müllt:r, como o Senador Hélio Gueiros, é
· um tanto suspeito para fazer esse elogio porque-a nossa
intimidade é mu.ito grande. Confesso ao Senado que
sempre recebi de V. Ex• não apenas a demonstração de
apoio de um companheiro, mas sobretudo a amizade fraternal que cimenta definitivamente as relações entre os
homens. Sou um admirador de V. EX~. espero e confio
que o povo de Mato Grosso lhe faça justiça e lhe recon. duza ao Senado Federal.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli,
nobre Líder do PFL. _
O Sr•. Carlos. ChiareUi- Sr. Presidente, ilustre Senador e Líder Humberto Lu_cena, o destino nos colocou
numa em'preiwda Solidária. E no trabalho comum não
solitário pOdemOs; COm etnpenho e esforço, ajudar, ao
lado dos ilustres compunheiros, a conduzir as propostas
da Ali-ança Democrática nesta Casa. E foi neste momento que tive o feliZ ensejo e a oportunidade assaz radiosa
de poder conviver com V. Ex•, com a sua capacidade de
trab.alho, com a sua visão política, e sobretudo, com a
sua lhaneza, a sua polidez e a sua postura. A proximidade mostrou, que não é costumeiro, muito mais méritos
do que falhas; a proximidade mostrou, sobretudo, uma
visão histórica que nem sempre muitos tiveram a possibilidade de demonstra(. E hoje, quando V. Ex~ faz O dis~
curso de despedida da Liderança do seu Partido e das
funções de líder do Governo, eu não poderia não apenas como Lider do Partido da Frente Liberal, em nome
da Bancada, mas sobre tudo, na condição pessoal de Senador, e diria maiS, hoje, de seu amigo e dizer para os
Anais desta Casa e neste Plenário da admiração enorme
que se acumulou, graças ao currículo da sua dignídade,
da sua correçào e da sua competência. Sinto-me feliz por
ter podido compartilhar de tarefas com V.Ex• Momen~
tos difíceis vivemos juntos, decisões fundamentais. E
V.Ex• com sua tranqüilidade firme e.com o seu equílíbrio
ousado e sua moderação corajosa, foi elemento de gran~
de valia, para que pudéssemos chegar a decisões satisfatórias, democráticas e tranquilas. Quero não apenas
cumprimentá-lo pelo muito que fez; quero augurar a V.
Exf o melhor êxito pessoal, fainiliar e politico. Que os
seus desígno~ sejam os f!lais alvissareiros e que esta Casa
continue no decUrso deste ano, e se for o se~ intuito, por
mUito mais tempo, a contar com o brilho da sua inteligência e com a coragem·da sua dedicação. E não poderia
encerrar sc.m dizer ao prezado companheiro de trabalho
e ao ilustre colega Senador, muito obrigado, pelo muito
que lhe devo, na troca de opiniões, e pelo muito que me
ensinou, pela experiência e pelo conhecimento, ao comparfilharmos tarefas comuns. Muito obrigado!
OS~. HUMBERTO LUCENA__: Eu que agradeço a
V. Ex~, pelas expressões cqm que acaba de saudar~me.
Sjnto-me à vontade tarnf?ém para dizer do meu apreço,
da minha admiração, da minha amizade por V. Ex•, porque, mesmo quando V. Exf foi meu adversário nesta Casa, eu já o notava de longe, como um dos Senadores dos
mais dinâmicOs; sempre voltado, sobretudo, para as
questões sociais, com a sua competência, debruçando~se
detidamente sobre todas as proposições relacionadas
com os interesses dos trabalhadores brasileiros.
PosterioriJiente, quando V. Ex' aliou~se conosco na
grande e memoráVel eleição de Tancredo Neves e José
Sarney_para a Presidência da. República, nós, de certõ
modo, se não fomos arquitetos, como foram Tancredo
Neves, José Sarney, Ulysses Guimarães, Aureliano Chaves, Marco Maciel, da Nova República, pelo menos deveremos ter sido engenheiros, contribuindo com uma
parcela valiosa, pma que se construísse essa fase da vida
brasileira. Sobretudo, no Senado Federal, a nossa afini~
dade foi total. Nunca houve entre mim, como Líder do
PMDB e Lider designado pelo Pre.Siderite José S<irney, e
V. Ex•, na qualidade de comandante da Bancada do Partido da Frente Liberal, qualquer discordância. Sempre
estivemos juntos, para resolver os problemas que se
apresentavam no diu~a-dia. E lembro-me bem da nossa
incansável tarefa nas reuniões do Conselho Politico da
Nova República. presididas pelo Presidente José Sãtney.

O Sr. Alfredo Campos- Permite V. Exf um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com prazer, ouço
o nobre Líder Alfredo Campos.
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O Sr. Alfredo Campos-....:...; Nobre Senador Humberto
Lucena, estaremos nesta tribuna na próxíimi. quartafeira, .quando iremos dizer dos graves problemas da nossa Nação e o que essa Liderança do PMDB e do Governo poderá fazer nesta Casa. Nào poderemos jamais deixar de incluir entre os _assun_t_us_que iremos dizer, desta
tribuna muita coisa sobre o Uder que por três anos este-

ve nesta caéleira que hoje tenho a hoora de_estar. Transporto, portanto, este meu aparte para o meu discurso de
quarta-feira, oportunidade melhor para dizer a esta Casa
o que eu sinto, e que ê o sentimen-tO-de toda ela pelo nosso Líder Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA- O aparte de V.

Ex•.

nobre Líder Alfredo Campos, antecipa de certa forma a
saudação que lhe faria no. final desse pronunciamento.
Quero, neste ensejo, dizer a V. Exf. que formulo os
mais ardentes vo_tos para que V. Ex'" com a sua inteligência, com o seu poder de articulação, consiga comandar a
nossa .Bancada em t'orna; do programa do noss.o Partido
e dos propósitos e compr'omissos da Aliança Democrática com a Frente Uberal.
Tenho a certeza de que V. Ex'" com a sua qualificação
haverú, sem dúvida alguma, de se desincumbir galhardamente da missão honrosa que lhe foi confiada, ontem,
pela maioria da nossa Bancada no Senado Federal.
O Sr. Passos Pôrto- Permite um aparte, nobre Senador Humberto Lucena?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não!

O Sr. Passos Pôrto - Senador Humberto Lucena,
creio que seriá dispensável ã nlinha solidariedade, neste
instante, quando V. Ex•- se despede da Liderança do seu
Partido, mas achei, de certa forma, do rileu dever porque, dos muitos que estã.o aqui presentes, poucos começaram como eu e V. Ex~ em 1959-na Câmafa Federai
o nosso mandato parlamentar. Sou, portanto,,testemunha, ao longo desses anos, da coerência, da dignidade
pessoal, do espírito público de V. Ex• que deu tudo de sí,
atê a sua saúde, em beneficiO da causa pública no nosso
País. V. Ex~ chegou à Câmara precedido pela auréola de
um polífíCO;- de um militUil.te político, de_ uma terra tradicional de políticos.
Ex~ não desmereceu a história do
seu Estado e o tem representado como uma das figuras
mais eminentes, pelo talento verbal, pela cultura e,
sobretudo, pela coerência política com que V. Ex• se
manteve ao longo desses anos, nos altos e nos baixos da
políticã brasileira, mantendo~se sempre um homem cordial, lhano, mas coerente com as idéias que inspiraram a
sua vida pofítica. Receba, portanto, em nome de todos
nós do nosso Estado o respeito e a admiração, porque V.
Ex~ deixa apenas a liderança do seu Partido. Que V. Ex~
prossiga na vida pública brasileira, continue sempre a
serviço do seu Estado_ porque mesmo em campos adversos, em camp_os separados, distintos, seremos-sempre a-dmiradores de V. Ex•

v:

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• me emocio~
na com as suas palavràs, nobre Senador Passos Pôrto,
que me relembra o nosso velho convívio, desde 1959, na
velha Câmara dos Deputridos, no Palácio Tiradente.s, no
Rio de Janeiro, quando iniciamos as nossas atividades
no plano federal. Sempre caminhamos juntos, embora
em partidos opostos e, sempre distingui em V. Ex• sobretudo um extraordinário espírito público. Todo o Senado
dá esse testemunho. Ainda recentemente, na última
eleição da Mesa da Câma-ra, V, Ex• viu" preritlada a sua
condut<t lhamt e correta de homem público e de parlamentar. Muito grato a suas palavras que jamaiS esQuece:.
rei.
O Sr. Fernando Henrique Cariloso -- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito pfaier.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Eu também gostaria de juntar a minha voz à de todos os meus companheiros do Senado. Quero dizer a V. Ex'" que desde o primeiro mOmento que -·aqm-e-nErei, fãz-·-pouCõ telnpO_,
aprendi muito com a sua conduta, coni seu modo de
atuar em geral, com seu posicionamento, não só no Senado, no PMDB também. Pude acompanhar de perto as
suas atitudes nas épocas ma"i.S-difíCelS-nâra o PMDB e Oepois, mais tarde~ quando se desenhava ã candidatura

TancredO Neves. Quero dar aqui um testemunho, que
n::io é necessário: o· da sua correçà_o impeCável, em todos
os momentos. De modo que eu me felicito de ter podido
vir aqui, embora de passagem, porque na sua modéstia o
companheiro Humberto Lucena não nos avisou que faria a despedida, hoje, de forma oficial. Eu me felicito de
ter podido-estar aqUi, porque ele sabe que tem em mim
um ã.iTiigO e que_ como Senador tem um adm~ra-dor. =

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Recolho as pala·

vruS- de V. Ex~ coino Uma homeilagem aciiii.a do comum.
V. Ex• nao é apenas um Senador da República, V. Ex• é
um líder de dimensão nacional. V. Ex'" é um professor de
Ciências Políticas, V. Ex'" é _um dos homens públicos
mais respeitados e admirados pela sociedade brasileira,
pela sua permanente preocupação com os nossos problemas, mesmo :mtes de ser político militante, .Já desde
aquele tempo-que eu o admirava. Eu o conhecia de lon~
ge, e a minha admiração cres.ceu quando nós nos aproximamos. V. Ex•_foí um_ dos maiores co_mpanheiros de
Banc.:aúa e hoje tenho _o prazer de distiilgui-lo como um
_dos meus grandes umigos.
Lamento apenas o equíVoco da cidade de São Pq.ulo,
por não Ter fettci de V. Ex• o Prefeito que os paulistanos
mereciam. Mas esses equívocos em política, nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, são quase sempre corrigidos ao longo do tempo. Não tenho a menor dúvida
de que, nas eleições de 15 de novembro deste ano, V. Ex•
nào será apenas reeleito Senador da República, V. Ex.•
- será cOnsagrado pelo povo de São Paulo.~ o que lhe de-_
seja sinceramente, sobretudo porque sei o quanto a sua
inteligência, o seu talento, a sua imensa cultura poderá
trazer de benéfico à elabonwão da futura Constituiçào
-brasileira._ Muito obrigado a V. Ex•
_ Sr. Presidente, Sr:s. Senad_ores, não poderia tirnlinar
este breve pronunciamento sem uma palavra também de
agradecimento aos demais Senadores que sempre me
honraram com sua cortesia no c;onvíví9_ parlamentar.
Agradeço também por igual aos funcionários da Casa,
em particular aos ~eus colaboradores diretos nos Gabinetes da Liderança e de Apoio, exemplo de dedicação e
competência no trabalho sem tréguas ao longo de todos
esses anos. Não posso também deixar de agradecer aos
dedicados profission_ais d_a Imprensa que souberam desempenhar com correção absoluta sua difícil e fundamental tarefa de_ informar e formar a opinião pública
brasileira. Agradeço, finalmente; o apoio da Mesa Dire~
tora do Seilado, sem exceção, na pessoa de Sua Excelência o Senhor Presidente José Fragelli, a quem saúdo, neste instante, cqmo um homem público digno, que tem, se
comportado à altura da confianç<i_que lhe depositou,
não apenas a Bancada do PMDB, mas todo o Senado
Federal. Saúdo V. Ex• que tem sido, realmente, um timo~
neiro firme _do _Senado, procurando levar a nossa Casa,
para os caminhos de uma absoluta austeridade, que só
..eno_br_~ç;_e os tempos da Nova República _que vivemos sob
o Governo de José Sarney.
_
Agradeço, finalmente, ao eminente Presidente da República José Sarney, a quem tive a honra de representar,
como Líder do Governo nesta Casa, a confiança que dele
mereci durante todos os meses de 1985 até hoje. E tenho
a certeza de que S. Ex•, no seu íntimo, há de saber que
eu, mesmo na planície, a que se referiu o ncibre Senador
Itamar Franco, estarei firme e sempre presente para
apoiar as iniciativas do seu Governo, porque estou certo
de que elas são, sobretudo, voltadas para o bem da Pá-

tria.
__ Ço_ncedo o último aparte, com muita alegría, ã.o SenadO Luiz Cavalcante.
-- --

0 Sr. Lu"iz ·ca:Valcante- Eminente Senador, não fui
seu liderado nesta Casa, não tive esta honra, mas fui
sempre um contumaz-pingente de suas aparições na tri~
buna. Por isto, nesta oportun-idade, quero agradecer a V.
Ex• a lhaneza com que sempre acolheu os meus desenxa~
vidos upartes. Felicidades a V. Ex'" Muito obrigado!
OSR-:-HUMBERTO LUCENA'-

Ao manifestar·lhe

o meu reconhecimento pelo aparte que ilustra o meu
pronunciamento de despedida da Liderança do PMDB
nõ Senaóo, desejo aj)ioveitar o ensejo para exaltar a sua
personalídade de homem público. V. Ex• é um Senador
singular, V. Ex• sempre conservou, nesta Casa, o seu
espírito de independência. Antes, como hoje, V. Ex• sempre foi um fiel defensor dos princípios que sempre farta-

Março de 1986

lec:eram o seu idealisino de parlamentar. Saúdo V. Ex~ e
agradeço-lhe penhorudamente a sua manííestação.
Sr. Presidente, Sri. Senadores, tenho para mim que a
Aliança Democrática há de ser preservada e consolidada
no Brasil, menos para gáudio nosso, do PMDB, da Frente Liberal e de outros partidos que porventura venham a
integrá-la -porque a sua carta-compromisso é aberta à
adesão em -forno dos princípios que ela estabeleceu mas, sobretudo, porque entendo que ela é o grande caminho para promovermos as mudanças fundamentais que
hão de devolver o Brasil por inteiro aos brasileiros. Sou
um homem do PMDB, e, neste.instante, quando acaba
de se realizar a reunião do Diretório Nacional do meu
partido, eu conclamo to_dos os correligionários, 'do mais
humilde ao seu Presidente, o nos-so eminente Deputado
Ulysses Guímarães, o grande cavaleiro andante_ da democracia, que comandou com destemor e com patriotismo a campanha das "Diretas Já" para Presidente daRepública, para que nós não percamos a nossa identidade.
Estamos com a Aliança Democrática, vamos prestigiála, vamos apoiá-la, vamos levá-la adiante, para dar sustentação político-parlamentar ao Governo José Sarney.
Mas nós temos, acima de tudo, que nos comprometer
em defender com galhardia, com fervor, com coragem
cívica e potítica o programa do glorioso partido do Movimento Democrático Brasileiro, porque temos a convicção de que somente ele, na sua integridade, há de sal~
var o Brasil e os brasileiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, termino pOr desejar,
mais uma vez, que o próximo Líder do PMDB, meu sucessor, o nobre Senador Alfredo Campos, encontre nesta
Casa o :.tpoio que sempre me foi oferecido por todos e
por cada um.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALO YSIO CHAVES NA SESSÃO DE 6·3-86 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apresentei, na sessãp de hoje, projeto de lei que institui a nulidade da dispensa arbitrária. Reputo-o da maior
importânci~. sobretudo no_Campo social, tendo em vista
a atual conjuntura brasiJeira. Esse projeto disciplina,
como disse, a c!-isp~nsa arbitrária n_as empresas com mais
de 50 empregados, Estabelece a proposição:
"Parâgrafo único. Considera-se arbitrária a
dispensa sem qualquer motivo razoável, seja em relação ao empregado, seja em relação às atividades
da empresa, incluindo entre os motivos razoáveis,
em relação a essas atividades, os de ordem técnica,
econôiníca: ou financeira.
- - -Art. 2"' Reconhecida a inexistência de motivo
fazoâvel para a dispensa, fica o empregador obriga~
do a reintegrar o empregado e a pagar~lhe os salárioS re]atlvo_s __aq períodQ entre o rompimento do
contrato e a efetiva reintegração.
§ I'~ É facultado ao juiz, desde que considere desaconselhável a reintegração, convertê-la na abri~
gação de indenizar, nOs termos dos arts. 477 e 478
da Consolidação das Leis do Trabalho, ou, no caso
de empregado optante, na autorização para o levantamento do depósito, nos termos dos arts. 6"' e 8"', I,
da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966.
§ 29 Caberá, também, ao empregado a escolha
entre a reintegração e o pagamento da indenização
ou _o levantamento do depósito.
Ari _3'1 Ãs demais hipóteses de rescisão do Contrat.() de___ trabalho, como as de dispensa por justa
causa ou, embora não arbitráría, sem cjue exista fal~
ta imputável ao empregado, co. ,nuam aplicar~se
as normas pertinentes da ConsOlidação das Leis do
Traba!hl) ou da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de
1966, e respectivo Regulamento,
Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrárío.

ª

Justificação
É fato indesmentível dos nossos dias que "Odes-

pedimento necessidade apresta-se a sucede:r ao des~
pedimento oportunidade" (M. C. Bonnetete), como
acentUam os doutos nesta matéria.
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Trata~se de uma tendência juslâboralista desen~
cadeada há maíS de vinte anos pela Recomendação
n" 119, de 5 de junho de 1963, da Conferêncía-Geral
da Organização InternaciOnal do Trabalho, sobre a
terminação da relação de trabalho-por iniciativa do
empregador, secundada pela Carta Internacional
Americana de Garantias SocíàiS.(ai"t.-19) e pelare-cente Convenção n" 158, da OfT, de 2 de junho de_
1982, consistente na substituição do direito potestativo de o empregador denunciar o contrato laboral,
por uma estabilidade relativa, ao invés de uma estabilidade absoluta, tal como existe no direítõ brasileiro como opção ao regíme do FOTS. -,e: a dispenSa-sob controle, que põe em prátiCa, Cóm- riOVa roupa:.gem, o princípio da continuidade da relação de emprego, sob a denominação da teoria da nulidade da_
despedida arbitrária.
- ~
Por influência desses instruinentos internacionais, grande parte dos países do Ocidente vem adotando essa teoria na sua legislação, como ocorre na
República Federal Aleinã, com a Lei de Proteção
contra o despedimento, que data, na sua versão
atual, de 1969; com .a Lei Italiana de 1966, sobre as
dispensas individuais; com a francesa de 1973, com
a Lei Portuguesa de 1975 e com o Estatuto dos Trabalhadores, Lei Espanhola de 1980. Em todos esses
diplomas legais, a dispensa individual, Por inlCiafi.V8
do empregador, passou a estar, em qualquer das
suas possíveis modalidades, suiirtietida à exigência
de motivação atendível. F<i.lanl eles na v3.1ídade da
despedida, por ato do empregador, quando houver
motivo socialmente justificado, causa real ou séria,
justa causa ou motivo para o despedimento..
Embora a dispensa sob controle corresponda a
uma tendência mais ou menos generalizada, nOs-tempos atuais ela passou a ser quase um instrumento de defesa do Estado contra a crise social, atual ou
recente, expressa no apárecimento de milhares de
desempregados e na existência de uma situação económica dificilmente solucionável a curto- prazo.
O presente projeto pretende trazer uma contribuição positiva ao problema cíclicO do desemprego,
estabelecendo condições de controle para o despedimento, pela aplicação da teoria da nulidade da despedída arbllrái'ia no Brasil.
Corri tal finalidade, é previsto que o sistema Controlador só se aplica às empresas de mais de cinqUenta empregados, ou seja, aos empregadores
possam, de fato, ter razões outras, além das disciplinares, para justificar têcnica, econômica ou financeiramente as despedidas que efetuarem.
Se não existir motivo razoável -que justifique a
despedida, prevê o projeto a reintegração do empreg;;tdo, mediante açào judicial, na qual se verificará a
covcniência dessa medida ou de convertê-la no pagamento de uma indcnizaçào Ou no Jevantaiuento
de depósito do FGTS, no caso dC cinprcgado optante. Essa escolha tambêm cabcrâ ao _empregado despedido."

que

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES Senador Nelson Carneiro.

~obre

Com muita honra,
-

O Sr. Nelson Carneiro- Ainda uma vez, V. Ex' traz
um projeto da maior relevância para O exame desta Casa. Lembro-me que é da autoria de V. Ex' um projeto de
lei de greve, que, infelizmente, eTicalhou na C<lffi!iia dos
Deputados, e ao qual foram aditadas várias emendas de
todos os partidos. Naquela oportunidade, o Senado
aprovou uma emenda de minha autoria, com o apoio de
V. Ex',,que assegurava ao empregado por motivo de greve uma estabilidade de no mínimo 6 meses. Agora V. Ex i
oferece um projeto mais aniPio, ~rn projeto qlle Ob~_ig~
as empresas, com mais de 50 empregados, a observarem
esta norma, que é, como V. Ex• acaba de referir, hoje vigente em vários paíSes eufopeus. Neste momento saúdo
V. _Ex' pela nova contribuição que traz, fazendo votos

para que esse projeto chegue ao seu termo, ao contrário
daqueloutro, que até hoje não saiu das Comissões da Câmara dos Deputados.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Senador Nelson Carneiro, agradeço a intervenção de V. Ex•, que realmente
registra um fato que_ multo me honra, isto é, a aprovação, Por unanimidade desta -Casa, de projeto de minha
autoria, r~gulando o exercíCio cj:o direito _de greve _edispondo sobre as decisões da Justiça do Trabalho de caráter normativo nos dissídios coletivos.
V. Ex• sabe que este ê um projeto áe minha responsabilidade pessoal, ao qual não vinculei nenhum setor do
Governo, então existente no País. Este projeto foi enriquecido,_~quí, com emendas de V. Ex' e, _se bem me re-coi"do, do -Senador Marcos Freire e de outroS Senadoresda Oposição, que me honraram com essa contribuiç-do,
_ para aprimorar o trabalho que trouxe ao conhecimento
do Senado.
Na realidade, a Lei de Greve que está em vigor não se
cumpre. Não a cumprem os empregados nem os empregadores, e o Governo, indiferente, assiste a este quadro,
porque também lhe convêm permanecer nesta situação.
Receio muito, como já disse nesta Casa, que, em determinado momento de crise, de crise na área sindical, esta
falha, a falta de correção, de a~equação, de moderni~
zação, de atualizaÇão dessa legislação possa constituir
um grande inconveniente, tanto- para os empregados
como para os trabalhadores, como também para o Go~
vemo Federal.
Voltando, Sr. Presidente, à justificativa -do projeto:
"As demais hipóteses de rescisão, como as de dispensa por justa causa, continuam a ser reSidas· pelá
Consolidação das Leis do Trabalho.
Como se vê, embora procurando aplica.r a teoria
da nulidade da despedida arbitrária, o projeto é co#
medido e equilibrado. Não constitui uma novidadé
absoluta, porque o art. 165 da CLT, ao ser modifi·
cac,!o_pçla_Lei nl' 6.514, de 22 de dezembro de 1977,
já_intrpôu,ziu em nossa legislação, pela prirQeira vez,
essa garantia de emprego, com ela acobertando os
titulares da representação dos empregados nas Co~
missões fnternas de Prevenção de Acidentes (CIPAs), onde também foi contemplado o rriOtivo disciplinar.
Pretende-se, com o projeto, contribuir para deter
poss[vel nova avalanche de despedidas em nosso
País, quando elas forem injustificadas, meramente
arbitrárias, sem motivação. Mas, embora justifica~o p7la oportu!'!idade, não deixa, tªmb~m. () proje-l_?• de cõnsl.lfu!r s!gnificativo avanço em nossa legis-Iaçãõ:- póís -cOnóribui para aproximar um pouco
mais o nosso Direito do Trabalho de leg_islações
mais avançadas, como as da Alemanha, da Itália, da
França, de Portugal e da Espanha. Além disso, antes mesmo da ratificação, coloca o.Pais na linha da
observância da Convenção da OlT n<? 158, de 1982..
Por fim, o projeto de lei visa a colaborar no esforço nacional de combate à inflação, encetado noPaís, com lucidez e determinação, com o Plano de
Recuperação da Economia Nacional.
Este assentou sua estratégia ria idéi<i cefltrif de
que um trutamento de choque exige,_ --cOm précondição, sincronizar todos os preços e salários
para efefto de congelamento. Mas esse plano de salvação nacional tem como parte nuclear o apelo à
participação, unindo Governo e Povo, num esforço
ingente pura vencer a inflação.
Pede-se a todos um pouco de sacrifício em Ptõl
-~do bem comum.
Os trabalhadores, porém, são os mais contiflgen~
ciados pela condição de assalariados e pelas limitações que são ínsitas ao processo.
E certo que. o Governo instituiu o seguro~
desemprego. Mas este é, como o rotulou o Professor
Mário H. Simonsen - insuspeito para fazê-lo "b~stante conservador", muito mais restrito" do que
outros adotudos nos Estados Unidos e na Europa."

O

S~.

Jamil

H~ddad _-

Permite V. Ex• um aparte?

O-SR. ALOYSIO CHAVES- Pois não, nobre Senador Jamil Haddad.
O_"Sr. Jamil. Haddad- E _com grande satisfácão que
vejo o ..encaminhamento por V. Ex• de um projeto que
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procura assegurar à classe trabalhadora mais algumas
garantias. Sou daqueles que se preocupam com a implantação do ''pacotão" do seguro-desemprego, porque
pode ter sido Uma defesa do Governo, porque caso, o
que-não desejamos, fracasse o atual plano, haveria uma
massa de desempregados neste País incomensuâvel. O
projeto Qtie V. EX~ apresenta, neste momento, na realidade assegura aos trabalhadores um direito acima do
problema do seguro-desemprego.
O SR. ALOYSIO _CHAVES- V. Ex• tem razão, porque muitos já identificaram na instituição do segurodesemprego, pela forma como foi feita, o propósito de
uma espécie de carta de seguro, pensando na possibilidade de um insucesso, que ninguém deseja, desse plano de
combate a inflação. A minha idéia central V, Ex~ precisou muito bem. Já que estamos fazendo uma contenção
de salário, já que _estamos fazendo uma contenção de
précO, uni ·congelafn_-eilto de preços- e salários, já que se
está f~endo _uma pausa e toda a vida econõmica nacional, durante um ano, nada mais justo do que a aprovação de uma medida desta natureza, que visa exatamente ímpedir o desemprego.
Com o projeto de lei, não se cria nenhum estorvo à
consecussão dos objetivos do Governo, antes se estabelece nova condição de estabilidade e coesão social, tornando mais humana e solidária a sociedade brasileira.
-Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

_ DISCURSO PRONUNCIADOS PELO SR. BENEDITO FERREIRA NA SESSÃO DE 6-3-86. E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTF
O SR. BENEDITq FERREIRA (PDS - GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_
Aqui estou num momento de rara felicidade, porijüe,
ao início destes trabalhos, tenho a oportunidade de falar
nesta Casa exatamente quando ela é presidida pela nossa
querida Colega Senadora Eunice Michiles.
Aqui estou, Sr• Presidenta, ocupando a atenção de V.
Ex~, para desincumbir-me de uma grande e mais que
honrosa tarefa. Trata-se de falar à Casa e ao Brasil, à
nossa brava e sofrida 'gente, em nome do soberano Grão
M_es_tre do Grande Oriente do Brasil do júbilo e dos
aplausos da grande família maçônica brasileira, ao gesto
de estadista praticado pelo Presidente José Sarney, através do Decreto-lei nll 2.283, de 28 de fevereiro passado.
Por certo, Sr~ Presidenta, esta manifestação do Grande Oriente do Brasil poderá causar até mesmo alguma
estranheza a muitos que dela tomarem conhecimento,
pocque, salvo em exc_epcionalíssimas condições, a Ordem
faz publicamente tais manifestações.
Contudo, e crendo mesmo desnecessário maiores comentários- quanto à delicadeza do momento_ em que vive
o País, não poderíamos estar ausentes, deveríamos estar'
diante desta Nação, de "pé e a ordem", concita a todos,
brasileiros e brasileiras, para que nos alistemos nesta
"guerra de vida o_u morte" contra o câncer da inflação
que vem corroendo não só a nossa economia, mas até
mesmo os nossos mais caros valores morais. E, mais, Sr'
Presidenta, sabemos todos que o Presidente da República não terá como realizar o seu projeto de salvação na~
cional se faltar-lhe o apoio e até mesmo o sacrifício de
quantos verdadeiramente amarn o BrasiL
Na verdade, Sr' 'PresidCnta. a Maçonaria no Brasil,
como de resto em todos os quadrantes da Terra, sempre
teve como norma de trabalho, na ''Edificação de Templos a virtude é cavar masmorras aos vícios", atuar_e realizar nos baStidores, para a consecução dos seus magnos
objetivos sem os ruídos e perigos dos momentâneos
aplausos que, lamentavelmente, mais das vezes, se prestam, ao envaidecimento dos homens.
E tanto é que nenhum historiador, nenhum pesquisador ou simples curioso que compulsar os Anais, os assentamentos dos principais e mais significativOs eventos
da História do Brasil, terá como deixar de registrar a
presença decisiva da Sublime Ordem nas suas realizg_ções.
Se remontássemos ao Brasil-Colônia, iríamos encontrar os "Lapidadores da Pedra Bruta" de mãos dadas
~com os gran_des e santos sacerdotes católicos, muitos deles íniciados nos mistétios da Sublime Ordem no combate à tirania, aos desmandos e ~s violências aqui· pratica-
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das pelos poderosos-contra os nossos silvícolas e os nossos· irmãos escravizados nas colónias africanas.
Nas insurreições embrionárias da rioSsa libertaÇ_ão do
jugo colonial, muitos foram os maç6ns que tombaram_e
deram as suas vidas, esse poSídOOamento culminou em
20 de agosto de 1822, talvez na mais memorável e gloriosa Sessão Maçónica realizada -numa Loja brasileira, na
qual registravam-se, entre os obreiros, figuras célebres e
altivas, como: Gonçalves Ledo, Clemente Pereira, José
Bonifácio de Andrada e outros grandes vultos da nossa
história, quando decidiu-se, em definitívo, a -Independência do Brasil, e, como salientado, sem nenhum alarde
ou conhecimento do povo, dos verdadeiros beneficíáfios
e maíores inteieSs<ldos na nossa Independência.
Para uma melhor e mais ampla compreensão da efetiva participação da Maçonaria na vida nacional, Sr~ Presidenta, sobretudo nesta fase de tamanhas Qificuldade~
com que nos defrontamos, peço a V. Ex• permissão para
fazer a leitura do Manifesto de li de outubro de 1983,
subs_crito pelo Soberano Grão~ Mestre-Geral dQ Grande
Oriente do Brasil c entregue em mã_Qs ao_então Presidente da República, João Figueiredo.
Da leitura, Sr' Presidenta e Srs. sena-dores, que constará dos nossos Anais, depreenderão V. Ex•s. que muitas
das reivindicações já foram realizadas, ou estão em andamento, como também muitas outras ainda perindnecem como aspiraçãO de todos os brasileiros e, especialmente, como preocup'ação maior da Maçonaria como
um todo, vejamo-lo:

"AO POVO E A PÂTR1A
O Grande Orieilfe do Brasil, institUição maçônica simbólica, regular, legítima e-soberana, fundada
em 17 de junho de 1822, teVe, -comO seu priineiro Soberano Grão- Mestre, o Conselheiro José Bonifácio
de Andrada e Silva que, após ligeiro interregno;
transmitiu o cargo ao Príncipe D. Pedro de Alcântara, já intitulado "Defensor Perpétuo do Brasil" e,
logo depois, seu PrimeirO Imperador. Conserva a
suprema honra de ter como seu Patrono a figura
ímpar de Cidadão e Soldado, à Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias.
Em seu seio, articularã.m-se e tomaram corpo as
idéias que conduziram à Independência, à Abolição
da Escravatura, à Proclamação da República, sC:ndo
que os dois primeiros governos republicanos- Pre-sidentes da República e Ministros- foram constituídos por maçons, e esteve o Grande Oriente do
Brasil presente em outros eventos históricos da vida
-brasileira.
No momento em que o Pals atinge um ponto
considerado crucial no caminho de sua vida como
Estado e como Nação, a Maçonaria não pode
omitir-se e tem que, necessariamente, manifestar-se
aberta e claramente ao povo brasileiro, declarando
como vê e sente o momento nacional que atravessamos e o que propõe para solucioná-lo.
O quadro comporta, antes de tudo, uma visão
humana e social, porque a pessoa que forma a
nação deve ser colocada como centro de toda preocupação brasileira em seu sentido mais amplo.
Comporta também visão política e 'ecOnómica,
visto que, para melhoria de condições de vida do
homem, há de se lhe assegurar condições de realização pessoal, para que ele se sinta integrado e pos-sa colaborar com a evolução da Pátria.
Torna-se inlperiOso -recol1he:::er o esforço do_ Excelentíssimo senhor PresidCnte da República, no
sentido do aperfeiçoamento da Democracia, atendendo, assim, aos clamores do povo e aos ditames
de consciência livre, que deve prevalecer, considerando que está esgotada a predominância do autod~
tarismo sobre a vontade soberana do povo.
Importante, e como ponto de partida, é reconhecer que, ao invés de se irem remendando as legislações, utilizadas anteriormente e que, efetivamente,
são obsoletas e impratiCáveis, se faça ampla e sensí~
vel reestruturação na legislação em vigor, tornandoa, não_ apenas amoldada a uma aspiração do Esta. do, mas que seja o sustentáculo desta aspiração.
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Assim é que o Grande Oriente do Brasil identifi~-
ca e propõe soluções pára a problemática Sóciopolitico-económica brasileira, nos seguintes pontos:
I - Legislação:
a) é ne_cessária a _reforma urgente da nossa Carta
Magna, de tal maneira que se possa dar ao País uma
Constituição que assigure a todos os brasileiros o
pleno est:.ldo de direito e a segurança individual."

vejamos, Sr' Presidenta e Srs. Sen_ador6s, como, de fato, foi um Maçon, D. Pedro I, que nos outorgou a nossa
.primeira Carta Constitucional, a de 1824. Tinha que ser
um maçon que iria preparar a nossa grande Constituição
Republicana em 1891, o_eminente Rui Barbosa. Muito
mais impOrtante e muito mais signíficativo seria se _eU
pudesse enumerar aqui e citar nominalmente quantos foram dos maçons constituintes à nossa, talvez mais berr _
elaborada Constituição, a de 1946.
b) a legislação sobre segurança nacional deverá
sofrer altera-ções, sob a inspiração de uma doutrina
mais consentânea com os modernos conceitos sobre
- "ã seg-utânÇii do Estado;
c) deverá sei" reformada a legislação trlbutâría,
para assegurar maiores recursos finariceirOs aos ~s
tados e Municípios."
Ora, Sra. Presidenta, reiteradamente tenho insistido
nesta Casa, e creio que já seja ponto pacífico entre todos
nós, que já é mais do que tardia a hora de eliminarmo_s
da no.~_sa legislação tributária~se imperialismo-doméstico interno, em que o cidadão seringueiro do sofiido Acre
do Senador Jorge Kalume, ou um madeireiro do Amazonas de V. Ex~, ou um cortador de cana das Alagoas do
Senador Luiz Cavalcante, ou um chapéu-de-couro do
agreste pernambucano, ou da Paraíba, seja contribuinte
- do Erário pauHsta, seja contribuinte do Estado industrTalizado, com a sistemática tributái'ia qUi: ií CSiá, quando _ele reside, consome e onera os cofres da unidade onde
reside. Daí porque não vejo como podemos nós, legisladores,_ sobretudo já que é competência exclusiva do Se-nado Fedeial,- Sem <i interferência do poderio político das
unidudes mais fortes que se faz ouvir na Câmara dos Deputados, sem a interferência sequer do Poder Executivo,
continuar consentindo este absurdo que é o cortador de
cana das Alago as pagar três vezes mais à ICM per capita
que pág·a o cidadão da industrializada Minas Gerais; que
possa eu, homem do Centro-Oeste, assistir passivamen·
te, que nós aqui, do Centro-Oeste que reteinos, na nossa
Região, menos de 5% dos cidadãos sujeitos à declaração
do Imposto de Renda, possamos pagar mais ICM percapita internamente, nas nossas unidades, do que paga o
habitante de São Paulo, onde vivem inais de 54% dos cidadãos brasileiros com renda de pessoa física süjeilos à
declarução do Imposto de Renda.
E por que esse abuso, Sra. Presidenta? Porque nós,
como que descuidados, como que desatentos, vimos assistindo ~ isto desde a Reforma Tributâri~ implantada
em 1967, através de paliativos, através de resoluções que
alteram e modificam, modesta e timidamei:tte, as alíquotas do ICM; como que acovardados, como que sem a coragem, sem a bravura moral suficiente para furarmos o
tumor cje uma vez para sempre, e alterarmos essa regra
desumana que tem permitido a São Paulo atrair para o
-seu território, via não-fiscalização, via-excedentes de arrecadação, visto_i:J:ue os __r~identes no~outroS Estadi)s e
onerantes do Erário de outros Estados, são seus contribuintes. P_orque de lá co_mpram, pode São Paulo
permitir-se ao luxo de não fiscalizar, enquanto nós outros, os Estados menos desenvolvidos, somos obrigados
a estnmgular os nossos poucos contribuintes e deles arre-·cadar tudo quanto é poss(vel, para fazer face aos O()SSos
encargos administrativos, naturalmente nunca sobrandÕ
para promover a infra-estrutura, senão através de empréstimos onerosos, senão através de endividamentos,
como _este que aqui hoje era denunciado com relação ao
Estado de GOíás, e Deus sabe como será resgatado esse
endividamento! Enquanto somos cominados pelas necessidades, mais do que prementes, de arrecadar tudo o
que é possível dentro de nossas fronteiraS, eis Qiie São
Paulo pode fazer a politicagem.
NiiO estou trazendo novidades, -sr a. PreSidenta, não
estou descobrindo a pólvora,_porque Sezedelo Correia,
no sêculo passado jú denunciava isso- na ·trlbuiiã da- Cámara dos Deputados. Como Ministro da Fazenda, quan-
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tas Vezes-ele denunciou essa anarquia tributária bem colocada e adjetivada por Teixeira de Freitas, ele, talvez, o
único homem que pôde realmente nivelar-se a Clóvis Be-vila_cqua, como Jurista, e, mesmo sendo um eminentetributurista, negou-se a escrever qualquer coisa sobre a tributação brasileira-;-porque aqur-flãã e'XTste Um sistema
tributário. Chamava-se "anarquia tributária''.
Pois bem, através dos tempos, tem prevalecido a lei do
mais forte, a política do "café com leite" a política de o
Brasil governar com suas costas voltadas para o interior,
com governantes prisioneiros dos problemas locais. A
exemplo do que já caminha a ser, Brasília, pela forma
como vem sendo administrada, após a sua implantação.
Não haverá surpresas nem dúvidas se, num futuro não
muito remoto, livermos que construir uma nova capital
da República, porque o Presidente da República vai ser,
como sempre o foi, do Rio de Janeiro, mais um prefeito
dos -problemas locais do Que aquiio que Brasília prOpiciou ao interior do Brasil, com a sua implantação aqui,
como Capital Federal, permitindo que se descortinass~
um pouco desse Bn1sil esquecido.
De qUalquer foima, Sra. Presidenta, essa reicomen:
Oação do Grande Oriente· é urria das que permanecem
como aspiração. Uma aspiração que nos coloca, a nós
senadores, em brios, porque- não nos caoe~- não nos é
concedido, peta letra da Constituição, pelo Código Tributário Nacional, sequer o beneficio da dúvida, porque é
competência exclusiva do Senado Federal alterar essa regr_4_ monstr\!_osa, esse verd~deiro óáncer que corrói o esforço e o sacrifíçio da gente interiorana de..c;;te País. Ao
mesmo- tempo, expulsa daqui, do interior, todo aquele
investidor, todo aquele que queii-3 iniciar qualquer atividade, para aqueles Estados que podem permitir-se ao
luxo de nã() precisar fis~?alizar, porque lhes basta, muito,
o que arrecadam do chamado !CM interestadual.
Prossegue o Grande Oriente do Brasil:
"d) A legislação sobre organização, interdependência e autonomia dos Trêrs Poderes da União,
deverá ser elaborada de maneira que os Poderes Legislativo e Judiciário possam exercer os seus papêis
em igualdade de tratamento, Tal se conseguirá com
retorno ao Corigresso Nacional das prerrogativas
qt.ié: lhe são pr-ój:irias, assim como do melhor aparelhamento do Poder Judiciário, inclusive adequação
dos encargos financeiros, para que a Justiça não
con_tinUe cada vez mais longe da maioria do povo."
O Grande Oriente recomenda que se devolva ao Congresso Nacional as prerrogativas mas nós temos exercitado nem aquelas que já detemos! Eis a questão. Nem
aquelas que nos são cometidas, 1-.!.mentavelmente. Não
temos encontrado meios de compreensão e tempo e só
Deus sabe que outros motivos, pois ~em essas que -nos
são cometidas com exclusividade estamos exercitando,
como é o caso da legislação tributária iliiei'est<idual. Até
aqui não tivemos condições de resolver o problema.
Quem seria o prejudicado? São Paulo? Não! Quem seria
o beneficiário? o BrasiL
Hoje, Sra. Presidenta, da análise de um trabalho que
distribuí, e tenho esperança que tenha chegado às mãos
de V. Ex•, porque fiz essa entrega um tanto açodadamente, às vésperus do recesso, mas tive a oportunidade de encaminhar a cada um dos colegas, demonstro exaustivamente, com números oficiais e de publicações oficiais do
próprío Ministério da Fazenda, que não há como falarse mais em aumentai- ~líquotas e carga tributária neste
País. O que se precisa, ê única e exclusivamente, de uma
adequação, de maneira tal que seja distribuída mais
equanimemente a carga tributária que aí está, e coibidos
os abusos que estão mais qué: denunciados pelo próprio
MinistériO da Fazenda nas suas publicações. Desgraçadamente, por um erro,· parece-me, introduzido na nossa
Carta Magna pela Emenda Constitucional n9 l, o trfstemente famoso Arl. ! 94, talvez até por excesso de zelo, o
certo é que se eliminou a possibilidade de o agente de tributos fiscais participar da multa. Como compensação.
instituiu-se a chamada produtividade, remuneração ex·
tra por produtividade. Mas, neste Pals do "jeitinho", fo.
mos dando um ''jeiti"nho" e fazendo com que essa tal
produtividade fosse estendida a todos quantos trabalhassem na área do Ministério da Fazenda.
Não veJo como, Sra.-Presidenta, nós que falamos tanto em liberdade, nós que falamos tanto em livre iniciativa, nós que !alamos tanto ein livi-e einpresa, nós que· aspiramos tanto por um País respeitrido e levado à sério
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pelas nações irmãs, nós que queremos exibir foros de inM
tefigêncla, de supercivilizaçào, sejamos tão ingênuos que
possamos esperar de um fun.cionâtio público, com toda a
sua inteireza mora.l, com toda a sua correção, possamos
esperar dele algo mais que a eficiência, -porqUe- ele está
nivelado por b'aixo. Com toda a correção, vamos obter
dele, por ser correto, a eficíência, a iriiciatiya e a aCri.atiM
vidadc, Sra. Presidenta. Estou falando sobre o óbvio,
pois qualquer um sabe que isso só será obtido ante a

perspectiva de uma remuneração por esse esforço cometido. Daí a prevalência da livre iniciativa sobre o Estado.

Ora, se nivelamos por baix..o a remuneração dos agentes de tributos, daquele que dá duro nQsol e_na chuva,
com a daquele que fica na reParfíc;ão batendo máquina
-se é que fica batendo máquina- não tenhamos dúvidas que os números publicados pelo Ministério da Fazenda, o que eles denunciain, Srs._Senadores, são de uma
gravidade tamanha que nos dá vontade de ç_horar de vergonha, porque não há como conceder às nossas- autoridades fazendárias o direito de desconhecer a eloquência
de tais números.
Vou dar como exemplo na balança comercial de 1985
dados que que peguei ante_on_tem no Ministério da Fazenda sobre o glorioso Est.ado do Amazonas, cuja Secretaria da Fazenda, naturalmeniC~-controla com tOdO zelO
a saída__de mercadorias das suas fronteiras, para arrecadar o ICM que é o instrumen-to, é o grande meio da administração estadual. Pois bem, a Secretaria da Fazenda
do Amazonas declara, nos boletins, informando ao Mi_nistério da Fazenda, que vendeu para São Paulo 556 bilhões de cruzeiros _em mercadorias, sujeitas à tribut::~9ão.
No mesmo "boletim", publicado pelo Ministério da Fazenda, São Paulo declara que recebeu de mercadorla_s_1rjbutadas do Amazonas, um trilhão, novecentos e sessenta
bilhões. Isso significa o quê, Sr• Presidenta? Que um trilhão e quatrocentos bilhões de notas registradas como
origimírias do Amazo_nas nada mais São do que notas
falsas, notas frias, notas falsificadas grosseiramente, e
denunciado pela própria publicação do Ministério d::~
Fazenda, para legitimar mercadori::~s de contrabando
que entram em Silo Paulo.
Este é um exemplo, este é um dado, Srt Presidenta, e
citaria milhares, dados_que comecei a compulsar ontem,
e já poderia citar aqui uma "irii:ia centena.
Não é novidade, porque foi instituído desde 1979 esse
controle de bal::~nça comercial. Em todos _os anosJ; ~
todas as publicações essas discrepâncias absurd::~s ali
comparecem, e nüo se tem notícia de nenhuma providênw
cia. Mas por quê? Obviam_ente; devido ao sistema instituído que aí está, lamentavelmente. Espero em Deus que,
não falte bravura moral ao Ministro Dilson Funaro, braw
vura que S. Ex~ teve, em que pese a sua precarid::~de de
saúde, em levar ao Presidente José Sarn_ey essas soluções
ora em execução no Brasil. Espero que S. Ex', c_ompulsando esses números e essas nossas denúncias, tome providências.
Não há como, Sr~ Presidenta, assistirmos ao congelamento de salários, ::~ssistirmos à erosão dos ganhos obtidos com suor, com calos nas mãos, com dificuldades,
mais das vezes indescritíveis, co-mo aqueles ganhos obtidos pela agropecuária. EnQuanto constatamos, como
publicam hoje as estatísticas, a atuação do setor de intermediação financeir-a-- este ê o nome bonito, com que
rotulllm os alugadores de dinheiro no Brasil- o setor de
intermediação financeira participa com 12% do Produto
Interno Bruto, enquanto a agropecuária, participava, em
1960, com 30% da Renda Bruta Nacional, ou do Produto
Interno Bruto, já está part!Cípando hoje com _10,5.
Há como equalizar o número de energia humana, o
r.úmero de bo_cas a serem alimentadas entre os dois setar~'! Sabemos que é humanamente impossível. Na realidade, o setor da intermediação financeira não detêm I0%
da população comprometida com a agropecuária, com o
.!xtmtivismo. No entanto, não tivemos notícias do tabelamento dos juros. Deus sabe, por certo, as razões que
impediram que essa medida já-tivesse sido tomada.
Esperamos, como em 1983 o Grande Ori~nte do Brasil
já preconizava e levava ao Preside!)te João Baptista Figueiredo esse pleito de qu::~ntos trabalham, de quantos
produzem e geram riquezas ne.'ite País.
Sr' Presidenta, eu me alongaria bastante e seda, por
certo, até cansativo, se continuasse a ler o docurn!.<nto.
Peço a atenção, sobretudo os profanos, dos não iniciaw
dos, para que se debrucem sobre o inteiro teor desse Ma-
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nifesto, que solicito U Sr~ Presidenta o considerasse parte
integrante do nosso pronunciamento.

O Sr.-Jorge Kalume- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA- Pois não. Ouço V.
Ex' com muito prazer.

- -0 Sr. JOrge Klilurile ·_ Agüardei qüe V. Ex• chegasse
-aõ- final do seu magnf_fico p~~n_unciameTüO desta tarde
para ta~bém dele participar. Saúdo o Grande Oriente
dp _Brasil por esta magnifica cóntfibuição QUe está dando
aO-Gover-no. Aliás, o Grande Oriente do Brasil, como a.
Maçonaria brasileira, de modo geral, nunca se omitiram
nas horas mais difíceis e cruciais d::~ nacionalidade. V.
Ex~ mesmo fez menção, fez refefência. Se tiveimos tini
retrospecto, vamos buscar a luta pela nossa Independência, pela liberdade dos escravos, pela Proclamação da
República e tantos outros episódios marcantes que souberam ciment::~r iJ. nossa n::Jcionaltd~de. Valho-me de V.
Ex' para levar .à Maçonaria brasileira, através do Grande Oriente, as minhas congr::~tulaçõ_es por mais essa valiosa contribuição que está oferecendo, nesta hora difícil
para a nossa Pátria. Desejo também, que_o projeto do
eminente Presidente José Sarney traga para o Brasil o êw
xito que todos nós desejamos. Parabéns a_ V, Ex~ pela
maneira, até professoral, didática como está transmitindo a mensagem do Grande Oriente do Brasil.
0

O SR. BENEDITO FERREIRA_- V. Ex•_realmente
me desvanece, de certa forma, me constrange, tal a_ largueza da sua gerenosidade. N::~ realidade, apredí niU:ítõ
cedo que o homem pode cometer muita estultice. Mas há
uma que lhe é muito difícil chegar: trair as suas origens.
E niio poderia V. Ex', pelas suas origens, ser menos generoso-do que o glorioso povo, o generoso povo árabe.

O Sr. Jorge Kãlume- Eu fiz justiça a V. -Ex•
O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr• Presidenta, da
leitura desse-manifesto, para o qual rogo mais uma vez a
preciosa atenção dos Srs. Senadores~ há como que um
roteiro de que alguma coisa foi feita no governo anterior,
não há como negar, outras já estão sendo concretizadas
neste Governo; e algumas, para· se efe_ti_varem como bem
colocou o nobre Senador Jorge K::~lume a exemplo dessa
medida heróica, desse remédio amargo, dessa cirurgia
corajosa que ora se faz, e_ vai depender também, creio eu,
das noss::~s orações.
Não creio que o Presidente José Sarney, na sua alocaç[io, quando anunciava este programa, S. Ex• que
exerce um domínio tot::~l sobre o vernáculo, porque escri~
to r, poeta e político experiment::~do, ao dizer que travava
uma guerra, que a Nação estaria trav::~ndo, a partir daquele instante, uma g_uerra de vida ou morte, não _creio
estivesse S. Ex• falando sem refletir, estivesse falando
sem antes ter pesado bem o conteúdo, o ponto desta sua
advertência, não tenho dúvida._
Daí porque, quando o Soberano Grão-Mestre do
Grande Oriente do Brasil nos delegou essa tarefa, fê-lo
enfatizando esse estado de espírito, essa preocupação
que visita já de bit muito, como que coabita com as demail): preocupações das centenas e milhares que são aquew
les que compõem a f<~míli::~ maçónica neste País.
Tenho esperança, Sr~ Presidenta, e, mais do que esperança, tenho a certeza de que o Grande Arquiteto do
Universo há de nos amparar, há, sobretudo de inspirar
os nossos dirigentes para que não lhes faleça a coragem,
e mormente a autoridade, neste instante em que a Nação
está toda mobilizada. Sabe V. Ex•, como político experimentado, como líder e como velho condutor de homens,
s::~be muito bem o pe.'>o e o significado da palavra mobili-iitÇào.
A Nação está mobilizada pela crença e pela esperança
de que encontramos o caminho. Se frustrada, se desiludida, só a misericórdia divin::~ poderia suavizar,- poderia
minimiz<~r as conseqüências da hecatombe que baixaria
sobre todos nós.
Para concluir, Sr' Presidenta, t'rago aqui recente declaração do nosso Soberano Grão~Mestre a respeito de
crític::~s e incompreensões de profanos, a respeito da forma como funciona e trabalha a Maçonaria em favor da
humanidade, quando usa, inteligentemente, a figura da
Ostra e da Pérola, dizendo:
'-·AMaçonaría não ê uina Org~àriiz.UçãO fechacf::~,
se os que assim querem situáwla na prensa dos pro-
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pósitos democráticos. A sistemática de funciona~
mento que lhes sugere a crítica corresponde aos aliw
ccrccs iniciutivos que determinaram as sociedades
secretas de século_s e até milêníos atrás, evoluídos
para o estabelecimento de uma instituição como se
apresenta ll M::~çonaria, nestes duzentos e sessenta
- anos de modelo anglo-fm~cês.
Nem por ser fechada, qualquer entid::~de perderia
o seu brilho e o seu valor. No recôndito da ostra cerrada pela natureza, formawse o encanto da pedra
preciosa ..
-- .Contando com o seu Expediente e a sua Ordem
do Dia, em que a manifestação do pensamento nada
-fic_a..a de'(er aos excelsos plenários de qualquer Par~
lamerito, as SessõeS Maçónicas são, não apen::~S um
exemplo, m::~s uma escola de democracia, onde os
Obreiros procuram, sob inspirações "de ordem filosófica, fílantrópica e progressista", colocar a sua palavra e a_ sua vontade em evidência, sob a êgide de
Deus, que é o P::~i da Liberdade, da Igualdade e da
Fraternidade."
Resta-me, pois, Sr• President::~, em nome do nosso So.;berano Grão-Mestre, Jair de Assis Ribeiro, e por conseqüência;-em nome das centenas de milhares de maçons
brasileiros, todos nós, orgulhosos do nosso País e dos
que-governam prostrados perante o Grande Arquiteto
do l)niverso- o Deus Único e Misericordioso orando e
suplicando para que propicie mais e mais coragem e patriotismo aos nossos dirigentes para que,_ po·ssum eles,
nos conduzirem no menor espaço de tempo, a grande
predestinação do Brasil, ser de fato ::~ nossa amada terra,
a grande e fraterna ptítria do Ev::~n-gelho.
Era o__ que tinhll a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BE·
NEDITO FERREIRA
AO POVO E A PÃTRIA
O Grande Oriente do Brasil, instituição maçónica simbólica, regul::~r, legítim::~ e soberana, fundada em 17 de
junho de 1822;-teve;cOmo seu primeiro Soberano Grãow
Mestre, o Conselheiro José Bonifácio de Andrada e Silva
que, após ligeiro interregno, transmitiu o cargo ao
Príncipe D. Pedro de AlC<intara,já intitulado "Defensor
Perpétuo do Brasil" e, logo depois, seu Primeiro lmperador. Conserva a suprema honra de ter como seu Patrono
a figura· ímpar de Cida_dão e Soldado o Marechal Luiz
Alves de Lima e Silva Duque de Caxias.
Em seu seio articularam-se e tomaram corpo as idéias
que conduziram à Independência, à AboliçãO-da Escravatura, à Prod::~mação da República, sendo que os dois
primeiros governos republicanss - Presidentes d::~ República e Ministros- foram cOnstituídos por maçons, e
esteve o Grande Oriente do Brasil presente em outros
eventos históricos da vida brasileira.
No momento em que o País atinge um ponto considerado Crudal no caminho de sua vida como Estado e
como Nação, a M::~çonaria não pode omitir-se e tem que,
necessariamente, manifestar-se aberta e claramente ao
povO O"r"asileiro, declarando como vê e sente o mOmento
nacional que atravessamos e o que propõe para
solucioná-lo.
O quadro comporta, antes de tudo, uma v[são humana
e social, porque a pessoa que formam a Nação deve ser
colocada como centro de toda preocupação brasileira em
seu sentido mais amplo.
Comport::~ t::~mbém visão política e econômíca, visto
que, para melhoria de condições de vid::~ do homem, hã
de se lhe assegurar condições de realização pessoal, para
que ele se sinta integrado e possa colaborar com a evolução da Pátria.
Tó"rnãwse imperioso reconhecer o esforço do ExceK
lentíssimo Senhor Presidente da República, no sentido
do aperfeiçoamento da Democracia, atendendo, assim,
aos clamores do povo e aos ditames de consciência livre,
que deve prevalecer, considemndo que está esgotada a
predominâilcia do autoritarismo sobre a vontade soberana do povo.
Importante, e como ponto de partida, é reconhecer
que, ao invés de se irem remendando as legislações utilizaqas anteriormente e q~_e, efetivamente, são obs_oletas e
imp-ratiCáveis, se faÇa ampla e sensível reestruturação na
legislação em vigor, tornando-a, não apenas amoldada a
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uma aspiração-do estado de díreito, mas que seja o suS-- ---Cipal, !?assam, irico!porados a éste e gerando sempre noM
vos encargos, à deliberada exaustão de nossa economia
tentáculo desta aspiração.
enqua~!O sufocam a nossa capacidade produtiva;
Assim é que o ,Grande Oriente do Brasit identifica e
propõe- soluções para a problemâtica sócio-políticO~
c) }lá de se reconhecer e, Portanto, condenar a existênM
econômica brasileira, nos seguintes pontos:
cia de uma situação econômica negativa, agravada pela
crise
mundiaJ que retorna, se instala e dissocia a ati vidal-LEGISLAÇÃO:
de financeira d_a ati v idade produtiva, de tal forma que as
operações especulativas passam a ser mais vantajosas;
a) é neCe5.9ária a reforma urgente da nossa Carta
Magna, de tal maneira _gu~_ s~ possa dar ao País uma
d) em face de ~dç isto, a Maçonaria entende que
Constituição Cjue assegure a todos os brasileiros o Pleno
cabe ao Governo brasileiro adotar providências visan"dõ
estado de direito e a segurança individual;
a ac<Jbar COffi: es~e estado de coisas, admitindo a morab) a legislação sobre segurança nacional deverá sofrer
tóría como ~did~ extrema;
alterações, sob a inspiração de uma doutrina inais cone) os acertos, acordos, convênios e pactos de natureza
sentânea com os modernos conceitos sobre a segurança
económico-financeira devem ser firmados com mais reado Estado;
lismo,, Se!Jl ~ujeição? critérioS externos que-Ínterfifarri iii
c) deverá ser reformada 'i legiSlação tributáriit, para
vida nacional e ameacem :! sua soberania.
assegurar maiores recursos financeiros aos Estados e
IV- DIVIDA INTERNA:
Municípios;
- d) a legislação sobre organização, interdependência e
a)- seu volume demaSiadamente alto e de graves conse~
autonomia dos três Poderes da União, deverá ser elabo~
qUênci3s, erri todas as atividades do País, está a exigir as
rada de maneira que os Poderes Legislativo e Judiciário
seguinteS ·rneaídas:
possam exercer os seus papéiS em igualdade de tratamen-J - a necessária e urgente desdolarização da dívida
to. Tal se conseguirá com o r-etorno ao CongreSso NaciOinlerila;
·
- - nal das prerrogativas que lhe São próprias, assim como
2.- cadastramento de lodos os credores internos do
do melhor aparelhamento do Poder Judiciário, inclusive
País,
para
su~_identificaçào.
adequadação dos encargos financeiros, jiara que -a Justiça não continue cada vez mais longe da maioria do poV- OUTRAS MEDIDAS:
vo.
a) saneamento do Sistema Financeiro, deSviiiildo-se
II -ASPECTO POLITICO-INSTITUCIONAL:
os recursos das atividades especulativas para o investi~
mento produtivo, em ambos os se_tores: público e privaa) reforma eleitoral que permita o surgimento de todo·
das as correntes de opinião pública no pfano político misubstituição gradativ~ da exportação de matériascional, respeitadas as tradições .do povo brasileiro, bein
primas, sempre proCurando agregar mão-de-obra ao_
como o sonho dos candidatos aos meios de comuniprõduto a ser exportado;
-cação, de forma a não permitir o predomínio do poder
c) a política do índio deve ser considerada com serieeconômico;
dade. Deve ser garantida a tetra que lhe pertence e que
b) eleições diretas para_ Presidente da República. A
deve ser assegurada pelo Estado, bem como a manu~
Maçonaria ensina que todo o-poder emana do povo e,
tanção de sua cultura, sem interferência de organismos
em seu nome, é exercido·
estrangeiros;
lll- DIVIDA EXTERNA:
dY-mora-lizãçâo urgente das atividades- financeiras liM
gadas a poupança e seguros, de tal sorte que seja possível
a) o seu volume excede a capacidade de amoruzação
reduzir-se ao máximo o prejuízo dos poupadores e dos
da nossa economia, de nada valendo as medidas artifi~
· segul'ltdos, mais pelas exigências de garantias das próM
ciaís creditíCía,s -qUe, sem alívio_ dos pesados encargos que
prias instituições de mercado, do que da Nação; além da
suportamos, inclusive boa parte caindo sobre os trabasev·eru punição dos responsáveis por quaj~quer desvios;
lhadores de mais baixa renda, apenas servem aos interese) orientar a Administração no sentido de proibir a
ses dos credores, eternizando uma dívida que, como a
iplicação de_ recursos públicos em obras suntuosas, em
teia mitológica, quanto_ mais se pag~. mais aumenta;
detrimento da comunidade, e coibir o abuso e a malverb) deve· ser combitl.iàa-e repelida pelo -Governo brasisação d_o dínhi::ir.p público;
leiro a taxa dos juros móveis que, de acessórios do prin-

b)
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f) a qUestão do Nordeste não pode continuar sendo
.E um problema
nacional e que exige providências de ordem política.
Torna-se necessária a urgente definição de prioridade
para o Nordeste, evitando que o dinheiro do País seja
gasto apenas em soluções paliativas, que não resolvam a
situação globat Além dos poços artesianos, os estudos
de irrigação do Nordeste, alguns jã concluídos, devem
ser executados dentro do menor prazo, como também a
mudança da polftica fundiária para a região", assentando
trabalhadores rurais sem, terra;
g) Jl!Obilização nacional contra o analfabetismo e
maior percentual de recursos para a educação, de modo
que o Estado P()~Sa assegurar o ensino gratuito e de boa
qualidade a todoS os bl-asileiros;
h) reforma agiária adC:quada a cada região, como forma de radicar o homem na terra e dar-lhe condições de
trabalho·
i) co~bate à carestia, com a diminuição das taXas de
juros e investimentos maciços em produtos essenciais à
mesa do povo;
j) retomada do desenvolvimento interno com oferecimento de emprego e salário justo;
I) reforma da Legislação Trabalhista de modo a esta~
belecer as condi~õ_es de greve, como acontece IlOS demais
países civilizados ~_democráticos;
m) política de incentivo à produção, com o estabelecimentO de preÇos justos aos produtos agrícolas e implementaçã9 de controle da sua comercialização, de manei~
ra que, entre o preço do produto fixado junto ao produtor ~ o preço final para o consumidor, possa haver apenas o~ acréscimos dos cu_stos indispensáveis à sua comercialização e do lucro razoável para esta atividade, eliminada, tanto_ 9uanto possível, a figura ~o intermediário.
~- C()m enfoque a:penas regional.

CONCLUSÃO:
Com este pronunciamento, procuramos alertar os dirigentes de nosso Pais e o povo brasileiro para os assuntos
que consideramos mais urgentes.
A Maçonaria brasileira conclama os vários segmentos
da sociedade, inclusive todos qs Partidos Políticos, a renetirem sobre o momento por que passamos, e proporem alternativas válidas para a volta do País à normalidade P()H~ica e econômica;-que todos almejamos e que
vírá decorrer basic<tmente de um entendimento nacional
de alto nível.
BfaSI!ia, II de outubro· de 1983.- Jair Assis Ribeiro,
Grão-Mestre Geral, Grande Or-iente do Brasil.
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1.2.3- Discursos do Expediente

SENADOR CtSAR CALS -

Defesa da ipsta-

lação de uma refinaria de petróleo no Nordeste com
sua localização no Estado do Cearâ.

SENADOR JORGE KALUME - Reiterando
apelo ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, no sentido_ da criação do Distrito
RodovíãiiO de Rio Branco - AC.
SENADOR NIVALDO MACHADO- Medidas
de estabilização económica adotadas pelo Governo
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1.3'- ORDEM DO DIA
- Requerimento n~' 3/86, Urgência para o PrOjeto
de Lei da Câmara nl' 218/85 (n~' 6.698/85, -na Casa de
origem), que dispõe sobre o I Plano Nacional de ln~
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-Projeto de Lei do Senado n~' 172/82, que acrescenta letra ao item II do art. 275 do Código ae Pro_cesso Civil, instituindo o rito sumaríssimo para as
ações constitutivas legal de aqueduto. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lej do Senado nl' 226/83, q':le_cC?ncede anistia a dirigentes sindicais punidos com baSe na
legislação trabalhista .. Votação adiada por falta de
quorum.
- ProjetO de Lei do Senado n"' 127/85, que dispõe
sobre a extensão dos efeitos das Leis nl' 3.502, de 21
de deZembro -de 1958, e n'<' 3.1§4, de 19 de junho de
r957, -a outros casos, que espeCifica, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-"--ProJeto de Lei do Senado n<1 199/80, que assegura-o cri!denciamento médico pelo INAMPS nos casos que especifica, e dã outras providências. (Apreciação preliminar da Coristitucionalidade.) Votação
- adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do S_enado n~> 160/82, que restringe a disponibilidade dos bens imóveis do analfabeto.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votação adiada por fa-lta de quomm.
....._Projeto de Lei do Senado n'<' 124/83, que faculta
às empresas revendedoras de combustível ao público
o pagamento à vista ou da parte por elas efetivamente comercializada. Votação adiada por falta de quo--rum.
-Projeto de Lei do Senado n~' 154/84, que define
a residência médica e disciplina o exercício profissional da atividade, dando outras providências. (Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado D"' 206/85, qUe permite o usO doS créditos em fundos do Decreto-lei n9 157
para amortização de prestaÇões dO Sistema FliiinCeiro de Habitação. Votação adiada por falta de quorum.
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-Projeto de Lei do Senado nl' 115/83, q~e restabelece direitos aos servidores militares que se encontrem ejou passarem para a inatividade. Discussão encerrada, ficando_ a votação adiada por falta de quorum.

1.3.1 -

D~scursos

após a Ordem do Dia

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -

Falecimento do Professor Nélson de Souza Sampaio.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em
favor da liberação de_re_cursos para a implantação da
Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviãrias aos servidores do DNER.
SENADOR ALFREDO CAMPOS- Dia Internacional da Mulher.

SENADbRA EUNICE MU:iHILES- Considerações sobre as recentes medidas de estabilização
eco!lõmica ado_tadas pelo Presidente José Sarney.
1.3.2- Disignação da Ordem do D~a da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- RETIFICAÇÃO
2- Trecho da Ata da 24lf Sessão, realizada
em 2-12-85.
3 - ATOS DO PRESII)ENTE
-Nos 14 a 17, de 1986

4- MESA DIRETORA
5-COMPOS[ÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Sessão, em 10 de março de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli
ii.S 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Fábio Lucena - Gaivão Modesto
- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Hélio GueirosAlexandre Costa -Américo de Souza- Alberto Silva

- Helvídio Nunes .:..._ Cesar Cais - José Lins- Virgnio
TávOra::.....:.Mõ3é:yr r:>uarte --MartinS-Filho- HumOerto Lucena - Aderbal Jurema - Nivaldo Machado Loyrival Saptista - Passos Pôrto - LUÍl; Viana - Nelson CarneirO - Benedito Ferreira- José Fragelli Carlos Chiarelli.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
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O Sr. 1·~'-Secretãrio i rã proceder à leitur-a do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTEPARECERES
PARECER
N• 79, de 1986
Da Comissão de Redação
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n'i' 235;

de 1985- DF.

Relator: Senador Jorge Kalume
A ComiSSão apresenta ã redação fin"a1 do Projeto de
Lei do Senado n~' 235, de 1985- DF, que altera os artigos I"', 2"', 3~', 4~', lO e II da Lei n9 6.450, de 14 de outubro
de 1977, que dispõe sobre a Organização BáSica da Polícia MHitur do Distrito Federal, e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Conlissão, em 10 de março (fe1986.- Américo de Sou:l:a,-Presidente- Jorge-Kalume,
Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER No 79, DE 1986

Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 235,
de 1985- DF, que altera os artigos }9, 29, 39, 4910e
11 da Lei n9 6.450, de 14 de outubro de 1977, que dispõe sobre a Organização Básica da Polícia Militar do
Distrito Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal deCretã:
Art. {9 Os artigos J9, 2"', J9, 49, 10 e 11 da Lei n"'
6.450, de 14 de outubro de 1977, passam a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 19 A Polícia Militar do Distri.to Federal
- PMDF, considerada Força Auxiliar, Reserva do
Exército, nos termos da Constituição Federal, organizada com base na hierarqUia e discíplina, em conformidade com as disposições do Decreto-lei n9 667,
de 2 de julho de 1969, alterado pelo Decreto-lei n9
2.0 10, de I2 de janeiro-de 1983, destina-se à manutenção da ordem pública e segurança interna do
Dístrito Federal.
Art. 29 Compete à Polícia Militar do Distrito
Federal:
I - executar com exclusividade, ressalvadas as
missões peculiares das Forças Armadas, o polici~
mento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento
da Lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos;
I I - •••••••"•••••~•r••r~~• . . •••••.,<>••
III- ......... "' ........................ .

IV - atender à convocação, inclusive mobili-zação, do Governo Federal em caso de guerra externa, ou para prevenir ou reprimir grave perturbaçãc- -da ordem ou ameaça de sua irrupção nos casos previstos na legislação em vigor, subordinando-se à
Força Terrestre par<! emprego em suas atribuições
específicas de polícia militar e como participante da
Defesu Interna e_ da Defesa Territori_al.
---xrc3T- À Polícia Militar do DiStrito F~eral
subordina-se administrativamente ao Governador
do Distrito Federal e, para fins de emprego nas
ações de manute_nção da Ordem Pública, su}eit_a_-Se à
vinculação, orientação e ao planejamento e coritrole
operacional da Secretaria de Segurança Pública.
Art. 49 O Comandante-Geral da Po!ícia_Mil_itar do Distr_ito Federal é o respohsável pela administração, comando e emprego da CorporaçãO.
Art. 10. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal será um oficiál da ativa, do
último posto, da própria Corporação, portador de
Curso SuperiOr de Polícia.
§ 19 Sempre que a escolha não recair no oflcial
PM mais antigo da Corporação, terá ele precedência funcional sobre os demais oficiais PM.
§ 29 O provimento do cargo de ComandanteGeral será feito mediante ato do Governador do
Distrito Fed~ral, após aprovação, pelo Ministro do
Exército, do nome do indicado, observada a formação profissional do oficial para o exercício de
Comando.
Art. II. O Comando-Geral da Polícia Militar
do Distrito Federal poderá, também, ser exercido
por General-de-Brigada da ativa do Exército ou por
oficial superior combatente da ativa, preferentemente do posto de Tenente-Coronel ou Coronel,
proposto ao Ministro do Exército pelo Governador
do Distrito Federal."
Art. 29
ca_ção.
Art. 3<.>

Esta lei entra em vigor na data de sua pubHRevogam-se as disposições em contrário.

PARECER
N• 80, de 1986
Da Comissão de Redação
Redação final das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara g9 100, de_ 1985 (n9 2.609/83, na
CaSa de origem).
Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apresenta a redação final das emendas do
Senado ao Projeto de lei da Câmara N9100, de 198~. (n9
2.609/83, na Casa de origem), que introduz modificações

na legislação de amparo aos ex-combatentes da Segunda
Guer_ra Mundial e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, lO de março de 1986.
--Américo de Souza Presidente- Martins Filho Relator
_- Jorge Kalume.
ANEXO AO PARECER No 80. DE 1986

Red"açãõ fiõar daS- emendas do Senado ao Projeto
100, de 1985 (n9 2.609/83, na
CaSa de origem), que introduz modificações na legislação de amparo aos ex-combatentes da Segunda
Guerra Mundial e dá outras providências.

·ae Lei-aa Câmara n?

Emenda n"' 1
(cortesponae·à Emenda n9 I -

CLS)

No artigo (9, onde se lê: •·... na Força Expedicionária,
na Força Aérea ou na Marinha, ao se aposentarem" leiase: " ... na Força Expedicionária, na Força Aérea ou na
Marinha; portadores do diploma da Medalha de carnapanha, aposentados ou que venham a aposentar-se".
Emenda n9 2

(corresponde à Emenda n9 2 -

CLS)

No artigo 29, o ride se lê:" ... da FEB, da FAB, ou ela
Marinha ... ", le_ia-se " ... da FEB, da FAB ou da Marinha, portadores do Diploma da Medalha de Campanha".
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19-Secretário.

São tidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 9, de 1986
Nos termos do artigo 282, do Regimento Interno, re--queremos qüe lenha tramitação conjunta os projetas
abaixo:
Projeto de Lei ·do Senado n9 094, de 1983; e
ProjetO de Lei do Senado_n9 053, de 1982. '
Sala das Sessões, em 10 de março de 1986.- José Ignácio Ferreira, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça.

~ ~EQUERIMENTO

N• 10, de 1986
Nos termos do artigo 282, do Regimento Interno, requeremos que tenham tramitação conjuqta- Os-seguintes
projetas:
Projetá de Lei do Senado n~' 284, de 1985 - DF; e
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Março de 198o

Projeto de Lei do Senado n~> 263, de 1985.
Sala das Sessões, em 1O de março de 1986. - J ~é Ig_oácio Ferreira, Presidente da COmissão de Constituição e
Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os requeri·
mentos lidos serão publicados e incluídos, oportunamente, em Ordem do Dia._
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador César Cais.

Concedo a

O SR. Cli:SAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seg_uinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho em reiteradas vezes defendido a instalação de
uma refinaria de petróleo no nordeste, considerando que
a refinaria de Mataripe encontra-se em fase de plena utilização de sua capacidade, tornanda~se assim oportuna a
definição de uma nova refinaria para a região nordestina.
No ano passado, Sr. Presidente, tive a oportunidade
de ocupar esta tribuna, quando procurei mostrar com
dados eminentemente técnicos, sem -qualquer co_notação
política, a viabilidade de- Ogoverno autorizar uma refinaM
ria de petróleo para o Cearã, o cjue sem dúvida, propiciaw
rá o maior desenvolvimento da própria região nordestiw
na.
Em 1979, início do Governo do Presidente João Fi~
gueiredo, o consumo de petróleo era de 1.140.000_BPD e
o parque de refino estava preparadO para uma capacida~
de de 1.500.000 BPD.
Com a Politica'energética traçada pela_comissão na~
dona! de energia, o consumo de petróleo ficou estabilízado cerca de 1.000.000 BPD, havendo, portanto, uma
cap<Jcidade ociosa do parque de refino em 5ÇJO mil barris
por dia foi, também, des_envolvida uma política de il'l_l:-:
portação de óleo cru e reexportação de refinados.
Na última sexta-feira, em audiência com o Sr. Minis~
tro das Minas e-Energía, mostrei a S. Ex•., com buse em
irrefutáveis fatores técnicos, a oporturiidade de instalação de uma refinaria de petróleo no meu es~~o, que
apresenta altos pontos positivos pã.ra a cõilcreiização da_
medida.
_
O Ceará, Sr. Presidente, tem um produção de petróleo
estimada em mais de 20:000 BPD. Apossívd localização
da refinaria junto ao porto de Mucuripe tedii]á~â disposição infra-estrutura portuária, ferrovfária, e de energia
elétrica.
Vale salientar que em Fortaleza já existe uma fábrica
de asfalto, com produção de derivados pesados, e
encontraMse em fase adiantada de construção uma Unidade separadora de Gás Natural, onde serão produzidas a
gasolina natural, o Gás Met.Uno e GLP (derivados leves).
Faltam portanto, só os derivados médios.
Afora todos esses condicionamentos, devemos acresM
centar que Fortaleza é um ponto intermediáfio entre Recife e São Luís, com ligações rodoferroviârias cOm o
Piuuí, Puraíb<i e Rio Grande do Norte.
Transmití;-s-r. Presidente, todas estas informações téc-nicas ao Sr. Ministro das Minas e Energia, a quem solicitei que ã Petrobrás fásse autorizada a proceder estudos
com base nos argumentos apresentados,_ objctiVando a
instalação da refinaria no Estádo do Ceará.
Espero, Sr. Presidetite, que destã vez a refinaria, cujo
desejo dos Nordestinos tem sido acalentado no decorrer
do tempo, seja finalmente instalado no Nordeste, possibilitando o aceleramento da prosperidade da sofrida região.
Por último, quero deixar patenteado que minha iniciativa não tem o menor objetivo dC natureza política,
aparando-se apen<ls em condicionamentos técnicos-sobejamente evidenciados nos estudos realizados por cof!lpê~
tentes especialistas.
O Sr. José Lins --Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CÍSAR CALS -

CÕm ffiUito prazer.

O Sr. José Lins- Nobre Senador César Cais, V. Ex•
interpreta, com rara feHcidã.de, O sentimento do povo
cearense, Fortaleza é realmente a localização ideal para
uma nova refinaria no -País~ Ainda que haja alguma capacidade excedente em termos de refino, a localização de
Fortaleza é tão excepcionalmente adequada que o Governo ainda tiraria proveito com -distribuição de derivados de petróleo, a partir do Recife, até o Extremo Norte
do País. ~ uma velha aspiração do povo ce-arense; Não

temos tido nenhuma instituição econ-ômica dO G_oyerno
com maior expressão em nosso Estado. B hora de o Governo se motivar para essa iniciativa tão solicitada pelo
povo do Cearã, e a melhor medida a ser tomada, de momento, seria a ampliação da produção de óleo e gâs no
Estado. Temos uma capacidade bem maior do que aquela que está sendo explorada, inclusive em Aracati, onde'?
petróleo, como V. Ex' tão bem sabe, jâ que foi Ministro
das Minas e Energia e se interessou tanto por esse proM
grama, é de excelente qualidade, e, com um pouco de in~
vestimenta, terá decuplicada a sua produção. Eu me congratulo com V. Ex• e trago a minha solidariedade nessa
rciviridiCação que V. Ex' faz e que constitui velha aspiração_ do povo do Ceará, dou, também, o meu apoio é
apelo aõ Ministro das Minas e Energia, para qué S. Ex•
ado te as medidas necessárias à consolidação dessa meta,
de importância capital para a economia cearerise.
O SR. C~SAR CALS- A~radeço ao nobre Senador
J QSé Lins os dados que traz e o apoio a esta reivindicação, que é de todo o povo cearense. Na realidade, ara~
zão deste meu pronunciamento é que se está querendo o
assunto envolver numa discussão política, quand-o achamos que tecnicamente é o Ceará que tem melhores con~
dições, airida mais se aumentarmos a produção de pe~
tróleo e de gás. Entendo que a discussão política pode vir
até a ser desvirtuada, quando a PETROBRÃS, que é a
ma.ior empresa do Brasil, a maior da América J:,.atina e
uma das maiores do MUndo, tem que ter os fundamentos
técnicos. Então, a minha idéia, justamente coincidindo
com- a presença -de V._ Ex• e do Senador Viigílio Távora
- Somos· os 3 da Bancada - é trazer o assunto, é puxar
o assunto para o nível técnico, porque é neste que entendo que deve ser argumentado a questão, em termos de
um investimento da mais alta importância para o País e
para o Nordeste.

O Sr. José Lins- A- base, como V. Ex• sabe, da nossa
solicitação política é exatamente a qualiftcaçã() técnica
da medida.
-Aliá-s, esse projeto v_em sendo preconizado há muito
tempo, se não me engano, desde o primeiro Governo do
Senador VirgHio Távora, que tem sido um batalhador a
favor dessa idéia. V. Ex•, que ao tempo de Ministro fez
um grande esforço para: aumentar a produção de óleo do
Ceará, conhece muito bem esse assunto.
O Sr. Virgílio Távora- Permite-me V. Ex•?
O SR. Ct:SAR CALS- Dou o aparte, com 1,11uita sa·
tisfação, ao nobre Senador Virgílio Távorã:

Õ Sr. Virgílio T:ávora - Eminente Senador César
Cais, o disCurso de V. Ex• é de uma absoluta pertinência.
Está no mo_mento justamente de col;lrar, baseado em elementos_técnicos, aquilo que foí compromisso do Gover~
no, como lembra o Senador José Lins, dos anos de 1966.
Um d9s PltimÔs atOs do Presidente Humberto de Alencar Cast~o Branco seria justamente a sanção de uma exposição de motivos do então Ministro_das_ Minas e Energia, Mauro Tribau, que propunha a transformação gradativa d_a então inaugurada FábriCa de- Asfalto de" fortaleza: em uma refinaria que abasteceria todo o Nordeste.
No ano passado esteve presente no Congresso, na Comissão do Interior da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da PETROBRÂS, que disse que, num prazo de
seis meses, portanto já esgotados, ba vería uma definição
a respeito. Mais outro motivO, além da intervenção de V.
Ex~. é que agora o Governo pretende realmente lançar-se
à ex!;cuçào de obras, de metas, como verificamos da en~
trevista dq eminente MiniStro Sayad, quando dá um depoimento histórico, publicado no Jornal do Brasil de lO
de março. Diz S. Ex• "O Presidente José Sarney pediu
um programa de metas, e eu diziã.: :..:. __ Mas, Presidente,
não há recurSOs pani. executá-lo. Mas agora estamos
prontos. Eu vejo isso com muita clareza. O problema era
exceção; o resto é secundário, vamos para frente". Então, vamos fazer como o Sr. Ministro Sayad, não dizer
que vamos· para frente, mas vamos para adiante, vamos
para a refinaria em Fortaleza.
O SR. dtSAR CALS _- Agradeço ao Senador
Virgílio_ Távora as suas palavras e a sua lembrança de
que realmente não podemos ficar só discutindo o pacote
econômico sem discutir também o que se deve fazer,
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quais as métas, aquiiO que vai impulsionar o desenvolyimento. Então, é oportuno, porque este meu pronunctamento deve ser noticiado e deve ser encarado corno um
pronunciamento. unânime da Bancada do Estado _do
Ceará, independente de partidos.
O Sr. Jorge Kalume -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR: CÍSAR CALS- Pois não, Senador Jorge Kalume. Com muito prazer.
O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador César Cais, estamos eventualmente na Liderança do PDS. Nesta oportunidade, louvo a solidariedade que V. Ex• recebeu da
sua Bancada, independentemente de cor político·
partidária, numa prova de que os interesses do Estado
estão muito acima dos interesses políticos ou partidários.
Têm V. Ex• e o seu Estado a_solldariedade tambêm da
Bancada do Estado. dÕ- Acre, pois o Acre Omito deve ao
Nordeste, e muito especialmente_ao Estado do Ceará,
que nos descobriu, porque desbravou aquela região. Portanto, faço votos que o Governo da República tenha a
sensibilidade necessária para corresponder a esse velho
anseio do povo cearense.

O SR. CltSAR CALS - Agradeço ao nobre Senador
Jorge Kalume, que hoje responde pela Liderança do
PDS, a solidariedade que, como representante do Acre,
nos dá.
O importante, meu caro Senador Jorge Kalume, é que
não fiquemos tão-somente aqui no Senado comentando
aquelas medidas que estão sendo tomadas, que são da
mais alta importância, mas tambêm nos lancemos para
outros problemas que são importantes para cada região.
O GoVerno, conforme disse o Senador Virgílio Távora,
tem agora uma nova visão do que pode fazer pelo desenvolvimento, agora que conseguiu estabilizar a economia
do País. Então, é importante que sejam trazidos para o
Senado problemas dessa natureza. Assim é que penso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR . .E'RESliJENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Américo de Souza. (Pausa.)
S. Ex• declina da palavra.

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte d-iscurso.) - Sr. Preside_nte, Srs. Senadores:O desenvolvimento do setor rodoviário nacional, atingindo a Amazônia e especialmente o Acre, sobre o qual
me reportarei nesta oportunidade, leva·me a reiterar ao
Mlnistéfi(i dos Transportes o pedido para a criação do
Distrito Rodoviário em Rio Branco, como forma de melhor controlar os repass~ de recursos financeiros, quer
através de convênios, quando se trata de estrada federal,
quer através de transferência de capital p-ara aplicação
em rodovias de responsabilidade do próprio-- Estado.
Corroborando a minha tese, é o próprio Mínistério que,
respondendo carta que lhe enviei, afirma que "entretanto, com a construção do trecho Porto Velho-Rio Branco, na mesma rodovia, para o qual já existem contratos
assinados, o DNER, obecedendo a critérios têcnicooperacionats, deverá in"stalar unidades ·administràtivas
avançadas, com vistas à fiscalização daql:lelas obras".
Ora, com esta sua iniciativa, pof que não instalar definitivamente o distrito .rodoviário, uma vez que o Governo Federal, somente dentro do Estado do Acre, tem sob
a sua responsabilidade a BR-364 (Rio Branco-:-Cruzeiro
do Sul) e a BR-317 (Rio Branco-Assis Brasil), no total
de mais de mil quilómetros, sem incluir o trecho Porto
Velho-Rio Branco, com 503 quilómetros, que estã sendo -asfaltado?
O Governo Federal, tanto o anterior como o presente,
tem procurado corresponder aos anseios financeiros do
Estado acreano. Senão, vejatnos: em 1983, para um trecho de aproximadamente três quilômetros destinado ao
"Programa Especial de Vias Expressas", foi repassada,
entre 1983, e 1984 e setembro de 1985, a quantia de Cr$
1.340.680.161, valor relativamente considerável se convertido ao valor da época em que foi repassado, tendo
sido para o trecho Rio Branco-Assis Brasil, entre agosto
e sêtembro de 1985, a soma de CrS 999.967.154,- ainda
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na moeda antiga - aproxirilad"amente de um bilhão de
cruzeiros. E a estrada, pela primeira vez, ficou ln transitável nos dias de chuva, especialmente entre a zona rural
para alcançar Xapuri, e Xapuri-Brasiléia; e de Brasiléia
a Assis Brasil a situação é a mesma, Aquela rodovia no
total de IIO_km foi aberta pelo meu governo, mas infelizmente, considera_ndo a carência de recursos na êpoca e jã
no final de minha administração, em 1971, não me foi
possível completá-la. _
Transcreverei o documento que me foi encaminhado,
a meu pedido, pelo Gabinete Civil da Presidência daRepública em consonância com o Ministério dos Transportes. Ei-lo:

Aviso nl' 023/GM

24-01-86
A S. Ex• o Senhor Doutor José Hugo- Castelo
BrancoDO. Ministro-Chefe-do Gabinete_ Civil da Presidência da República
Senhor Ministro,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex~. com o ob~
jetivo de atender ao Requerlmento de Informações
n<? 467/85 do Senado Federal, de autoria do Exm9
Sr. Senador Jo_rge Kalume (PDS- AC), sobre os
recursos financeiros destinados às rodovias federaís,
liberados para o Governo do Acre nos anos de 1983,

1984 e 1985.
2. Indaga o ilustre Parlamentar:
_ _
"l) Quaís os valores dos recursos financeiros liberados para o Governo do Acre, respectivamente,
nos anos de 1983, 1984 e 1985;
2) Quais as finalidades específicas de aplicação
desses vaiares;
3) Quais os valores das verbas liberadas p_ara o
Governo do Acre e destinadas especificamente à
Rodovia BR-3l7, respectivamente nos anos de
1983, 1984 e !985;
4) O Ministério dos Transportes tem fLScalizado
a BR-3 t 7, no trecho Rio Branco- Xapuri- Brasitêia - Assis Brasil?
5) Em caso positivo, qual o resultado da inspeção'?"
-Infelizmente, não obtive resposta-~_:3. Em cumprimento ao citado Requerimento,
presto a V. Ex• os seguintes esclarecimentos:
- Recursos destinados ao Estado do Acre:
PR OG R ES -

Programa Especial de Vias Expressas

1983- Repasses ao DER/AC para atender despesas
ligação Centro-Aeroporto à AC-040

10/03- Convênio 009/78
921.351,
04 j04 - Convênio 009/78
102.454,
25/04- Convênio 009/78
·3.297,
21/10- Convênio 146/83
12.500.000,
21/10- Convênio 900(78
648.999,
17(11- Convênio 146(83
2.349.000,
14/12-Convênio 146(83
_
3.432.725,
Total ............... -------------· 19.957.826,
1984- Repasses ao DER/AC-parã atenderdespesas ligação Centro-Aeroporto à AC-040.
09 j03- Convênio 146/72
2.800.646,
02/04- Convênio 146/72
234.000,
14.349.580,
14/08 -Convênio 146/72
28/08- Convênio 146/72
54.000.
Total ................... , ......... )7.528.22ó,
1985- Repasse ao DER/AC para atenderdespesas com a pavimentação da rodovia VA 13/Calafate

17(06- Convênio 146(83
;15.751.420,
Repasse Prefeitura Municipal de Rio Branco-AC
para atender despesas com escavações carga de material de jazida e transporte do material escavado,
no trecho ACfCorredor- Av. Ceará~R . .L-el!lon,
Convênio PG. 13(94
_ 90.940.449,
Total .......... - .... -.- ------- 126.691.869,
ISTR - Imposto sobre Serviço de Transporte
Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Pes~
soas e Cargas.

• 1983 ~Conservação d~ Rodovia AC-040 Rio
Branco-Sen. Guiomard.

27/10--,- DER(AC- jan. a setembro 10.964.119,
17! lT 1.926.052,
19/12
2.030.845,
29/12
1.287.449,
26(01
866.085,
Total .............................-17.074.550,
1984 ___:
18/07- de jan. a _junho
17.606.083,
13(08
3.193.578,
25/09
3.980.989,
16(10
5.214.414,
22/11
5.823.252,
6.549.036,
13/12
7.093.184_
30/01
Total ..................... - ....... 49.460.536,
T9B5 --AQUisição de veículoS, equipamentos de
material permanente destinados a melhoramentos e
vias integrantes do Sistema Rodoviário Estadual.
20(05- de jan. a abril
39.119.;309,
19/06
10.668.423,
17 (08
12.912.004,
13/08
13.639.467,
19/Õ9
16.552.052,
11/10
17.108,745,
Total
........ _. _, _... - 110.000.000,
4. Cabe-me ressaltar, que por d~pesas efetuadas por serviços executados na BR-3 17/ AC/Rip
Branco-Assis Brasil, o DNER, em 1985, indenizou
o DER/AC, do ~_alar de Cr$ 999.967.154, a saber:
Em 30/08 -Cr$ 822.141.711
Em 25/09-Cr~ 177.825.443
Total .... : ............... _... CrS 999:967.154
5. .Outrossim, é opo~tuno acrescentar que o
DNER liberou para o Estado do Acre, nos anos 83
e 84 a importância de CrS 400 x 10 6, objetivando a
construção de dois trechos de rodovias, incluídos no
P_rogr_ama AGROVIAS, para aquele Estado.
6. QuantO aos itens de e, a fiscalização está re-gida pela Cláusula l11 - DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO- item 2,
do.Convênio n9 PG-1198, anexo por cópia.
Ao ~nsejo, apresento a V. Ex• protestos de elevado
apreço e distinta consideração.
Affonso Alves de Camargo Netto, Ministro dos Transportes.
Não me atongare-í, Sr. Presidente, sobre a matéria,
mas os recursos transferídos, se lá tivesse o Distrito ROdoviário, por certo os resultados teriam _sido positivOs.
A minha insistência sobre o assunto de instalação do
Distrito Rodoviário vem de longos anos. Para confirmar
esse meu interesse, também fereí a resposta que me ofere-ceu o então Ministro dos Transportes, hoje Senador Affanso_ .Camargo, através de seu Chefe de Gabine_te Ivo
Moreira. A carta resposta refere-se à que lhe envieL EiS a
sua transcrição:

CARTA N• 122/GM
"Brasília, 28 de janeiro de 1986
Exm!' Sr. Senador

JORGE KALUME
Senado Federal
Brasília- DF
Cumprimentando-o, tenho o prazer de reportarme, em nome do Exmq Sr. Ministro dos Transportes, ao expediente atravéS do quai V. Ex• soliCita a
instalação de Distrito Rodoviário em Rio Bran-

cojAC.
Preliminann_ente, cumpre-me informar a V. Ex•
que o pleito fofobjeto_da maior atenção. Com efeito, o DNER, no exercício passado, quando da conclusão da BR-364, encaminhou a este Ministério
proposiçãO- para criar um Distrito Rodoviário nã.
área de ínflué-ncía daquela rodovia, a qual foi sub- ·
metida ao Excelentíssimo Senhor Presidente daRepública, através do Sr. Ministro dos Transportes,
não ·merecendo, porém, acolhida, em razão dos Avisos- Circulares n~OOI, de 20-03-85 e 005, de 28-0585, do Ministro-Chefe do Gabinete da Presidência
da República. que proibiu a ildmissào de pessoal a
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qualquer título inclusive em casos excepcionais, estendendo os efçitos do Decreto n<;o 86.795/81,"
COm o que-si~_Ceramente n8.o me conformo.
''Entretanto, com a construção do trecho Porto
- Velho - Rio Branco, na mesma rodovia, para· o
qual jâ existem contratos assinados, o DNER, obedecendo a critérios têcnic_o_:_operacionais, deverá instalar unidades administrativas avançadas, com vistas à fiscalização daquelas obras."
Agora que vão fiscalizar, depois da aplicação do dinheiro. (Este comentário é nosso.)
"Ademais, através da estratégia do Programa de
Desenvolvimento de Transportes Terrestres-PDTT,
o Sr. Ministro dos Transportes vem envidando esforços no projeto de reformulações do Setor Rodovidárío, abrangendo dois componentes principaiS'. a
adequação organizacional do DNER e o projeto de
descentralização administrativa e gerencial, com
uma nova divisão de funçOes dos segmentos rodoviários, federal e estadual."
Outrossim, espera o Sr. Ministro apresentar, brevemente, ao Congresso Nacional as justificativas e a
proposta de instrumento jurídico de transformação
do DNER em Autarquia Especial, juntamente com
a definição de um projeto gradual de distribuição de
funções entre aquele órgão e os DERs estaduais.
Atenciosamente, - ho Moreira, Chefe do Gabinete.
Não é demais insistir acerca do assunto, especialmente
quando o novo Ministro dos Transportes, José Reynaldo Tavares, está voltado a dar prosseguimento às estradas existentes, mas necessitadas de maior atenção conforme _li no Jornal de Brasília de ontem, do qual destaquei trechos que dizem respeito a minha área, ísto é, o
Acre. Ei-lo: .. :~Uma outr·a, prevê o asfiiltamento da BR364, Cuiabá-Porto Velho até Rio Branco, no Acre, e dali
até a fronteira com o Peru. Da linha da fronteira até o
Porto de Callao,já rio Pacífico, são 800 km, coffi 700 km
já asfaltados". E o jornalista André Gustavo, em seu artigo ''Uma Ferrovia Vai Ligar Norte e Sul", faz comentários_ sobre os plan9s que o Sr. Ministro dos Transportes deseja executar e que de nossa parte merece os nossos
aplausos. Diz o articulista, entre outros comentários,
que "o plano prevê o asfaltamento da BR-364, CuiabáPorto Velho até Rio Branco, no Acre, e dali atê afronteira com o Peru. Da linha de fronteira atê o porto de
CallaO: já no Pacífico, são oitocentos qui1ômetros no sis- tema rodoviário peruano. A previsão é a de que a exportação do noroeste brasileiro seja escoada pelos portos do
Pacífico, através de acordos específicos com os governos
dos países viziithos, que poderão se beneficiar da reciprocidade: ou seja, eles também poderão escoar seus
produtos através dos portos brasileiros no Atlântico",
Alegra-me o propósito de S. Ex' fazendo o Brasil retornar, também nesse campo ao entusiasmo que reinou
no Governo de Juscelino Kubitschek e nos Governos seguintes. Mas, orgulho-me em afirmar que o primeiro caminho do Brasil rumo ao Pacífico.• partindo Pelo sul do
Estado do Acre, foi obra do meu Governo, executada
com recursos do próprio Estado em 1968, que ainda caminhava timidamente, país contava apenas seis anos de
sua autonomia política. O ato de abertura da estrada de
Brasiléia--ã. Assis Brasil, Hndeira c_om a Bolívia e Peru,
chamou atenção do Brasil e fez parte do noticiârio internacional, extrapolando os países vizinhos e merecendo
regiStro- da inlpre·nsa estrangeira, ínclusive, d'A Voz da
AÕtériea e da BBC de Londres, pois teve o sentido idêntico a abertUra- a-os pOrtós por O. João VI, conforme paralelo feito nesta Casa pelo saudoso Senador e líder José
Guiomard dos Santos, em setembro de 1968.
Que S. Ex~ o Sr. Ministro dos Transportes, com o seu
entuSiasmo de administrador voltado à grandeza doBrasil, materialize esse anseio, dando prosseguimento a esse
trabalho da mais alta envergadura que tem o sentido social e _econômico, estreitando ainda mais os laços do nosSo País com os países limltrofes, indo ao Pacífico. E o Estado do ACre,-Pela sua posição geográfica, abrigará o
plano intercontinental pelo sul, via-Assis Brasil, e pelo
noroeste, via-Cruzeiro do Süt e Mâncio Lima, no vale do
Juruá.
Eram estas a:s minhas palavras, Sr. Presidente e Srs.
Senadores. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Coilcedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLIC'iDO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há número para delilJ-eiaÇão.
Em conseqíiência, o Requerimento Ql' 3/86, bem como
os Projetas de Lei do Senado n~'s 172/82, 226/83,
127/85, 199/80, 160/82, í24f83, 154/84 e 206/85, cons- ·
tantes dos itens I a 9 da Ordem do Dia, deixam de ser
apreciados nesta oportunidade, por se encontrarem em
fase de votação.

O SR. PRESIDENTE (iÕsé Fr-iSelli) -Item 10:
Discussão, em primeiro tur~o, do Projeto de Lei
do Senado nll 115, de 1983, de autoria do Senador
Martins Filho, que rêstabelece direitos .ias servidores militares que_ se_ enC:ontrerri e/ou passarem para a
inatividade, tendo
PARECERES, sob n9s 540 a 542, de 1985, das__ _
Comissões:
- de Constituição c ~usti_ça, favorável, com
Emenda que apresenta de n9 1-CCJ;
- de Segurança Nacional, contrário; e
-de Finanças, favorável ao Projeto e contrário à
Emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
Em diScuSsão o PrOjefO e a emenda, em primeiro tur:
no. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria-fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -SE. Pronuncia o seguinte discurso.)-==- Sr. Presidenfe, Srs. Senadores:
o inesperado faledineritõ-, a-õSTl anos de idade do
Professor Nelson de Souza Sampaio, em Salvador, ocorrido no dia 20 de dezembro do ano passado, causou
imensa coristernação _em tõda a Bahía.
O doloroso impacto de sua morte ultrapassou as fronteiras do Estado para atingir sensibilizar, em todo o
País, o grande número dos que o conheciam, estimavarn
e admiravam, porque Nelson de Souza Samp3.fo era, de
fato, uma indiviáUaifdade de projeção n·acional, em virtude do seu imenso talento, valor intelectual e cultural
exponencial nos domínios das ciências j~Tídii:::aSeáa sociologia -política.
--

e

Além dos atributos de uma pcrson~.lidade invulgar,
desde cedo se destacava como orador da turma, ao se diplomar em 1937 pela Faculdade de_ Direito da Universidade Federal da Bahia, tendo conquistado, em memorável concurso, a Cátedra de Teoria-Gú"al do Estado, disciplina que lecionou a partir- de 1953.
Mestre de várias gerãções de estud::~ntes, Nelson de
Souza Sampato, durante vários anOs, tambérri fo'i"Professor de Sociologia, da Fuculd::~dc de Filosofia e Ciências
Humanas e de Ciências Políticas na Escola de Administração da UFBu.
Entre 1943 e 1946, Nelson de Souza Sampaio-cursou
Ciências Politicas na Northwesterfl Urih·t!rsity; ein Iflinois, Eswdos Unidos.
Na trajetôria de sua brilhante existência destacou-se o
período durante o qual foi deputado à Assembléia Cons~
tituinte da Bahia, que elaborou a Constituição de 1947, e
à Assembléia Legislativa, exercendo a lidera-nÇa da Bancada da antiga União--Democrá!íci NacioniiJ, -ten-do
exercido três mandatos, de 1947 ::1 1959.
De volta ao magistério, desempenhou o _cargo de Diretor da Faculdade de Direito da UFBu, no período de
1961 a 1964.
No ano de 1963, foi ProTissor-vlsitalüe de El Colégio,
do México, em cujo centro de Estudios lnternaçionales
ministrou um curso sobre "Política Exterior do Brasil".

A-- OrganfzaçUo dos Estados Americanos (DEA)
convidou-o, em 1966, para acompanhar, como observador, as eleições na República Dominicana e na Bolívia.
De !970 a 1976 foi Consultor-Geral do Poder Legislativo
da Bahia. Desde 1976 era Membro do Conselho Estaduul de Cultura, cuja Presidência ocupol_l. Aposentou-~e
como Professor-titular de Instituições do Direito, da Faculdade de Direito da UFBa. Pertenceu a diversas entidades, dentre as quais, o Instituto dos Advogados Brasileiros, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seção
da Bahia, e a Academia de Letras da Bahia.
Destacam-se, no conjunto da sua vasta produção intelectual, as seguintes obras: "As Idéias - Força da De·
mocracia", 1941; "O Indivíduo e o Direito Penal do FutUro", 1942; ··A Desuman[zação da Políti.ca", 1951; "Ideologia e Ciência Política", 195.3; "O Poder da Reforma_Constitucional", 1954; "A Arte de ser Livre", 1957;
•'A Atualidade de Durkhein", 1958; (em co!abáraçào
com outros); "The Foreign Policy of Brazil", editado em
New York, em 1963; "'Da Investigação Parlamentar",
!964; "Perfil Eleitoral da Bahia", 1964; "O Processo Le·
gislativo", 1968; '"A Propaganda e o Direito", 1969;
"Parlamcntary System in tb-e Empire" editado em
Washington, em I 978; "O Supfemo Tribunal Federal e a
Nova Fisionomia do Judiciário", 198l.
Além desses livros, quase todos editados na Bahia, no
Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em .São Paulo, o
Professor Nelson de Souza Sampa·io publicou grande
quaritidade de ensaios em revistas especializadas nacionsüs_e estrangeiras, e centenas de artigos nos principais
jornais do País.
-Nas_cido no interior da Bahia, em Macajuba, a 26 de
julho de 1914, o Professor Nelson de Souza Sampaio
casarawse em setembro de 1945 com a Senhora A ida Pe-dreira Sampaio, de cujo consórcio não teve filhos.
O sepultamento do Professor Nelson de Souza Sampaio ocorreu às 10 horas do dia 2 I de dezembro, depois
de ivclado o seu corpo em câmara ardente na Faculdade
de Direito da UFBa.
Após celebraç~o da missa de corpo presente, pelo
Monsenhor José Gilberto L una, foram proferidos os discursos de despedida, num clima de profunda emoção,
que dominou os oradores, inclusive a todos que compareceram ao veJÇJrtg e ao sepuljamento.
_ __
.-Os Professores Pedro Manso Cabral, Diretor da Faculdade de Direito da UFBa, e Rubem Nogueira,- que
usou da palavra em nome da Academia de Letras da
Bahia e foi ontdor oficial,- destacaram, com eloqUência _e_ nua_ sensibilidade, 9s aspectos básicos da _vida
ixêmplar e da Õbra do insigne mestre desaparecido.
Eram estes os comentário~ que desejava proferir sobre
o meu estimado Ct?nh:mporãneo no _tradicional Colégio
Antônio Vieira, na Bahia, e_ amigo de multas anos, a
quem dc.xltcava a matar admtraçào pelo seu valor pessoal
e extraordmána capactdade, - motn•o de orgulho da
Bahia, que chora a perda irreparável de um dos seus
tnTils notáVeis filh_os. _
=
Finali:amdo, solicito a incorporação ao texto deste
conciso pronunciamento, do artigo do Professor Josaphat Marinho, intitulado "Uma Figura Exemplar",
publicada pela A Tarde, de Salvador, em sua edição de
26 de dezembro de 1985, assim como quatro expre-ssivos
depoimentos de João Carlos Tourinho Dan tas, Remy de
Souza, Consuelo Pondé de Sena e Ary Guimarães, que
foc~!lizam diferentes aspectos da insigne personalidade
valorosa do Professor, Jurista e ex-Parlamentar Nelson
de Souza Sampaio, publicados no mesmo jornal, nos
dias 20 e 25 de janeiro de 1986.
__;:ra o que_tinha a dizer, Sr. Presid_ente. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
A Tarde -

Quinta-feira, 26 de dezembro de 1985
.UMA FIGURá EXEMPLAR

Josaphat Marinho
A morte de Nelson de Souza Sampaio impõe
uma reflexão que não se desdobra naturalmente,
por<}ue a dor perturba a consciência. Mas o espírito,
tenta,ndo vencer sentimento esmagador, vê o mestre,
o homem público e o amigo.
Gerações sucessivas conheceram o professor cu!~
to, exato-.cumpridor de deveres e exigente. Estudava
nos cursos que lecionava como s-e se preparasse sem-
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pre para.novo concu.rso. O amor ao maiistério_ não
lhe permitiu a iinprovisaçãO de aulãs. Transm-ífiã:
conhecimentos pesquisados e analisados, e fundado
neles produzia trabalhos meditados. Dando exemplo na cátedra, reclamava com autoridade a correspondência do aluno. Fazia-o normalmente, sem
anúncio espdacular, com o recato de juiz firme e
imparcial. Ê possi.,..el que fosse, por vezes, demasiado meticuloso no julgamento. Era-o, porém, por
zelo no prepara· dos discípulos e cm defesa do aperfeiçoamento da cultura, nunca por preconceito ou
discriminação. Diante de sua consciência ética, so!JlCnte prevalec[a a apuração da competência.
Prova da certeza corrente dessa correção moral
eru o respeito que o envolvia nO meio académico.
Mesmo o aluno descontente, ou que se considerava
atingido por critério excessivamente minucioso, não
o acusava de desatento, ou injusto a envergadura do
professor e sua proficiência não permitíam dúvida
apreciável. Ampliava-lhe o perfil de me~tre competente a circunstância de antigos discípulos continuarem a procurá-lei- para receber orientação e conselhos, no es!ud9 de matérias de sua especialidade. No _
domínio-da ciência política, do direito público ou da
filosofia, não foram poucos os que mantiveram o
hábito da consulta, que construiu muita estima pessoal. A formação docente, aliás, fazia com que Nelson Sampaio 'não limitasSe o ânimo-de colabOração
"ao ambiente escolar. Quando lia t~abalho polêmico
ou inovador de um compatrício, ou sabia que um
conterrâneo preparava algum estudo, espontaneamente- lhe envütva o subsidio de que dispusesse.
Apesar de seu temperamento retraído, não recolhia
ao tesouro do egois_mo, como ta'ntos, os bens dacul. ·-·tur""ti. ·
Na attvidade politica não negou os compromisso_s c: o professor e do homem de estudos. Transigiu,
como natural na _vida pública e partidária, mas até
onde a concessão não lhe desfigurava o pensamento
e.o.carãter. Não aceitou a tirania das decisões de cir·
cunstância. Sendo um liberal com tendência conservadora, não aprovava o procedimento reacionârio,
violador das liberdades políticas. Éramos deputados
estaduais, na legenda 9a UDN, vigente _a Constitúinte de 1946. Fora requerida, então, a inserção
nos Anais da Assembléia de artigos de João Mangabeira, contrários ao cancelamento do registro do
Partido Comunista Brasileiro e à cassação dos man-datos parlamentares de seus representantes.
Procurei-o, líder que ele era da UDN, para dizer-lhe
que votaria em favor da transcrição solicitada.
Respondeu-me de pronto: também assim votarei. E
votou, respeitada a orientação dos demais membros
da bancada, dada a natureza do assunto, de livre
convicção.
Afastando-se da atividade partidária, não se
-alheou dos deveres da cidadania. Em artigos na imprensa, em estudos de doutrina ou em representação
judiciid, continuou a pregação do liberal e defensor
da primazia dos princípios constitucionais. Impugnou as nbrmas de ocasião, imcompat(veis com o
mecanismo ou o espírito das instituições democráticas: Desse .ângulo, parece que sua última contri-= buição foi a tese '"Hierarquia entre normas constitucionaiS", cuja- discussão judichil dividiu com seu colega e amigo Rubem Nogueira, no propósito de fulminar a infidelidade partidária como causa de cassação de mandatos. E não há dúvida de que a argu·
meritação científicà ajudou a decisão política ~limi
natória da fórmula autoritária.
Não sendo uma person~lidade de expansão fácil,
-= ·nutríá amizades a que devotada distinção. Na intimidade, era cordial sem afetação. Estimava o diálogo desinteressado, em que a permuta de informações variadas diversificava às preocupações do
intelectuaL Então, da anedota inteligente às coisas
da arte ou às. lembranças de viagem, revelava a amenidade do convívio informal, a que Aídajuntava delicadeza e elegância. Era o ser educado que não esqueceu nem despreZou a simplicidade natural do filho do interior baiano.
Mas ao homem Probo, culto, produtivo e de
espírito público, o destino não propiciou a vida e as
vitórias que merécia. Na última e recente dedica-
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tória que me fei, aludiu generosamente a "homenagens acrescidas", que lhe devem ser tributadas nesta
hora de saudade. A Bahia perde um filho de alta seriedade científica e moral;--e-Olnagistêrio e a cultura
jurídica, especialmente a Ciência Política, um modelo de estudioso disciplinado, veraz e eschrecido.
A Tarde- Segunda-feira, 20 de janeiro de 1986

MEMORIA
Nélson de Souza Sampaio (1914-1985)
Há um mês atrás, falecia o professor,jurista e exparlamentar Nélson de Souza Sampaio, uma das
personalidades mais representativas do campo cultural baiano cuja merriôria reverenciamos com três
artigos especiais: João Carlos Tourinho Dan tas destaca a sua atuação como político, a partir de sua
eleição à ConstituülteEstadual de 1947, quando foi
escolhido líder da bancada da União Democrática
Nacional (UDN); Consuelo Pondé de Sena faz uma
breve análise da sua trajetória como intelectual com
ênfase para a produção literária, onde se destacava
o ''jornalista culto, lúcido e corajoso", que era, também, um "crítico de nossa tumultuada e preocupante realidade__ bra_sileira"; e Rcmy de Souza friSa qUe a
obra de Nélson Sãmp<iío é «portentosa, embora ain-_
da inferior ao seu imenso ideal de jurista," político,
educador e democrata".
..Nélson Sampaio era um parlamentar elegante nas
maneiras e no trajar, sempre de branco, a não ser nas
sessões solenes, não abandonamento o hábito de fumar Pequenos charutos. Bom orador, com voz cantante e ritmada, comandava os grandes embates,
acuando os adversários pela lógica dos seus discursos
e pela veemência das suas posições." (João Carlos
Tourinho Dantas)
Nélson Sampaio foi um desses escritores, cuja
obra, lúcida, profunda, construída às expensas do
trabalho e da leitura, permanecerá tempos afora, a
testemunhar que a inteligência aliada à cultura e ao
discernimento, -é sempr-e -cap·az de produzir tarefas
imperecíveis." (Consuelo Pondé de Sena)
"A obra de Nélson Sampaio é pOitenfosa, embora fatalmente inferior ãO seu imenso ideal de jurista,
político, educador e democrata. Cultivando-lhe a
memória em nossos corações enlutados, colhemos a
sua última lição com a mesma admiração e respeito
que sempre lhe devotamos em vida e que a morte s6
faz engrandecer'', (Remy de Souza)

A Tarde. 20 de março de- 1986

NÉLSON SAMPAIOo PARLAMENTAR
João Carlos Tourinho Dantas

Jovem, culto, talentoso, bom orador, recêm~
vindo de um brilhante curso nos Estados_ Unidos,
Nélson Sampaio, eleito deputado à Constituinte Estadual de 1947, foi logo escolhido líder da sua bancada, a União Democrática Nacional, e conseqüen- ·
temente, da maioria, pelos seus indiscutíveis méi-itos. A Assembléia Legislativa, na época, era uma vitrine de valores intelectuais e vocações polítiCas.
Presidida por Jayme Junqueira Ayres, lá se encontravam Josaphat Marinho, Antônio B~Ibino,
Amarílio Benjamin, Jorge Calmon, Rubem Nogueira, Renato Mesquita, Nathan Coutinho, João Borges, Lafay~;te CoUtinho, Cícero Dantas, Eduardo
Mamede, Jos~ Guimarães, AuguSto Publio, Carlos
Valadares, Giocondo Dias, entre outros de não menor nomeada. Otávío Mangabeira era o governador, eleito com o apoio dos dois grandes partidosUDN e PSD - e a outros de pequena densidade
eleitoral, como o PCB. A oposição cabia ao PTB,
que tinha concorrido__ao Aclamação com o nome de
Medeiros Neto e possuía uma pequena, mas valente, bancada onde se salientavam o aguerrido jornalista Joel Presídio, o jovem Carlos Aníbál e o combativo líder popular Inácio Souza. Veterano e expe-riente político, com ilotável folha de serviço nos diversos postos políticos _e executivos- qUe- eXerceu,
Mangabeira era um homem muito acima da provinciana Bahi.a de então, --Civilizado que era, na expres-

são da palavra, ex-ministro das Relações Exteriores,
tendo residido muitos anos na. França e Estados
Unidos, durante o exílio. O orador excepcional e
dono de notável memória, estava no ápice da sua
carreira política, coberto de glórias pela sua atllação
contra a ditadura getU.fista e na Constituinte_ de 46
em defesa das liberdades públicas, sempre preocupado em exorcizar o fantasma do autoritarismo.
Político hábil e compreensivo, ·sem abrir mão dos
seus princípios-, Mangabeira soube conduzir a Constituinte baiana, que terminou pela elaboração de
uma razoável Carta Magna, a melhor possível na
ocasião. Nélson Sampaio e Antônio Balbino lideraram os grandes partidos na Constituinte e, posteriormente, na legislatura ordínária que a seguiu.
Cultos e inteligentes, ambos demonstraram capacidade para o exercício da difícil tar.efa de conseguir
denominadores comuns nos entrechoques das naturais paixões político-partidárias. Antôriiõ Balbino
se 'salientava pela maleabilidade_- "Jogo de cintura", como se diz hoje-, próprio de um político hábil e experiente, tanto -no trato da coisa pública
como nos embates da advocacia. Nélson Sampaio
era idealista e inflexível na defesa dos seus princí~
pios e convicções liberais democráticas. Eleito para
a Assembléia Legislativa em 1950, no renhido pleito
em que Régis Pacheco, que substituiu Laura Freitas, morto em desastre aéreo um mês antes das
eleições, veilceu por quase 50 mil votos, Jurãcy Magalhães, integrei, no ano seguinte, a bancada _da
UDN, que escolheu Nélson Sampaio para líder da
nova Legislatura e, em conseqüência, líder da oposição. Nélson Sampaio era um parlamentar elegante
nas maneiras e ti.o trajar, sempre de branco, a não
ser nas sessões solenes, não abandonando o hábito
de fumar pequenos charutos. Bom orador, com voz
cantante e ritmada, comandava os grandes embates,
acuando os adversários pela lógica dos seus discursos e pela veemência das suas posições. Nas grandes
lutas parlamentares, como na ocasião do assassinato do líder _un-denista de Santa Maria, Dr. José Bor. ba, no combate àjogatina que se tentava oficializar,
na oposição à operação de crédito com banco estrangeiro, etc ... , ele se agigantava e, como bom comandante_, levava toda a bancada a cargas entusiasmadas, enqUanto o líder do.governo, Amarflio Benjamin, com sua Costumeira cãlrila, Usava longamente a tribuna, -tratando dos mais diversos assuntos,
. para arrefecer o assédio oposicionista. Foi uma épo-ca áurea dO Legislativo baiano, com as galerias sem~
pre cheias, para assistir aos memoráveis debates que
se seguiam_madrugadas a dentro. Nélson Sampaio
. _era um parlamentar polivalente, na tribuna- orador inflamado - nas comissões - o jurista ponde. rado. Incisivo na argumentaçãO; era incapaz, Porém, de uma grosseria, de uma deselegância, de trair
um compromisso assumido. Professor de Teoria
Geral do Estado, durante muitos anos, Nélson Sam. paio era um estudioso da Ciência Política, tendo
publicado diversos 'trabalhos de grande valor.
Como Josaphat Marinho, cuja ainízade a Nestor
·uuarte jamais lhe permitiu competir cOrri o amigo
na disputa de uma cadeira na Câmara Federal - a
ã"fnizãde _fraternal que ligava Nélson Sampaio a
Alio mar Baleeiro, a quem sempre apoiou na suare-·
gião, impediu que ele alçasse o merecido vôo para a
Câmara Federal. Pelo seu valor, deveria Nélson
Sampaio ter chegado ao plano nacional no Legislativo, Executivo ou na Suprema Corte, mas o destino
não o quis e, assim, Nélson Sampaiõ, ap6S-o término do seu terceiro mandato, voltou à sua cátedra, na
Faculdade de Direto da Universidade da_ Bahia,
onde chegou a ser seu diretor.
A Tarde, 20 de março de 1986
NêLSQN ,DE SOUZA SAMPAIO -ONTEM,
PRESENÇA; HOJE. SAUDADE
Consuelo Pondé de Sena
O que me vem .à mente face ao trágico desaparecimento do eminente jurista, professor Nélson Sampaio, e· de que a sobrevivência de sua respeitável
obra sempre o manterá vivo na lembrança dos seus
compatriotas. Não serão, portanto, prioritâri"amente, os relevantes cargos que ocupou ou as funções
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desempenhadas durante sua vida que o farão recordado pelas vindouras gerações. Mui to menos, será
ele apenas rememorado pela ascendente e brilhante
trajet6ria de estudante distinto, de estudioso inq_anM
sável e persistente, de professor conceituado e jurista nacionalmente conhecidp.
Certo é ainda que a História da Bahia não lhe negará o registro na militância política do Estado,
relembrando-lhe a combativa atuação como deputado à Assembléia Constituirite responsável pi!:la
elaboração da Carta Magna de 1947, bem assim à
sua vigilante e operosa presença na Assembléia Legislativa, em cuja Casa chegou a exercer a liderança
da bancada da extinta União Democrática N a.cional.
A mesma História POlítica do Estado_ manterá
viva a lembrança da sua eficiente atuação em três
mandatos legislativos, de 1947 a 1958, findos os
quais se reintegrou no magistério superior, volvendo à sua amada Faculdade de Direito.
Mas, a meu ver, o magistério é uma missão efêmera, ingrata e pouco compensadora. Perpassados
os_ a11:os, ultrapassadas as gerações, o trabalho inge!lte, árduo e desgastante do mestre cai no_mais implacável, cruel e injusto esquecimento. Porém, a
obra não, essa mentém vivo o escritor, não permitindo seja ele esqu-ecido através dOs tempos e nO longo percurso da história. Nélson Sampaio foi um
desses escritores, cuja obra lúcida, profunda, consM
truída às expensas do trabalho e da leitura, permanecerá tempos afora, a testemunhar que a inteligên~
cia aliada à cultura e ao discernimento é sempre capaz de- produzfr tareras impei'ecíVeis.
Cofio jornalista culto, lúcido e _c_orajoso, era
também o pranteado extinto um contundente crítico
da nossa tulmultuada e preocupante realidade brasileira, tendo, por longos anos, publicado neste jornal
persuasivos e brilhantes artigos sobre a vida nacional.
Cabe, igualmente, aqui, sublinhar sua intensa atividade do_cente, sua brilhante carreira universitária,
permeada de memoráveis concursos a que se submeteu nos anos de 1945 e 1953. Na primeira oportuniM
dade, tornou-se docente-livre; na segunda, catedrá~
tico de Teoria Geral do Estado. Foi ainda professor
de Sociologia, na Faculdade de Filosofia, e de Ciência Política, na Escol~ de Administração da UFBa.
No exterior, professor visitante no El Colégio do
México onde, no Centro de EstudCis internacionais,
lecionou Política -Exterior do Brasil. Em nossa U niM
versidade Fed_eral, teve ainda efetiva atuação nos
Mestrados em._Direlto e Ciências Sociais .
Seria injusto, além disso, omitir a honrosa
função que lhe foi atribuída pela Organização dos
Estados Americanos (OEA) para, em 1966, como
observador da entidade, acompanhar as eleições
que se realizaram na República Demonicana ria
Bolívia. De igual modo, seria desarrazoado deixar
de aludir que, a partir de 20 de abril de 1971, pass-ou
o pranteado mestre a ocupar a cadeira n'il 7 da Academia de Letras da Bahia.
.Membro do Conselho Estadual d~ Cultura desde
·a sua fundação, em 1976, nele teve profícua e competente atividade, tendo sido alçado, inclusive, à sua
presidência. Na condição de advogado, pertenceu
aos mais diversos e distinguidos organismos asso- '
ciativos da classe, tendo feito parte do iristítuto dos
Advogados Brasileifos,.do Instituto dos Advpgados
da Bahia e da Ordem dos Advogados do Brasil,
Secção da Bahia.
Escritor fecundo e especulativo escreveu, entre
outros, os seguintes livros: As idéias - Forças da
Democracia; O indivíduo e o Direito Penal do Futuro; A desumanização da Politica; Ideologia e Ciência Polítia; a Arte de ser Livre; A atualidade de
Durkheim; The Foreign Policy of Brazil; Perfil Eleitoral da Bahia; O Processo Legislativo;_ O Supremo
Tribunal Federal e a Nova Fisionomia do Judíciário. Além desses e de outros livros de igual envergadura, elaborou inúmeros artigos e ensaios edita~
dos em revistas especializadas do Brasil e do estrangeiro, sem falar na sua extensa produção jornalf~ti
ca.
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Admirador de Ruy Barbosa e profundo conhecedor da sua vida e da sua obra, espelhava-se fl:O
exemplo do notãvel brasileiro, seja na aplicação aos
estudos, na correção das atitudes, na inteireza de ca-

ráter, na comunhão sintônica com sua extraordinãria companheira, D. Afda Pedreira Sampaio,
Membro da diretoria da Associação Baiana de
I,mprens'a a partir-de agosto de 1984, na entidade,
ocupava a direção da Casa de Ruy Barbosa até que
ocorreu o seu súbito falecimento.
Não seria, pois,_ -razo.ável qUC, ~a concüÇão de

vice-diretora daquela c~~ e ~tual substitut~ dosa~
doso dirigente,- deixasse eu de reverenciar-lhe como-

vida a memória.
Muito menos seria compreensível que permitisse
passar este momênto sem, publicamente, prantear a
ausência do chefe e diretor, a quem sincera_mente
admirava pelas qualidades de inteligência,· capacidade de trabalho, elevação de espírito e iO.teireia de carâter, pela coragem de ser tão coerente e digno.

A Tarde 20 de março de 1986

APRENDENDO A CONVIVER
COM OS NOSSOS FANTASMAS
Remy de Souza

..0 homem ê algo que· deve ser superado ...
O homem ê uma corda estendida entre a besta_ e o
uma corda sabre o abismo," Estas
frases de Nietzsche, e"m Assim falava ZaraJustra são
as reflexões que, por primeiro,_ m~ ocorrem antiO
brutal de"saparechnento do meu grande mestre Nelson Sampaio.
O porquê de: seU gesto derradeiro, para quem o
admirava e estimãva des dos tempos de universidade e convivia semanabD.ente Com ele no Conselho
Estadual de Cultura, é dos que se impõem ao espírito, exigindo uma resposta já que o aspecto puramente médico parece insuficiente para explicâ-lo.
Pelo menos, rião esgota o magno assunto ao qual
Camus consagrou -um livrO, o Mito de S/Si/o. ·_
-Homem realizado em tudo, por que Nelson Sampaio cansou de caminhar pdas sendas da vida?
O homem é um mistério, inclUsive para sf mesmo. Aqui, pois, avanço uma tíinida tentativa de expli-cação não global nem definitiva, de certo, já que
isso -é impossível, mas pelo ~e"noS apro-ximatiVa.~ sabido de todos que jamais somos o que pensamos ser nem o que os outros julgam que somos,
mas, de fato, permanecemos uma média eiltre a
auto e a heteroavaliação.
Se, subjetivamen-te, Nelson Sampaio -i-iãó SeVfa o
felizardo e realizado que os outros o viam (alguns,
por certo, com uma ponta de inveja) é que seus parâmetros não eram os nossos. De si Certamente desejou c exigiu bem mais do que ieallzoU e~ Ítão Su~
portando os próprios limites hunlanos, estreitos em
relação aos padrões elevados que seguramente se
impôs- era um homem tenso, sempre sério, reservado e ativo -,preferiu renunciar à luta impossivel.
Aqui, me vem à lembrança a figura de Simon Bolivar, dando um balanço negativo de sua carreira no
final da vida: "lavrei no mar". Em outras palavras,
morreu amargurado, incapaz de avaliar a sua imensa obra de Libertador. De certo porque aquilo que
fizera estava muito aquém do que almejava: libertar
o mundo inteiro, quem sabe? Não considerava bastante livres as nações que libertara, talvez?
Virgílio, ao pedir no leito de morte que destruíssem a Eneida não serâ outro exemplo do hiato sempre existente entre nosso ideal e nossas realizações
concretas. Felizmente, AugustO não atendeu a esse
último desejo do amigo, possivelmente por ignorar
qual a Eneida que estava na cabeça do poeta genial,
sem dúvida superior à- que fazia no pergaminho
para a imortalidade.
-

A lição derradeira que colho do destino nobre de
fim trágico do meu querido e respeitado mestre Nelson Sampaio é a da absoluta necessidade qu~ temos
de convivei, ao longO da vida, com os nossos fantasmas,. por mais tiistes e asSombrosos ql.le nos apareçam. Sei de experiência -própnâ o quanto isso é
difícil. Afirlal, nem o gênio de Santos Dumont o livrou do complexo de culpa, que de fato não tinha,
dos bombardeios aére:os durante a Revolução Constitucionalista de São Paulo.
Vivemos nó mundo real, mas mergulhados em
fantasias, desde os sonhos da infância os ideais da
mocidade, as metas da maturidade até as desilusões
da velhice.
Entre o ser e o dever ser, o sonho e a chã realidade, a fantasia e o prosaísmo, há a dimensão de inevitâvel fraqueza humana a que a Teologia Cristã chama de pecado, só superável com o àuxilio da graça
ajudando a vontade.
A obra de Nelson Sampaio é portentosa, embora
fatalmente inferior ao seu imenso ideal de jurista,
político, educador e democrata. Cultivando-lhe a
memória em nosSos corações enlutados, colhemos a
sua última lição com a mesma admiração e respeito
que sempre lhe devotamos em vida e que a morte só
faz engrandecer._ Stlcu~bi~_ esmagado _pelos seus
f?_ntasmas. Que Deus lhe dê a paz dignã doS gra~des
lutadores.
<

super~ homem-

A Tarde- Sâ.bado, 25 de janeiro de 1986

UM DEPOIMENTO
Ary GUiinarãú'
Havia que passar o tempo para que pudesse escrever sobre meu amigo Nélson Sampaio. ~ua falta
- e, sobretudo, a circunstância trâgica de sua morte - deixaram-me abalado e estupefato: como nos
deixa, assim, um homem que tinha muito ainda
para dar de si?
_ _
Mas não vamos aqui tratar dessa perplexidade
para o que não temos resposta e para que talvez ninguém a j:iossua: A me"nte humana ain~a__é objeto de
muita teoria mais do que certezas~ Muito pouco,
além disso, existe ainda hoje em dia a esse respeito,
apesar dos grandes avanços que se tem feito.
Naquela tarde de 20 de dezembro, perdeu-se um
grande homem. Uma das figuras maiores do seu
tempo, de sua geração, que foi uma das mais importantes da Bahia moderna, dominadora até hoje. Um
"scholar" sem defeitos. Um cientiSta da nlelhor categoria que se tornou na raiz de todos os estudos de
Ciência Política entre nós. Fez escola pela sua seriedade, pela objetividade" de suas aulas, pela profundidade de seus ensinamen~os e, sobretudo, pela honestidade que imprimia a tudo.
Sabiam todos que o que Nélson Sampaio dizia
era verdadeiro. O que não dominava - e era tão
pouco- confessava sem pejo ou meias palavras. E,
e:~p pouco tempo trazia a resposta da queStão que se
lhe tinha pr~posto. Citava das fontes --e não por
terceiros ~o que é ffiui~o" cámum fazerem - e de
fontes estudadas meticulosamente. Daí ter-se tornado um sâbio, reconhecido em todos os ambientes
que freqUentava e praticamente só freqüeni.ava ambientes culturais.
Eram a dedicação de sua vida, dedicação apaixonada, as coisas do espírito. D.aí, muitõ antes de ter
sido instituído, ele dedicar-se
regime exclusivo à
Universidade e à sua Faculdade de Direito, a quem
amou com fervor que já não se encontra hoje em dia
-e Que marca os grande espíritos universitãríos de suageração.
Tive coin eie cantatas felizmente muito freqUentes. Impressionou-me nas suas aulas de Teoria Geral do Estado e depois, em substituição breve, em
Direito Constitucional. Aliâs, impressionou a toda
nossa turma, que assistiria a seu brilhante Concurso
de Catedrático e o fez nosso paraninfo. Depois, convidado por _ele, participei de seu escritóriO de advocacia até quando, decidindo ele dedicar-se somente
aos estudos, às aulas e aos trabalhos científicos, que
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produzia com rara erudição e com a clareza própria
dos que dominam os temas, o escritório foi fechado.
E, também, J<irilais de"ra provas de capacidade ou
voCação. advocatícia.
FreqUentava, depois, sua casa semanalmente.
Desfrutei; então, de momentos not~veis, quando
.passávamos em revista os fatos e questões de Teoria
Política. Era um manancial inesgot~vel de citações e
d.e pareceres amadurecidos pelo conhecimento prow
fundo da literatura cientffiéa. Depois, voltaríamos a
nos encontrai n-a Facüldade de Filosofia, na Faculdade de Diieito. e no Conselho de Cultura, o'nde rePetíarrios os ·cOntatos que se tinham iniciado, anos
antes, em sua casa.
·
TomOU-se el~ meu paradigma intelectual e científiCO
Que pUdesse eu seguir, nem de perto, seus
passos. Uma distância que não se mede apenas na
tranqUilidade económica que lhe permitia viver apenas co·mo professor universitário, mas pelo talento,
pelo método apurado, pela vocação extráordinãria
para o estudo e a produção científica.
A morte sempr_e o tocqu muito. Uma notícia de
falecimento de_ amigos deixava-o particularmente
triste- a tal ponto que evitava informá-lo sobre esses assuntos. Era solidário a todos os sofrimentoseu mesmo dou meu testemunho disso, quando me
foi visitar diariamente durante a convalescença de
uma acidente que fui vítima.
Apesar disso, para quase todo mundo, parecia fechado, insensível. Para isso contribuía sua figura de
homem que não fez concessões, que se comportava
sempre equidistante c;:ntre ·a realidade que o cercava
e seu mundo preferido dos eStudos permanentes. Os
liVros- e deles deixa uma bibliOteca extraordinária
- eram seus melhores ami$os. Mas não tirava a di--mei1são humana desse homem notável pela profundidad~ intelectual que alcançou, mas que, mesmo~
assirri, não a !!lastrava facilmente, pois sempre foi
avesso ao brilho fácil e travesso com que muitos posam de eruditos.
Um homem desses não devia morrer. Daí a perplexidade da noticia de que ele nos tinha ·deixado,
criando em todos que o c_onheciam uma sensação de
perda grande, irrepcuâvel~ um sentimento de orfan~
dade. científica ém que ficam a Bahia e seus meios
culturais, e a dor profunda da perda de um amigo
certo, solidário,~ consciente porque honesto, até na
amizade, como sempre foi honesto e fiel ao seu único amor, que se consubstanciaria num Ciisamento
exemplar.
Preferiria nunca dar adeus a Nélson Sampaio.
Isso aumenta ainda a sensação de perda que agora
se cria naqueles, como eu, que lhe tínhamos amizade _e uma profunda e imorredoura admiração.

sem

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro,

O Slt- NELSON CARNEIRO (PMDB -

RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Existe, no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, uma Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias, instttuída, evidentemente, para compensar um pouco o achatame'nto salarial que, hã quase
um -decênio, vem sacrificando os servidores civis da
União~

·Seria muito justo se todos os servidores do DNER
participassem dessa melhoria salarial, o que não acontece, beneficiando~se dela quase todo o pessoal de nível superior e alguns servidores de nível médio.
.- _Pepois de-sucessivas reivindiciçõesjunto à Direção da
Autat:quia, criouwse, naquele Departamento o Movimento de Defesa dos Servidores de Nível Médio, resultando,
da sua a_~a_ç_ão, um _çlocumento, assinado pela maioria
desses funcionários, que se transformou no processo n"
000.600.008.610/85, no Departamento Administrativo
do Serviço Público.
Processou-se uma longa tramitação, nos diversos setores competentes do Ministério da Administração, do Ministério dos Transportes e do própriO DNER, finalmente
reconhecido o direito de todos que trabalham nessa Autarquia àquela gratificação.
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Mas o processo foi encamiiihado -à Secretaria do- Planejamento da Presidência--da República, para liberação
dos recursos necessários ao pagamento da gratificação.
Entretanto, até esta data a SEPLAN não liberou as
verbas exigidas, para atendimento à decisão daqueles órgãos.
Diante disso c, por oportuno, encaminhamos um apelo ao MinistrO do Planejamento, no sentido de que,
sensível à angústia daqueles servidores, promova a liberação dos recursos necessários ao pagamento da Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias a todos os servidores do DNER, corrigindo, definitivamente, uma in""jUStiçã,
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal- Luiz Cavalcante- Jutahy Magalhães- Josê lgnáciO Ferreira- Murílo" Badaró- Alfredo Campos- Benedito Canelas- Gastão MüllerEnéas Faria - OctaVi"o -Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -

Concedo a

Mas inquebr:mtáveis na busca de seus ideais, seguiram
firmes ho caminhQ traçado e abriram os espaços para as
gefãções que as sucederam. ·
A conquista do voto talvez tenha sido a primeira vítória significativa do sexo feminino, não apenas pelo
Próprio direito de_ ir _às urnas, mas, principalmente, pela
arma adquirida -com o sufrágio, a qual lhes renderia nos
anos futuros, a obtenção de tantos outros direitos.
Também as universidades, a pouco e pouco, abriam as
suas portas para ·o sexo femin-ino. E a mulher, de exceção, passou a parte integrante do contingente de jo_venS-9-ue enfre~~~~· a cada ano, a ba~reira dos vestibula-

res.
Era pouco, porém. E, cada vez mais, ela avançou pelos
caminhos do sucesso, ela exigiu o reconhecimento devido ao seu _valor como profissional, em campos até então
jamais sonhados pelo sexo dito frágil.
E hoje, Srs. Senadores as mulheres participam, significati:vamentei, âa força de trabalho de seus países, as muM
lheres Coitquistam medalhas nas coinpetições eSportivas,
liderãri'l passeatas de protesto, p-Ugna-m pela justiÇa, poliM
ciani·as ruas, vestem uniformes militares, ocupam tribu- ~_nas, sentam-se em cadeiras de chefes de Estado, de ministras, de senadoras, de deputadas.

''Fragilidade, chamãs--te mulher!", pronunciou Shakespeare, pelOS láóios- de Hamlet. MaS; de sua fragilidade física, a mulher retira a força moral com que sustenta
c( stia- própria lUta, com que estimula o companheiro,
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente", Srs. Senacort:i""CtUe acolhe a criança que dela depende.
dores:
Homenageio, neste "Dia", a mulher-mãe, a mulherA data de 8 de março foi escolhida para institUiÇão do
esposa,
a mulher amiga e companheira, a mulher colega.
''Dia Internacional da Mulher". Com esta decisão
Rejubilo-me com ela por suas vitórias-e ap6ío-ã.s em suas
pretendeu-se homenageara contingente humano -constiPorque
muito há a_inda a_r:ealizar, na caminhada
lutas.
tuído pelo sexo feminino, buscou-se exaltar a sua luta árpela espinhosa estrada que trilha, rumo às suas metas de
dua por um justo espaço na sociedade, desejou-se comeigualdade e justiça.
morar vitórias que não são apenas daS -mulhúes, mas de
No presente momento tramitam, pelo Congresso Natodos os que trabalham pelas causas humanas.
cional, vários projetas que visam melhorar a situação de
À mulher coube a difícil tarefa de conquistar, palmo a
vida
do contingente feminino de nosso País. Dentre eles
palmo, o seu lugar em um mundo machista, em uma sopodemos destacar o que mia a dona de casa ao regime da
ciedade eivada pelos preconceitos de espíritos feudais.
Previdência Social, o que garante à mulher casada o diEquiparada às crianças, aos deficientes mentais, quíçâ
reito de queixas, o que cria salário-maternidade entre as
aos animais, ela, até hã poucos arras, ocupava apenas os
prestações ·da Previdência, o que obriga à alimentação
espaços que lhe eram concedidos pelo beneplácito masgr-atuita fOrnecida à gistante e, ainda, os que igualam diculino.
reitos trabalhista da mulheir em relação aos dos homens.
Confinada àS-paredes de seUJar, naSCíã~-creSCii e vivia
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é chegada a hora de
com a única destinaçã-o de servir, de preocupar-se com o
nos engajarmos, com a responsabilidade a nós delegada
bem-estar dos elementos masculinos de seu núcleo famipelo povo, na luta em prol dos direitos da mulher brasiliar.
leira. Foi dito, há aprOximadamente meio século, que
É verdade que, na História da Humanidade, tivemos
.. todos os homens batem nas mulheres: _os do povo, com
vários exeniplos de regimes matriarcais e de sodedades
-os punhos; os burgueses, com as leis".
poliândricas. Mesmo a mitologia grega, através da !enda
-Empenhemo-nos, Srs. Senadores, na aprovação de leis
das Amazonas; trouxe até nós a idéia ·de que as mulfteres,
_ que, ao írrvés de humilharem, desprestigiarem e injustiçaM
em algum tempo e em algum ponto do espaço, já haviam
rem a mulher, elevem-na ao seu lugar de direito, como o
tido reconhecidos valores outros que não apenas os de
ser humano inteligente e racional que &, como a compauma doméstica mal remunerada.
nheira em nosSã.s lutas, como aquela que conoscO divide
No entanto, fatos como esse, episódicos e distanciados
a dura tarefa de preparar, para o futuro, a geração prede nós no tempo, lendários em sua maiOria, não foram
sente,
suficientes para sensibilizar a sociedade ocidental, duPor ocasião deste se_u "Dia", comemorado internaciorante muitos séculos. Chesterfield, no ano de 1748, escrenalmente. recordo as grandes heroínas da História Univia ao seu filho dizendo, sobre as mulheres, que "um hoversal e da nossa História, e lembro Joana D' Are, Flomem sensato apenas brinca com elas, graceja com elas,
rence Nightingale, Anna Nery, Anita Garibaldi_e tantas
satisfaz-lhes vontades e lisonjeia-as, como o faz com uma
outras, Mas ao seu lado coloco, no destaque da História,
criança brincalhona e precoce; mas nunca as consulta
também a mulher humilde, que vive a Sua glória no diaM
sobre assuntos sérios nem lhos confia".
a-dia de trabalho, que busca o sustento na labuta diária,
Mas, paralelamente ao descaso com que eram tratadas
rotineira
e monótona. E coloco a lutadora de nossos
no campo da inteligência, as mulheres viain-~seendeusa
dias, quebrando lanças na luta pelo rompimento dos gridas e bajuladas na espera sentimental. Era bastante conM
lhões
seculares
que a atrelam a um passado de submisveniente, para os homens, o colocar a mulher em pedeS-=
são.
tais mui to altos dois quais não tivesse condições de des-Parabéns, Mulher Brasileira! Nosso País agradece o
cer. E, enquanto ela ali pairava, mergulhada nas nuvens
seu exemplo de_ força mascarada pela doçura, o seu
de fantasias romãntícas, ô ftomem, livre de peias, abria a
exemplo
de trabalho realizado no anonimato, o seu
porta da rua e partia na conquista do seu espaço, em um exemplo de fé, inabalável, em seus destinos, ligados aos
mundo onde não havia lugar para seres considerados
nossos - pais, maridos e filhos - , destinos que são a
desprovidos de inteligência, de raciocínio e da lógica.
causa e a conseqüência da grandeza de nossa Pátria.
Aos poucos, muito lentamente, a mulher iniciou a sua
(Muito bem!)
caminhada rumo à meta sonhada, ao ideal de justiça,
igualdade, liberdade. Inicialmente hesitante e temerosa,
-0 SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
foi adquirindo a segurança necessária para ombrearMse
palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.
aos homens e conquistar seu lugar, de direito, na sociedade.
--- A SRA. EUNICE MICHJLES (PFL- AM. PronunAs primeiras paladinas da causa feminista sofreram,
cia o seguinte discurso.)-~ Sr._ Pr_esidente, Srs. Senadoem sua luta, a incompreensão, a perseguição gerada p-or
res:
preconceitos, o ódio dos que temem aqueles que levanM
A política de estabilização da economia brasileira
t~ bandeiras inovadoras e revolucionárias.
lan\(ada pela coragem cívicoMpatri6tica do Presidetite J opalavra ao nobre Senador Alfredo _Campos.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pro-
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sé Scirney, nãci tem parelelo na hiStória nacional, porque
o povo, pela primeira Vez, se engaja de corpo e alma num
prOgrama ·governamental, ·que visa, prioritariamente,
conter a iÍlflação, c_Õmo úníca forma de proteção à economia populãr e ao bem-estar sõcial.
São medidas antiinflacionáriaS que vieram no bojo de
um decreto-lei e que, nem por isso mesmo, agastou a
classe política qUC se si::ritiu excluída de um prOjeto que
envolve o interesse de toda a Nação. Todavia, temos que
reconhecer o profundo alcance social e econômico das
medidas que têm recebido iriteiro apoio erespaldo popuM
lar.
AO Congressõ cãbe;nes-te mOmento, responsabilidaM
de de analisar, crit1car e emitir parecer através de emenM
das que julque necessárias ao aperfeiçoamento desse audacioso plano governamental.
Além do mais, todos sabem que o Governo do Presidente José Sarney, desde o primórdios da sua Administração_, _voltou-se para o estudo dos problemas económicos, devotando especial atenção ao desafio do desenvolvimento e da reforma social. E, cedo, identificou na in~
flação um processo· que corrói impiedosamente tanto o
potencial do crescimento quanto o objetivo de mais justa
distribuição da riqueza nacionaL Além do mais, toda expansão da produção, obtida através de uma pressão inflacionária, sOCialmente representa o sacrificio de uma
classe em favor da acumulação de riqueza em outros setores da sociedade.
A evidência destes fatos forçava, também, o Presidente José Sarney a vislumbrar os efeitos altamente nocivos
da inflação _sobre o nível de investimentOs qUe eram efetuados em todos os setores da atividade económica do
País.
Por outro lado, nós sabemos que o Governo estava
perplexo e vivamente preocupado, pela constatação de o
País se encontrar mergulhado numa autêntica crise sOcial e económica, gerada pela intensa espiral inflaciOnária, que alimentava um processo de desvalorização da
moeda e elevação do custo de vida, e que se vinha agravando diariamente com a queda do poder aquisitivo.
Os salários erãffi- destruídOs, e o que é mais doloroso:
esgotavam-se a reSistência e a confiança das classes trabalhadoras, que passavam a defender a trimestralidade,
para seus reaJustes S.il.lai-iais, com ameaças de sucessivas
greves e convulsões sociais, tudo por causa do espectro
da inflação, que desafiava a competência das autoridades das áreas económicas.
Este elenco de medidas económicas, em que se destacam a reforma do padrão monetário _e o congelamento
de preços, como instrumentos indispensáveis ao combate
à inflãção, que-haver-á di:: ser travado sem desfa1ecimentos, deve contar com a participação de todas todas as
<:laSses sq_ciai!>, por se tratar de u-m programa inteiramente voltado para os superiores interesses da Nação brasileira.
Ao finalizar, conclamamos, desta tribuna, o integral
apoio de todas as classes sociais dê nosso País a esta iniciativa de revitalízaçào da economia nacional, que_ ofere-cerá ao Governo as condições necessárias de construir
um novo Brasil.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que tínhamos a fazer, em nome do povo do Amazonas que, por
nosso intermédio, manifesta ao Presidente da Repóblica,
José.Sarney, o testemunho público do seu incondicional
apoio a esta cruzada cívica de reconstrução nacional.
(Muito bem!)

a

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -Não há mais
ofadores inscritos.
Nada mais havendo a tritar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a
seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 3, de
1986, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Carlos Chiarelli, respectivamente, Líderes do PMDB e PFL,
requerendo nos termos do art. 371, c, do Regimento lntemo, urgência pata o Projeto de Lei da Câmara n"' 218,
de 198~ (n9 6.698/85; na casa de origem), que dispõe
sobre o I Plano _Nacional de Informâtica e Automação
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 172, de autoria do Senador MÔacyr Dua~
te, que acrescenta letra ao item II do art. 275 do Código de Processo CiVil, instituindo o rito sumaríssimo
para as ações constitutivas de servidão legal de aqueduto, tendo
PARECER, sob n9 537, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, favorável.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 226, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que concede anistia -ã dirigentes sindicais punidos com base na legislação trabalhista, tendo
PARECERES, sob n•s 513 e 514, de 1985, das Co-

missões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionaliR
dade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n"' 127, de 1985, de autoria do Senador JuR
tahy Magalhães, que dispõe sobre a extensão dos
efeitos das Leis n~ 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e
n"' 3.164, de 1~ de junho de 1957, a outros casos, que
especifica, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob nY 432, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, favorável, com EmenR
da que apresenta de n~> IRCCJ.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado nl' 115, de 1983, de autoria do Senador MarR
tins Filho, que restabelece direitos aos servidores miR
litares que se encontrem e/ou passarem para a ínatividade, tendo
PARECERES, sob n9s 540 a 542, de 1985, das CoR
missões:
-de Constituição e Justiça, favorável, com EmenR
da que apresenta de n9_JRCCJ;
- de Segurança Nacional, contrário; e
-de Finanças, favorável ao projeto e contrário à
Emenda da Comissão de Constituição e Justiça.

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimiR
nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
199, de 1980, do Senador Henrique Santillo, que asR
segura o credenciamento médico pelo INAMPS nos
casos que especifica, e dâ outras providências, tendo
PARECER, sob n"' 144, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionaliR
dade, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza.

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimiR
nar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos
do art. 296 do Regimento Interno) do Projeto de Lei
do Senado n~ 160, de 1982, da Senadora Laélia de AlR
cântara, que restringe a disponibilidade dos bens
imóveis do analfabeto, tendo
PARECER, sob n"' 849, de 1985, da ComissãO
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionaliR
dade e injuridicidade.

que faculta às empresas revendedoras de combustível
ao público o pagamento à vista ou da parte por elas
efetivamente comercializada, tendo
PARECER, sob n'~' 742, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

Votação, em primeiro turno "(apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos
do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei
do Senado n9 154, de 1984, de autoria do Senador
Nelspn Carneiro, que define a residência médica e
disciplina o exercício profissional da atividade, dando outras providências, tendo
PARECER, sob n~ 463, de 1985~ da Coii:lissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitU.cionaliR
dade e injuridicidade_.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
206, de 1985, de autoria do Senador Jorge Kalume,
que permite o uso dos créditos em fundos_ do
DecretoRlei n9 157 para amortização de prestações do
Sistema Financeiro de Habitação, tendo
PARECER, sob n~>-881, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do"--S"enadór Nelson Carnei-

ro.
11

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado_n9 81, de 1985, autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que dá nova redação aos artigos 4'~', item
II, 5\' e 125 do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro
de 1967, alterado pelo Decreto-lei n"' 900, de 29 de seR
tembro de 1969, dispõe sobre a obrigatoriedade de
-puhlicação de atOs e contratos de interesse da Administração Pública Federal direta e indireta e dá outras
providênciUS (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço Público
Civil).
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerraR
da a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 45 minutos.)
TRECHO DA ATA DA 241• SESSÃO; REALIZADA EM 2-12-85. QUE SE PUBLICA POR HAVER SEDO OMITIDA NO DCN- SEÇÃO I I DE 3-12-85, PÁGINA N• 5090. 3• COLUNA.

Ata da 24P Sessão, em 2 de dezembro de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária,. da 47~ Legislatura
Pre.sidência dos Srs. José Fragelli e Hélio Gueifos
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES.·
Jorge Kalume --Hélio Gueiros - Alexandre Costa
-João Castelo- Helvídio Nunes -João Lobo -José
LihS - Virgflio Távora - Carlos Alberto - Moacyr
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- MilR
ton Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- NivalR
do Machado - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior
-João Calrrion- Nelsoti Carneiro -Itamar Franco
.:. . . . _ Murilo Badaró - Henrique Santillo - Mauro BorR
ges- Gastão Müller- José Fragelli- Marcelo Miranda- Enéas Faria- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli.

ATO DO PRESIDENTE
N~>

Votação, em primeiro turno (a:preciaçãá prelimiR
nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto -de Lei do Senado n"'
124, de 1983, de autoria do Senador Gastão MUller,

14, DE 1986

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inCiso IV,
do Regimento Interno e de acordo c_om a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da ComisR
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são Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo nQ 002155 86 9.
Resolve aposentar, voluntariamente, a servidora MaR
ria do Carmo Rondon Ribeiro Saraiva, titular do cargo
isolado de provimento efetívo de Diretor, Código SFR
DASR101.4, no cargo de provimento em comissão de Di~
retOr da Subsecretaria de Administração de Pessoal, C6~
digo SF-DASR101.4, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, parágrafo
único, e 102, inciso I, ·alínea .. a", ConstitUição daRepública Federativa do Brasil, combinados c_om os artigos
428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos I e V, 437 e 414, §
49, do Regulamento Administrativo do Senado Federal
aprovado pela Resolução Sf n9 58, de 1972; artigo 29, paR
rágrafo único, da Resolução SF n~> 358, de 1983; e artigo
39, da Resolução SF n9 13, de 1985, com proventos calculados com base no cargo de provimento efetivo de DireR
tor, Código SF-DAS-101.4, em virtude da opção previsR
ta no artigo 29, § 29, da Lei n"' 6.323, de 14 de abril de
1976, combinado com o artigo 19 do DecretoRlei n"' 2.270,
de 13 de março de 1985.
Senado Federal, em 10 de março de 1986.- Senador
José Fragelli, Presidente do Senado FederaL

ATO DO PRESIDENTE
N• IS, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atriR
buições que lhe conferem os artigos 52, i~em"38, e97, inR
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dei~
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comíssão-Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973,
Resolve exonerar a servidora Paula Cunha Canto de
Miranda, Técnico Legislativo, Classe ''C", Referência
NS-21, do Quadro Permanente do Senado Federal, a
partir desta data, do cargo em Comissão de Assessor Legislativo, Códígo SF-DASRI01.3, do Quadro PermanenR
te do Senado FederaL
Senado Federal, em 10 de março de 1986.- Senador
José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N9 16, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de cqmpetência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973,
Resolve nomear a servidora Paula Cunha Canto de
Miranda, Técnico Legislativo, Classe ..C", Referência
NSR2l, do Quadro Permanente do Senado Federal, para
ocupar, a partir desta data, o cargo de provimento em
Comissão de Diretor da Subsecretaria de Administração
_de Pessoal, Código SF-DAS-101.4, do Quadro PermaR
nente do Senado Federal.
Senado Federal, em 10 de março de 1986.- Senador •
José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N• 17, DE 1986
O PreSidente do ·-senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inR
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a deleR
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n92, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 002363 86 O,
Resolve aposentar, voluntariamente, Rosa Angélica
Berger Vargas Carnide, Técnico Legislativo, ClasSe "EsR
pedal", Referência NS-25, do Quadro Permanente do
Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III,
parágrafo único, e 102, inciso I, alínea "a", da Consti~
tuiçào da República Federativa do Brasil, combinados
com os artigos 438, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos IV
e V, e 414, § 49, da Resolução SF n958, de 1972, e artigo
29, parágrafo único, Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo 39 da Resolução SF n~> 13, de 1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação adicional por
tempo de serviço a que faz jus, observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, em 10 de março de 1986.- Senador
José Fragelli, Presidente do Senado Federal.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 8• SESSÃO, EM 11 DE MARÇO
DE 1986
1.1- ÁBERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

Discursos do Expediente

SENADOR JORGE KALUME- Necrológio do
ex-Deputado José Bonifácio de Andrada.
SENADOR LUIZ VIANA, como Líder- Análise
dÕ atual momento brasílf:íro, em face das mudanças

políticas ocorfídas recentemente.
SENADOR SEVERO GOMES. como Líder Considerações s.obre o.discurso pronunciado pelo Se-

nador Luiz Viana na presente sessão, bem corno o
discurso do Senador M urilo Badaró em sessão anterior, a re.<;peito da refon,na econômica promov!da
pelo Governo.
1.2.2 -

Comunicação da Presidência

Convocação de sessão extraordinária a realiZar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com O_raem. do Diã.
que designa.

1.2.3- Apreciação de matéria
Requerimento n9 7/86, lido em sessão anterior, dC
autoria do Sr. Senador Gabriel Hermes e outrOs Srs.
Senadores, solicitando que o tempo destin3.d0 aos
oradores do Expediente da sessão de 13 de março
vindouro seja dedicado a homenagear o ex~Senador
Milton Trindade. AproVado.
1.2.4 -

Requerimentos

- N9 11/86, 4e autoria do Sr. Senador José Igná.:io Ferreira, solicitando que tenham tramitaÇão conjunta os Projetas de Lei do Senado n~'s 1 e 105/82 e

12/&3.
- N~> 12/86, de- au-tõría dO-sr:-.Senãdor JoSé Igná- cio Ferreira, solicitando que tenham tramitação conjunta os Projetes de Lei do Senado n9s 150/83 e
·131/84, que se encontra anexado aos PLS n9s 102/83,
6/84 e 146/84.

!.3-0RDEM DO DIA
-Requerimento n9 3(86, urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n'i' 218/85 (n~> 6.698f85, na Ca~a de
origem), que dispõe sobre o_LPlano Nacional de Informática e Automação- PLANIN. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto l:fe Lei do Senado n9 172/82, que acrescenta letra ao. item II do art. 275 do Código de_ Processo Civil, iJ\stituindo o rito sumaríssímo Para as
ações constitutivas legal de aqueduto. Votação adiada
por falta de qu,orum.
-Projeto di. Lei do Sen~do n92~ój83, "que concede anistia.a dirikentes sindicais pu-nidos com base na

legislação trabalhísta. Votação adiada por falta cie
quorum.
- Projeto de Lei Senado n'l' 127/85, que d~s_p~e
sobre a extensão dos efeitos das Leis n9s 3.Sú2, de 21
de dezembro de 1958 e 3J64, de l'l_dejunho de 1957,
a outros casos, que especifica, e dá outras providências. Votaçlo adiada por falta de quorum.
-Projeto-de Lei do_ Senado n'1 115/83, que restabelece direitos aos servidores militares que se encontrem efou passarem para a inatividade. Votaf;:ãO adiada por falta de quorunt.
- Projeto de Lei do Senado n'i' 199/80, que assegura õ credenciamento médico pelo lN AMPS nos casos
que especifiCa, e dã outras providêncl.as. {Apreciação
preliminar da constituciollalidade). VotaÇão adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'i' l60/82_gue restringe a disponibilidade dos bens imóveis do analfabeto.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade). Votação adiada por falta de quorum.
...... Projeto d_e Lei do Senado n9 124/83, que faculta
às empresas revendedoras de combustível ao público
o pagamento à vista ou da parte por elas efetivamente comerdalizacfa.-VOtlação adiada por falta de quorum._
-Projeto de Lei do Senado n9 154/84, que define
a residência mêdica e disciplina o exercício profissional da atividade, dandl? outras providências. (Apr~
-ciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 206/85, que permite o uso dos créditos em fundos.do Decreto-lei n9l57
para amortização de prestações do Sistema Financeiro de Habitação. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 81/85, que dá nova
ce-dação aos artigos 4~>, item II, 59 e 125 do D~9_reto-lei
o9 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo
'Decreto-lei n<;l 900, de 29 de setenibrÕ de 1969, diSpõe
sobre a obrigatoriedade de publicação- de atas e contratos de interesse da Administração Pública Federal
direta e indireta e dá outras providências. Di.scussão
encerrada, após pareceres das comissões competentes, ficando a votação adiada por falta de quorum.
1.3. i

-

~iscursos após a Ord~m do Dia

~SENADOR

CESAR CALS- Escolha do Sr. Vi-

cente Fialho para o cargo de Ministro Extraordinário
para Irrigação. Considerações relativas ao plano eco~
nômico recentemente decretado pelo Governo Fede~
ral. Reivindicando instalação de projetos industriais

no Estado do Ceará.
SENADOR GASTÀO MULLER --Posicionamento oficial da Federação l!'l~erestadual dos Tr&:baThadore~ en:l_ EstabCieCi_mentos- de En_sino -a resPeito
da criação da Ordem dos Professores do Brasil.

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

IA-ENCERRAMENTO
2-ATA DA 9• SESSÃO, EM 11 DE MARÇO
DE 1986
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2:1- Avisos do Ministro~Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República
- N9 874/85, encaminhando esclarecimentos do
Mínistério das Relações Exteriores sobre os quesitos
constantes do Requerimento n<;l 334/85, formulado
com objeti~o de instruir o exame do Projeto de Lei
do Senado n'i' 31/82.
- N9 31/86, encaminhando esclarecimentos do
_l\Jinistério dos Transportes sobre os quesitos constant~s do Requerimento n<;l 467/85, formulado com a
firialidade de obter informações sobre os recursos fitlanceiros destinados às rodovias federais, liberados
para o Governo do Acre, nos anos de 1983 a 1985 .
- N9 32/86, encaminhando esclarecimentos da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República sobre os quesitos constantes do Requerimento n'i' 392/85, formulado coin a finalidade de obter informações sobre os Pr_ograrçiM <!_e Tra,b,?lho 1 Pr<?jetos
e Atividades voltados para o Nordeste, nos anOs de

19&4, 19S5 e 19&6.
·
2.2.2- Oficio do Sr.

1~>-Secretário

da Câmara dos

Deputados

Encaminhando à ·revisão do Senado autógrafo$ do

.seguinte projeto:
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 2/86 (n"' 6.201/85,
na_ Casa de origem), que reajusta a pensão éspecial
concedida pela Lei nt? 4.774, de 15 de setembro de
1965, a Paulo Soares e dá outras providências.
2.2.3- Comunicação da Presidência
Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
- Lei da __Câmara: n9 2/86, lido anteriormente.
2.2.4 - Requerimento
----:- N9 14/86, de autoria dos Srs. Senadores Murilo
Badaró e Martins Filho, solicitando que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de 10 de
abril próximo seja dedicado a homenagear a memória do ex-Deputado José Bonifãcio.

2.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo n9 5/84, (n9
39/.83., na Câmara dos Deputados), que aprova o teXto da convenÇão ·para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em -matéria di inipostos sobre â
renda entre o Governo da República Federativa do
_Brasil e o Gover_no do_ E-quador, ~Iebrado em Quito,
·a 26 de maio de 1983. Aprovado. Ã Comissão dé Redação.
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- Projeto de Decreto Legislativo n\' 22/84 (n~'
57/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex~
to do_ acordo de Cooperação CientlfiCa, Tlx:nféá. e
Tecnológica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o GovernO do Reino do Marrocos,
celebrado em Fez, a 10 de abril de_ 1984. Aprovado. À

Comissão de Redaçào.
-Requerimento n~' 842(83, Solicitando, nos-termos do art. 280, a, do Regimento Interno, a retinida,
em caráter definitivo, do Projetá de Lei do Senado n~'
216, de 1983, que ••isenta de tributos e taxas, inclusive
municipais, as transmissões imobiliárías que eSpecifica". Aprovado.
- Projeto de Decreto Legislativo n.., I /85 (n9
56/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex.-

Ata da

to do acordo sobre Cooperação Ei::onômica, Industrial e Tecri-ológica entre o Governo da República Federativa da Brasil e o Governo da Suécia, concluído
eiriBI-a-Sília, a 3 de abril de 1984. Aprovado. À Comissão je Redaçãa.
2.3.1 -Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR ALFREDO CAMPOS - Homenagem à memória do ex-Senador Gustavo Capaneina.
2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.
2.4- ENCERRAMENTO
3 - DJSCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
_ Do Sr. Murilo Badaró, proferido na sessão de
6-3-86.
.

s~

4-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
FEDERAL

- N'?s 18 a 20, Qe 1986._
5 -INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS
CONGRESSISTAS
Ata da l f_ Reunião Extraordinária, realizada
em 20-2--86.
Resoluções n's I e 2, de 198?.
6-MESA DIRETORA
7 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
8-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Sessão, em 11 de março de 1986

4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Passos Pôrto e Martins Filho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTUS,-ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: .

Jorge Kalume ~Fábio Lucen_a :- _Galvã,Q M9desto
- Odacir Soares- AloysiQ ChaVes- Alexandre Costa
- Américo de Souza- Alberto Silva - Helvídio Nunes - Cesar Cã.Is - José Lins - Virgílio Távora Martins Filho-~ Aderbal Jurema- Nivaldo Machado
- Luiz Cavalcante- Louriyal BaptiSta- Passos Pôrto
- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Nelson Carnei(o
- Jamil Haddad- Murilo Bada_r_Q_- Alfredo Campos
-Benedito Ferreira- Gastão Muller- Roberto Campos ..,-José Fragelli -Ivan Bonato- Carlos Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniCiamos nossos trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nbbre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia ó
seguinte discurS-o.) -Sr. Presidente_, Srs .. Senadores:
Levado pelo meu respeito aos qui: sõi.Lbéram çledicar
suaS vidas e"m prol do Brasil, como exenlp1o a--ser seguido_
e imit'ado de maneira honrosa,, é que homenageio nesta
oportunidade a excelsa figura do Deputado José Bonifácio Lafayete de Andrada, falecido em 18 de fevereiro do
corrente ano.
Quero, Sr. Presidente, Srs . .SeiiadOres, diZer qUe- já eS:toti me antecipando à homenagem que esta Cisa fará à

memória desse ínclito homem público e, neste momento,
-ocupo a tribuna, por antecipação, repito, em nome do
PDS; por delegação do meu prezado companheiro, amigo e Líder, Senador Murilo Badar6. _
José Bonifácio, que, durante o seu perfodo parlamentar, com seu ardor sempre voltado ao_s sagrados mteresSes nacionais, sem esquecer o seu glorioso Estado- Minas Gerais- trouxe no sangue a coragem e a probidade
dos Andradas, como o seu ante'passado, seu homôriimo
que, pela sua conduta austera e patriótica em favor da
nossa Pátria recebeu, merecidamente, o honroso título
de Patriarca da Independência.
Na qualidade de um dos seus descendentes, soube
manter-se dentro da conduta daquele varão do nosso
Império, Por isso o s_eu nome será sempre respeitado pelos seus pósteros e os Anais da Câmara dos Deputados
onde atuou durante 8 períodos legislativos, sempre reeleito pelo povo mineiio, que vhi nele o representante digno, sempre atento aos interesses da sua comunidade.
Conheci-o quando, em 1963, eleito Deputado Federal
pelo Acre dirigi-me a ele, então Primeiro-Secretãrtio
para solicitar-lhe algumas providências -para inStalá.r-me
-c-om a minha família.
-Esta Capital ainda estava nos seus primeiros dois anos
de f~ndação e inexistiam facilidades para abrigar os parlamentares que aqui chegavam. Mas José Bonifácio, solícito, prendeu-me ao primeiro contato e, a partir daí, lhe
fiquei imensamente gi'<i.to. ~ es~e seu gesio _apressado e
dinâmico, no atã de bem servir a todOs os- colegas, era
uma dus características de sua vida política e particular.

E seus méritos extrapolaram os_ limites do Congresso
Nacional, tornando-o admirado por quantos tiveram a
honra de conhecê-lo ou privar da sua amizade. E corroborando as minhas afirmações, lerei a homenagem que o
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal prestou
à memória do admirável Deputado~ através da palavra
do seu Presidente o Senhor Desembargador Antônio
Honório Pires. Ei-la:
"VOTO DE PESAR

Srs. Desembargadores:
Esta Casa faltaria ao dever de solidariedade cívica se
deixasse de consignar em Ata o seu sentimento de dor,
no momento em que Minas acaba de perder mais um dos
seus filhos eminentes.
Ontem~ -foi Tancredo Neves, o apóstolo da nossa De-_
inocracia; hOje, José B-oilifácio de Andrada, carinhosamente conhecido por Zezinho.
Filho de Barbacena, a sua vida foi uma escalada constante em nossa vida pública.
Em 1930, iniciou-se como integrante da chamada
Aliança Liberal, quando Minas, Paraíba e Rio Grande
do Sul se uniram para traçar novos rumos à nossa República.
O famoso político Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, seu tio, presídia ao governo do Estado Montanhês.
Ao lado de Ge.túlio Vargas e João Pessôa, concorreu
p?ra os novos destinos <!a nossa ordem político-soc,ial. _
E Min.a_s, sempre presente nas iniciativas cívicas, se an.:
tecedeu aos seus aliados de algumas horas, pois enquan-
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to em Belo Horizonte se cerCãva: o históricO" Reg"iinerlto
12, ali sediado, em luta encarniçada, qual novo Mosteiro
de Toledo, na Guerra ESPãrili:Uia, os gaú.chos só inicia-

ram a sua arrancada, rumo a ltararé, seis horas após.
Por essa época, João Pessôa jâ havia dado a vida em holocausto, vltima de brutal homicídio.
Vitoriosa a Revolução deJO, foi nomeado prefeiJO da
sua terra natal.
E Barbacena não é mais uma dill> centenas de d"idades
mineiras, mas estrela de primeira grandeza no seU mapa
geográfico.
__ _
Já no século passado, serviu de cenário .a um do~
maiores livros de Machado de Assis, na sua fise realista,
através de "Quincas Borba", pois seu principal personagem - Rubião - modestO professor, que se tornara
herdeiro de grande fortuna, mudou-se para o Rio de Janeiro, então Corte, onde se tornou pessoa conceituada e
benquista pelos seus atas filantrópicos.
Também a nossa viiíri.ha cidade de Luziânia, antiga
Santa Luzia, pela pena do mesmo príncipe dos nossos escritores, se imortalizou nas letras, graças ao seu famoso
con.to -. ··~ parasita azul", inserto em ''Histôrfas da

M~:-~~~e a'ctminiStraçã0-~--0 então jovem político
celebrizou-se pela mai'Jeira hâbíl como dirigiu a coisa
pública. Aliás, a habilidade é tónica proclamada na
família dos Andradas. E ele é o 4'1, da sua geração, porquanto um dos seus ilustres antecedentes é o patrono da
nossa lndependência. O patriarca símbqliza a nossa m~
turidade política, como tutor de Dom Pedro II._ O Brasil
lhe cultua o norrle. Nas grandes como nas pequenas cidades há ·praças, ruas e avenidas com seu nome. E;m Santos terra natal, o seu vulto está perpetuado em belo monu~ento, quase à beira-mar; e no Rio de Janeiro, na
praça da Independência, no coração daquela metrópole,
em bronze arquitetônico, parece apontar o destino de
nossa Pátria.
O nosso patriarca é um símbolo, de fidalguia, descortino e bravt:ra cívica.
O ilustre morto, a cuja memória rendemos, hoje, o
preito d'.t nossa admiração, tinha por quem puxar,
seguindo-lhe as pegadas.
Não se conhece em sua vida polítíCa um só ato -déViolência.
Entretanto, é rico o nosso folclore pelos seus atas de
bom humor e graça.
Adversário irreconciliável- do seu emillerite cunhado
- Bias Fortes- que honradalnente dirigíu-os destinOs
do governo mineiro, pregou-lhe boas peças, mas sempre
com espírito e habilidade, que passaram aos Anais do
nosso folclore, levando a sua _esposa, irmã (,!aquele con-.
ceituado prócer, a postar-se contra o próprio irmão, em
solidariedade ao marido. Com isso, José Bonifácio de
Andrada, o Zézinho, firmou esta senteilça, que vale por
um pensamento, digno de reflexão: '~Em politica, as mulheres são maís radicais do que nós,- não perdoando os
adversârios, e isso po-rque nós lhe contamos as perfídias
que eles nos fazem, sem lhes revelar as que lhes fazemos".
Há nessa auto-anâlise um profundo senso de _sincerid.ade, que comprova a excelência do seu carâter bemfOrmado.
·oe José Bonifácio de "Andrã4a podía-se esperar os
mars estranhos desfechos políticos, nunca, porém, um
ato de violência ou de baix.eza.
Era a dignidade em pessoa, tônica, aliâs, dos Andradas, que entram na História de mãos limpas e nobreza
marct~.nte.

1:. conhecido o episódio oco·r~ido_ entre dOis ~os s~_u~
tios-avós, quando deputados pela província de Mínas:Um deles, furtado no dia em que recebeu os seus subsídios, ficou em dificuldade para manter as despes~s da
família numerosa, leVando-o a cOnfessar ao outro irmão,
que pretendia requerer ao Governo o respectivo ressarcimento~ uma vez que o furto ocorre_ra dentro da própria
Câmara.
o· irmão, porém, o ~issuadiu:.
O tesouro nada tem com o seu cochilo; eu partilhei
com você os meus vencimentos, de modo que possamos
atravessar o mês, com· parcimôl]ia, preservando a digni.:
da de.
Que bela lição e quanta honorabilidade!
Analisando a vida dos Andradas havemos de convir
que esse fato, que passou à História, não é solitãrio, pois
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a honradez lhes ditou normas, a exemplo do grande brilho com que Lafaiete de Andrada presidiu a nossa mais
alta Corte de- JUstiça.
Quando deput<Jdo à Assembléia Mineira, em momento agitado da política nacional, um parlamentar, adversário do Governo: proferiu tremendo libelo contra o chefe do Ex.e~.;utivo, us_ando, inclusive, palavras injuriosas.
Em ambiente acirrado, vários deputados da situação
procuravam contestar os ataques. A campainha da Presidencia ecoou por diversas vezes, tentancJ:o apaziguar os
â_nimos. Tudo ém vão.
Ao terminar a diatribe, José Bonifácio Iin1itou-se a dizer:
-Três bien!
Foi uma gargalhada geral; verdadeira água na fervura.
Era assim, o grande parlamentar.
Como líder do governo Geisel, em momentos graves,
ele arrefecia os ânimos com o seu bo!!l h_umor à inglesa.
Sua gra_nde arma era exatamente_ o bom humor usando sorriso que é símbolo da superioridade; o riso é como
o Sol, que a clara os ambientes sombrios.
O sábio Vitor Pauchet, que enriqueceu o Ocidente
com os seus livros pedagógicos, sempre pregou que o
riso é _o maior tónico contra o ódio ou a belicosidade. Dizia ele que o mundo é um espelho, _que reflete a fisionomia de _quem o mira. E sob o ponto de vista científico, o
ódio é absolutamente inócuo, visto prejudicar tãosomente o seu autor, sem _atingir o alvo visado.
José_ Bonifácio de Andrada foi, na prãt1ca, um disseminador das lições do notável médico francês.

E a própria sabedoria Popular afirma: "Sorria que o
mundo te sorrirá", título aliás de um dos livros da saudosa Gild<l de Abreu.
Segundo estou mtormado, tm ele um am1go aas letras.
A cidade que serviu de cenário para o citado livro de
Machado de Assis, possui uma das mais fecundas Academias de Letras do Interior do Brasil, com a sua excelente Revista "Anuário", sob a dinâmica díreção doescritor Plínio Tostes de Alvarenga.
Tal não ocorreria, por certo, não a prestigiassem os
-seus líderes políticos, num país em que, notoriamente, a
·cultura relegada a segundo plano.
Ao terminar este preito de saudade, para não me alongar, desejo usar esta imagem comparativa: O .tão popular
e querido Zéziilho era como o nosso imenso Amazonas,
enquanto este se _enriquece com fabulosos tributârios, ele
tinha em suas veias o sangue de grandes antepassados.
RC<?omendo que esta hom~p.agem seja registrada em
Aftã, cOmo preito de reverência à memória de quem "tanto serviU ao Brasil, sem dele servir-se. Outrossim, que à
ilustre fumílía enlutada seja enviada cópia do que foi
proclamado na sessão plena desta Casa da Justiça.
Esta oração retratou a personalidade marcante e inesquecível de José Bonifácio de Andrada, dispensando-me
de prosseguir, porque a endosso como parte principal de
nossa reverência à sua memóri.a. ---A sua respeitável família, através de seu continuador o
nosso colega Bonifácio de Andrada, apresentamos nosso
sentimento de pesar, extensivo ao governo e ao bravo
povo mineiro.
Era 0 que tinha a dizer, (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pól-io) - ConCedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Viana, por delegação da
liderança do PDS.

O SR. LUIZ VIANA PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO [)à ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Coricedo a
palavra ao nobre Senador Severo Gomes, por delegação
da Liderança do PMDB.

O SR. SEVERO GOMES (PMDB -

SP. Como

Líder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e
Sr!!. Senadores:
Congratulo-me com o Senador Luiz Viana Filho pela
sereriidade e patriotismo do seu discurso. Registro atê
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uma frase inicial, em que S. Ex~ afirma qüe- aS medidas
tomadas para o ajustamento da economia brasileira irão
entrar na nossa História com um marco de importância
singular. E salientou, o ilustre Senador, os desdobramen~
tos pollticos ligados às últimas medidas tomadas pelo
Governo. Creio que -esse é um dos aspectos fundamentais do seu disCurso, mesmo porque assistimos a uma
mobiHzação da sociedade sem precedentes, num momento singular da nossa vida, num momento de crise económica, num momento em que a soCiedade brasileira sofre
profundas transformações. Mais ainda, o_ Senador Luiz
Viana manifesta o propós(to, que acredito seja da maioria, senão da totalidade dos Membros desta Casa, de
juntar esforços nesta hora crucial atravessada pelo nosso
País.
No início do discurso, S. Ex• faz referência aos problemas surgidós com relação à constituição do novo Ministério, os tt!mores oriundos de situações naturais, quando
se tem um governo que é suportado por fOrças bastante
heterogéneas e, portanto, a luta por conquistar mais espaços, de cada um dos partidos que particípam do Governo, é um fato mais do que natural.
Em todos os momentos da nossa vida passada, quando situaçõ,es como essa, ou parecidas com essa, aconteceram, os fenômenos foram semelhantes. Tivemos no início da República o esforço de republicanos históricos
para impedir uma participação maior dos Conselheiros
do Império, inimjgos da República e titulares do Império, num processo de ajustamento na Constituição.das
instituições; na Revolução de 30, o Presidente Getúlio
Vargas- soco~r<:;ti-se de um número mUito grande de antigos colabõi-adOrcsdo Presidente Washington Luís. Dizem até que quando ele teve nas mãos a lista dos
Membros da Bur'schenschaft paulistana teria dito que
era muito difícil governar o País sem a colaboração de
tantos daqueles ilustres políticos. Em contrapartida,
Washington Luís amargava rancoroso no exílio dizendo
que o Presidente Getúlio Vargas estiva caçando com os
seus cachorros.
Ora, é muito natural essa luta política dentro das diferentes facções e partidos que hoje compõem as forças
que apóiam ·o Governo. Agora, quero salientar que para
o PMDB a questão fundamental era a das diretrizes políticas, e essas diretrizes que vinh<Jm sef!dO seguidas pelo
Gbvern6 eri:uTf as que estavam inclu!das no p~ogram~ -do
nosso Partido, não só as que vinham sendo executadas,
atê o Programa de Ajustamento Económico, como os
elementos essenciais desse Programa.
Sr. Presidente, tivemos a alegria de, em curto espaço
de tempo, da semana passada para cã, ouvir doíS discursos: um, hoje, do Senador Luiz Vianna e o da semana
p'assada, ao iluStre Líder Murilo Badaró, que não tive
oportunidade de responder naquela ocasião, mas me
proponho a fazê-lo agora.
Em riome- da liderança da PMDB, registro aqui nosso
agradecimento à oposição que, pela voz do Líder Murilo
Badaró, na semana passada, reconheceu que, "felizmente, houve um momento de lucidez, houve um momento
de decisão, de coragem,. de energia, para colocar um
ponto final a este fenôni.eno tão deletério na vida de um
povo. Vamos aplaudi-lo, com cautelas, sobretudo desejando que, de fato, o Governo tenha êxito, porque o êxito do Governo, neste caso, é o próprio êxito do País. En1
nosso partido ninguém tinha feito ainda defesa tão vigorosa das medídas adotadas pelo Governo para estabilizar a moeda.
O dis_curso do nobre líder Murilo Badaró bem reflete
sua honestida4e intelectual e sua correção política. Na
condição de dirigente da principal bancada de Oposição,
S. Ex~ não hesitou um instante em aplaudir a reforma
econômici, embora tenha levantado algumas dúvidas
sobre pontos determínados. São essas dúvidas que agora
pretendemos examinar.
Usando extrema benevolência, o Senador Badaró reparou que o Governo lançou mão de um "entulho autoritário", ao baixar um decreto-lei para implantar a reforma. Ele mesmo se encarregou de fornecer a justificativa,
ponderando _que assuntos dessa nat_ure~a não podem ser
submetidoS a longos debates, sob pena de não se fazer re·
forma alguma. Também _não morremos de amores pelo
instituto do decreto-lei, mas, igualmente, nos curvamos à
conveniência do interesse púbHco: se tais medidas fossem
colocadas em _dis.c.ussão, os agentes económicos
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preparar~se-.iam para tirar p-roveitO- da reforma, de tal
maneira que seria htelhor desíStir dela.
Quanto à apontada inconstitucionalidade da criação
jo Seguro-Desemprego através de decreto-lei, creio haver um equívoco do nobre Líder da Oposição. A Constituição de 1946 previa a .. assistência aos desempregados"; a partir de 1967, o texto_da Ca;ta fala do ..Seguro-

Desemprego". Releva notar, ainda, que o SeguroDesemprego foi colocado em prática pelo Marechal Castello Branco, em 1965; se os Governos nãO-pagavam o
benefício aos trabalhadores dispensados, no curso dos
últimos anos, o probl~ma é de outro· tipo. Não temos o
propósito de discutir-temas_ constitucionais 'com um ju~
rista do_quilate do nobre Líder Murilo Badaró. Entretanto, parece-nos que Sua Excelência insinuou apenas ligeiramente a inconstitucionalidade da medidã pela simpl7s razão de que também não estã convencido dela.
O Sr. Murilo Badaró- Permite V. Ex~ um esclarecimento?
O SR. SEVERO GOMES - Com muito prazer.
O Sr. Murilo Badaró- Não sem antes agradecer a_de:
licadeza de V. Ex~ ao se referjr às· palavras aqui pronunciadas na quarta-feira. O problema da inconstitucionalidade é de natureza for_mªl. .b que, ainda que esteja o
Seguro-Desemprego previsto no texto constitucional, o
instituto do de_creto-lei _só pode ser usado dentro dàs condições eStabelecidas na própria Constituição. E, explicitamente, prolbe o uso do decreto-lei quando se cria despesas. O ca:so do Seguro-Desemprego é um caso típico de
criação de despesa. b sO soOre esse aspecto. Evidente
parece-me inteiramente cediça uma discussão sobre
constituciorialidade ou inconstitucionalidade de uma
matéria dessa relevância, de vez que é· provãvel que, dentro das rápidas mutações por que passa o Direito -queacompanha a velocidade das próprias mutações sociais;
eu não estranharia que amanhã os tribunais viessem are-conhecer a constitucionalidade de um decreto que, contra o texto constitucional, estabeleceu uma norma que,
na forma, me parece absolutamente eivada de inconstitucionalidade.
O SR. SEVERO GOMES- Muito obrigado, nobre
Senador.
Até aqui, Sr. PreslUente e Srs. Senadores, estivemos
praticamenTe de acordo com_o Senador Badaró, pois as
divergêriCias foram de eequenã- riióftfã., A partir desde
ponto, vamos analisar alguns aspectos em que nossos enfOqueS são bastantes diferentes.
Disse o nobre Líder, a certa altura, textualmente que:
"Quase todas as medidas contidas no Pacote estão neste documento que o PDS, no dia 20 de outubro de 1983, ofereceu, através de unia Comissãu
presidida pelo Senador Luiz Viana e tendo como
Relator o Deputado Pratini de: _Morais, ao então
Presidente do Partido, senador José Sarney."
Vou continuar a cif.áÇão:
"Há, praticamente, Sr. Presidente,- disse o Senador Badaró -uma absoluta correspondência entre aquilo proPosto no Documento dp Partido e as
medidas tomadas pelo Governo. As sugestões com
relação à abrangência, com a ampla distribuição de
sacrifícios, a solicitação de que a execução e o controle sejam a um só tempo cuidados e firmes; a redução dos níveis de estatização que, neste governo,
continuam hipertrofiados; uma política salarial ordenada, não submetida a reversões episódicas e conjunturais; a não transferência dos ónus de um programa de estabilização monetária às categoriaS a~
salariadas no País; controle e congelamento de
preços, sobretudo para os setores industriais onde a
estrutura de mercado é oligopolística; sistema de livre negociação Coletiva de salários; substancial r~
dução de gastos públicos e anulação do déficit
público".
Concluo aqui a Citação.
Mesmo sem ter lido o documento do PDS, tenho a
certeza de que· nele estão contidos to_dos esses pontos,
pois confio integralmente nas palavras do nobre Líder
Murilo Badaró. EntretantO,_ Sr. Presidente, não posso
deixar de lembrar que, em 1983, quandO da elaboração
desse documento, o PDS estava no Governo. E não posso esquecer que a politica econômi~_-pOsta em prática
pelo Governo anterior era a negaÇão dessa filosofia, e
ainda assim o PDS lhe dava suporte político.
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Cr~io que um procedimento dessa natureza não poderia ser chamado de progressista, na conceituação aqui
colocada pt:lo nobre Senador Luiz Viana.
É fácil dizer agora que o PDS era contra a transferência dOs ônus de um programa de eStabilização monetária
ã-s categorias assalariadas. Mas esse mesmo Partido defendeu aqui no-legislativo os monstruosos decretos-leis
que negavam os reajustes salariais: os trabalhador~ só
podiam recuperar, a cada semestre, uma parte do que a
inflação lhes tinha roubado. Certamente deve ter custado inuito esforÇo_ político a defesa de uma posição diametralmente oposta ao ideário da agremiação.
Vejo também que o PDS lutava pelo congelamento de
preços e pela anulação do déficit público. Entretanto, a
situação anterior durou vinte anos e nos legou preços em
disparada, além d~ um perfeito caos econômico, expreSso nas dívidas interna e externa. Em parte, a culpa por
esses descalabros cabe ao PDS, que tinha posições lúcidas a respeito desses problemas, mas endossava no Congresso as proposta danosas feitas pelos tecnocratas da época, calcadas no receituário imposto pelo FMI.
O Sr. Luiz Viana - Permite V. Ex• um aparte't
O SR. SEVERO GOMES- Com o mato·r_prazer.
O Sr. Lulz Viana- Desejo dizer a V. Ex~ que o texto
do .o assado deve ser con!!elado. E é o _melJ"tor aue nós fazemos, eu e v. l:!x~, porque V. tx• foi D1retor ao Banco
do Brasil, foi Ministro e foi novamente Ministro, e estã
a(, e eu estou aqui defendendo o Governo, o Pacote. O
melhor é congelar o passado e caminharmos para a frente, na esperança de podámos construir novamente uril
novo Brasil, na Nova República.
--0 SR. SEVERO GOMES - Estou inteiramente de
acordo com V. Ex•, nobre Senador, com relação a essa
necessidade de congelarmos o passado, evidentemente
sem esquecê-lo, porque_ um historiador jamais esquece o
passado.
OS~. Luiz Viana- Evidentemente, ninguém esquece
o passado.
O SR. SEVERO GOMES- Agora, (Juem tomou esta
iniciativa de descongelar o passado aqui foi o nobre Senador Murilo Badaró. Então, tive de também fazer uma
apreciação a respeito deste descongelamento.
O Sr. Murilo Badaró - Permite _v. Ex•?
O SR. SEVERO GOMES - Pois não.
O Sr. Murilo Badar6 - Já que V. Ex• acha que descongelei o passado, então, eu me permitiria descongelãlo mais um pouco, para chegar ao congelamento proposto pelo" Senador Luiz Viana. Veja V. Ex• que· no ano passado o PMDB apoiou aqui uma série de medidas que foram proTiigadas pelos elementos do Próprio PMDB, com
as quais eles não concordavam. Votaram vãrias proposições entre ambos, entre "nariz torcido", entre "ranger
de dentes~·-mas votaram. E, no caso do PDS, numa cirçunstãnci<Cmuito diferente: nós vivíamos aO_ tempo de
um regime- autoritário, o PDS era um partido qUe gravitava na periferia do Poder, ao contrãrio do PMDB, que é
núcleo do poder. Portanto, a inflação de 500% estã sob a
responsabilidade do PMDB. De maneira que agora, ao
congelar o passado, o que nós devemos fazer é talvez caminhar na interpretação que aqui, com a sua clarividência, nos propõe o Senador Luiz Viana. Foi um ato político do Presidente da República, que ultrapassou os partidos, ultrapassou algumas instituições_jã derrogadas pelo
tempo no País e estã nos chamando a todos a uma nova
postura, a um repensamento de tudo isso e das instituições partidâdas do País. Muito obrigado.
O SR. SEVERO GOMES - Obrigado, nobre Senador. Eu gostaria só de lembrar que, nos debates do ano
passado, a questão mais importante foi a chamada Reforma Tributária, combatida pesadamente pelo PDS, e
que teria sido indispensável para o êxito das medidas que
estão sendo toma.das agora. Uma Reforma Tributária
--"-eslava-de acõrdo com o programa do PMDB, na medida
em que aliviou a carga dos assalariados, do grupo de rend,a mais baixa, para penalizar o grupo de renda mais alta.
Quero lembrar também ao nobre Senador Luiz Viana,
que fui Ministro
EStado, fui MinistrO cf6 General deisei. Mas, como Ministro, critiquei permanentemente a
Política db Governo e defendi as mesmas teses que são
hoje as teses do PMDB.
O Sr._Virgílio Távora- Permite V. Ex~ um aparte.
eminente Senador?
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O SR. SEVERO GOMES - Com o maio_r prazer,
nobre amigo.
O Sr. Virgílio Távora - Não sabemos se V, Ex• fala
.em seu nome ou do PMDB, porque justamente o ano
passado, se a memória nos socorre, V. Ex• defendia essas
teses, mas, aqui, a Liderança do PMDBjustamente batia
palma àquilo que V. Ex~ combatia. É preciso que fique
bem registrado: neste Plenário mesmo, o PMDB foi chamado várias vezes para discutir, por coincidência- recorra aos Anais desta Casa - as modificações que haviam de ser impressas com urgência nessa política, estudando o choque heterodoxo, o choque ortodoxo e até a
desinflação programada, que realmente foram os três
documentos básicos, ao que informado estamos, que
no(tearam esta mudança de rumo da potftica económica,
mudança que aqui já foi bem enfatizada pelo Líder do
nosso Partido como uma mudança que deve ser apoiada
na formulação dos votos, para que ela dê certo. Este era
o reparo que faria a V. Ex~ V. Ex~ realmente era contra,
mas o seu Partido, não.
O SR. SEVERO GOMES- Eu quero dizer a V. EX',
agradecendo o seu aparte, nobre Senador, que, com relação ao ano passado ..
O Sr. Virgílio Távora -Aliás, é uma injustiça que fhi
fazemos. _
O SR. SEVERO GOMES- ... há dois períodos distintos_. Aqui eu estava falando pelo meu Partido. O aparte do nobre Senador Luiz Viana fez referências, vamos
dizer, a questões pess-oais minhas. Mas há um momento
em que misturamos as questões dos partidos com as nossas próprias, ..
O Sr. Virgílio Távora- Mas fiz bem questão de procurar diferenciar para V. Exf
O SR. SEVERO GOMES-- Lembro que no começo
do ano passado, até_à mudança do Ministério da Fazenda, eu combatia a politica seguida e formulada pelo Ministro Dornetles. Não a combati aqui no Plenário, mas a
combati ·na televisão ..
O Sr. Virgílio Távora - Em entrevistas as mais válidas, das quais várias vezes nos socorremos, por uma
questão de educação e lhaneza dos debates, sem citar o
nome de V. Ex~, mas V. Ex.' ria, porque tinha boa memória~--

O SR. SEVERO GOMES -

Lembro, também, que

_v._ Ex~ fez muito discurso criticando a política do Gov:er-

no, e que reclamei de Y. Ex~, o acusando de plagiar, porque estava- Usai-ido os inesmos argumentos que eu usara
no passado.
O Sr. Virgílio Távora ~ Então, V. Ex~ reconhece que
a poHtica do Governo era passível de crítica.

O SR. SEVERO GOMES - Por falar em FMI, Sr.
Presidente, _o nobre Líder Murilo Badaró parece ainda
prisioneirO das tecnocratices erigidas em dogma nos últimos tempos. Ele afirmou, a certa altura, que:

"O Gpverno não poderia correr o risco de aplicar
medidas enérgicas de combate à inflação, porque
quase todas elas são dolorosas, quase todas elas sãO
traumáticas, nas vésperas das eleições do dia (5 de
novembro".
Dolorosas e traumátiCas eram as medidas de combate

ã inflação sugeridas pelos organismos internacionais aos
governos anteriores. Elas primeiro feriam os trabalhadores, tomando-lhes o salário; depois, atingiam as empresas, porque o encolhimento do mercado interno provocava recessão. Parecia que o objetivo era matar os
pobres de fome e os ricos, de raiva, como bem observou
um ilustre pensador patrício.
Como a reforffia adotada pelo Presidente Safney estã
demonstrando, o combate à inflação não precisa neCessariamente ser doloroso ou traumático. Ao contráriO, a
mobilização popular mostrada pelos meios de comunicação e confirmada pelas pesquisas de opinião evidencia
que todo o povo aplaude a reforma. Aliãs, o próprio
Líder admite isso, ao afirmar que ..o Governo to"mou, no
~emento certo, na hora precisa, uma decisão_ heróica
que recebe os aplausos unânimes da Nação". Então, não
parece acertado dizer que o Governo não adotou as medidas antes por medo dos reflexos eleitorais em 15 de novembro passado. Talvez esteja mais próxima da realida~
de a fac_ção oposicionista que teme justamente os refleda refo~ma sobre as eleições de novembro vindouro
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lho i~" Eles, hoje, são uma min()ria insignifi~nte no ~aís.
O apoio da população, que as pesquisas mostram-, é-muito acima de 90%. Quer dizer, temos todas as condições
para congelar o passado e andar para- a· fren-te~
- õ sr:·Aderbal Jurema- Permita-me V. Exf uma interrupção, nobre Senador Severo _Gomes.
O SR. SEVERO GOMES - Com muito- prizer,
nobre Senador Aderbal Jurema.
O Sr. Aderbal Jurema- Nobre Senador SeVero Gomes, eu diria que não foi apenas o PMDB o precursor.
Nós fizemos uma Aliança Democrática, quando apoiamos a chapa Tancredo Neves-José Sarney. Naquele documento histórico, que toda a Nação conhece, já acenávãlTIOs para a necessidade de determoS a inflação, combatermos o desemprego e modificar a política do custo
de vida, porquanto, como disse o Senador Luiz Viana,
todo ato ecOnômico de -repercussão sociill é um ato eminentemente politico. Estamos aqui para secundar V. Ex•
quando diz que somente agora foi tempo; sim, pois a
Bíblia fala que "há tempo de plantar e há tempo de colher."
O que aconteceu, nobre Senador SeYero Gomes, é que
nós aqui da Frente Liberal e os Srs. do PMDB estranhavam aquela política monetarista do início do GovernO
José Sarney. O Presidente- agora quero referir-me diretamente ao Presidente José Sarney, que o con"heÇo de
longa data, Oesde o tempo em que era jornalista lá em
São Luís do Maranhão - o Presidente José Srney recomendou ao seu novo Ministro, que, por coincidência é
do Estado de V. Ex•, pesquisasse no sentido de saírmos
daquela política acadêmica monetarista. Aqui houve
tempo em que o Senador Roberto Saturnino combateu
a política monetarista do Governo. E eu, como membro
da Aliança Democrática, dei-lhe aparte, dizendo que, de
fato, precisávamos sair da rotina acadêmica rrionetarista
e ter coragem de enfrentar a inflação. Ora, enquanto nós
aqui discutíainOs - nós temoS que reconhecer isto como
parlamentares -, o Presidente_ José Sarney, silenciosamente através dos seus técniCoS, qUe foram até Israel,
sabe V. Ex' e sabe esta Casa, estudava pacientemente o
tal "pacote", porque não poder(amós; de maneira alguma, fazer uma coisa improvisada. E por que calou fundo
na opinião pública? Calou fundo na opinião pública porque a opinião pública tem o sentido do divino, tem o sentido das medidas de profundidade. O povo é quem cria
tudo, Senador Severo Gomes. Nós somos políticos, nós
somos poetas, nós somos. escritores. Aquilo que somos
devemos ao povo, porque a alma do povo é criadora
Por isso que o povo recebeu estas medidas, porque foram estudadas pacientemente, e não improvisadas. Não
é que o Governo deixasse a inflação chegar aonde chegou. t porque o Governo ainda nào etava preparado
para lançar ao País. o apelo que ele lançou, porque esse
projeto do Go_verno é mais que uma medida: é. um apelo
ao povo brasileiro, para que todos se mobilizem nesta
campanha. Está vendo V. Ex' que ele obteve a resposta
nas ruas, obteve a resposta nas pesquisas que estão sendo
feitõ.ls pela sua popularidade, que, da noite para o dia, se
tornou imensa, só igualmente alcançada por Juscelino
Kubitschek, quando pregou o desenvolvimento. Por isso
é que estou solidário com as considerações de V. Ex•
O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte?

Creio que o mesmo raciocínio vãre para a observação-de que
"O problema era crescer, sobretudo em função
dos interesses eleitorais em São Paulo, que, de certa
maneira, estú condicionando muitas coisas ileste
País",
Se o Governo estivesse pensando em resultados políticos, especialmente os de São Paulo, teria feito a reforma
antes do últirrio pleito.
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre Líder Murilo
Badaró concluiu seu disCurso dízen-do que ''o PDS
aplaude, e mais do que aplaude, torce; e mais do que torce, reza com fervor para que essas medidas produzam
seus efeitos salutares".
Faço minhas as suas palavras, que espelham com fide-lidade os sentimentos e as esperanças de todos oS biasileiros.
·
O Sr. Murilo Badaró- Permite-me V. Ex~ mais uma
interrupção, com meu pedido de desculpas? (Assentimento do orador.)
Quando faço referêncra a São Paulo, tenhO razão, porque isto foi proclamado urbi et orbi, aqui, no País, com
relação ao receio que o PMDB tinha de enfrentar uma
dura política antinflaciOiiâria às vesperas do pleito de
São Paulo, considerando por todos os observadores
como decisivo para os destinos do Partido de V. Ex•
Tanto isto ê verdade que, tão logo o pleito foi ferido,
para cá foi enviado o chamado "pacote tributário", contra o qual houve investidas bastante enérgicas e, em
grande parte, do Partido de V. Ex•, inclusive aqui no Senado. Todas as informações a respeitô da decisão agora
tomada dão conta de que o Governo vacilava- estão aí
as declarações, eu não quero contestá-las nem afirmar
que são rigorosamente verdadeiras -de que o Governo
não tinha uma estratégia, e houve vacilações, inclusive,
porque não se queria fazer o chamado tratamento de
choque, com receio de que pudesse causar um impacto
negativo na vida do País. De forma que esta é uma coristatação com os dados da realidade. Diz V. Ex•: -se fosse do interesse político, seria bom que a reforma fosse
feita em novembro. É bem verdade que, se soubesse que
ela provocaria os efeitos alvissan!iios e agradáveis que
provocou na ârea psicossocial e na vida do Pais, o GOverno deveria tê-la feito em novembro, e não aguardar
que a inflação chegasse a esta situação de quase 500% ao
ano, o que, evidentemente, causou prejuízos para o País.
Nobre Senador Severo Gomes, corri o perdão de V. Ex•,
o seu Partido, tal como o Partido da Frente Liberal, e alguns outros, estão tentando pegar o estribo desse bonde
de popularidade em que, de repente, se transformou o
Palácio do Planalto, tendo como condutor o Presidente
José Sarney. Praza aos céus que os verdadeiros passageiros desse bonde do sucesso chamado "Pacote Palácio do
Planalto" sejam todos brasileiros, e não um partido só,
em particular] Muito obrigado __ a_Y, __ Ex• pela sua
atenção.
O SR. SEVERO GOMES- Gostaria de lembrar que
eu não posso responder pelos outros partidos. Pelo meu,
eu posso dizer que todas essas medidas fazem parte do
Programa do PMDB. Portanto, o PMDB tem toda alegitimidade para responder e para colocar em praça
pública, diante da opinião" de que essas medidas estavam
sendo engendradas no Partido há muito" tempo, fõril.m
agora concebidas mais na minúcia e ·arqultetadas por
economistas do PMDB, e que a proposta do PMDB foi aproposta que deu vitórias eleitorais do PMDB no passado. Quer dizer, o PMDB é quem tem a legitimidade para
realmente se colocar na frente da opinião pública, discutindo essas questões.
Com relação à colocação anterior de V. Ex~!, se as medidas austeras no ano passado não deviam ser tomadas,
dada a importância da eleição nos mu_nicípios, prinCipalmente em São Paulo, o que se diria deste ano, em que se
decide o quê, a Assembléia_ Nacional Constituinte, a
eleição cruCiâ.l para o noSso futuro? Então, o GoVerno
estaria, vamos dizer, admitindo que iria impor saCrttícios, estaria admitindo que estava jogando Contra a s11a
sobrevivência. O que ele tinha era consciência de que não
estava adotando um pacote com medidas recessivas, que
não estava impondo perdas salariais, num jogo harmônico e competente para que o Pais possa andar com o
apoio da grande maioria da população. E neste ponto
sou mais otimista do que o ilustre Senador Luiz Viana
com relação ao pequeno grupo do "Quanto pior, me-

Quarta-feira 12

DIÁRiO Dl>CONGRESSO NACIONALJSeção li)

O SR. SEVERO GOMES -

~ois

nãO.

O Sr. José Lins- Nobre Senador Severo Gomes, V.
Ex• fere um tema da maior importância, não há dúvida.
Nós, políticos~ .temos que entender que fomos espectadores, durante muito tempo, da gestão do Governo. Tanto
isso é Verdade que nós mesmos não nos aperCebemos, a
maioria de nós, nem podíamos ter-nos apercebido, porque já há uma consciência de que medidas dessa natureza não poderiam ser tomadas através de de_bates públicos, porque o resultado poderia ser desastroso. O Senador Aderbal Jurema levanta uma tese correta: o Governo- trabalhou silenciosamente, durante muito tempo,
para chegar a desembocar nessas medidas que estão consolidadas no decreto de estabilização da economia. Veja
V. Ex~ que o Governo anteriormente procedeu a medida
de recuperação de salário: a uma política de redução do
déficit público; procedeu a uma política de reforma tributária, como ilção prepari:!.tória à sua decisão que eStá
abaltmdo a economia nacional e até a opinião pública;
medidas qullnto à dívida, para tranqUilizar a área da
divida externa, pelo menos uma tranqUilidade relativa;
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adotOu· ffie~idãS ·quanto__ ao_ comportamento da balança
comercial e até quanto 'ao volume de divisas re5ervãdas
ao Pajs. Houve realmente uma grande preparação. No
momento, o importal1_te é_que a classe política tenha a
humildade de reconhecer que tudo isso aconteceu, que o
povo recebeu essas medidas rea_lmente de braços abertos,
pois não podíamos mais continuar com uma inflação
que, pelos cálculos do Governo, jã tendia para os 500%,
a que se referíu o nobre Senador Murilo Badaró. Nós,
políticos, assistimos a isso tudo e temos agora de reconht!cer que os tais tecnocratas também têm o seu papel e
a sua contribuição a dar. Esses homens trabalharam religiosamente, silenciosamente. Quando erram, são tecnocratas, quando acertam, são bons assessores. O import::~nte é que todos os brasileiros, a exemplo do que diss_erãm o nobre Senador Luiz Viana e o Serlador MUriio Badaró, a exemplo do que faz o PMDB hoje, e a Frente Liberal também, o importante é que compreendamos que o
momento é de mudança e que demos apoio cerrado ao
Senhor Presidente da República, porque este é um objetivo nacional import::~nte e não podemos fracassar nessa
empreitada. Não é hora de pensar em fracasso. É hora de
juntar forças para defender o programa que o Governo,
em tão boa _hora, lançou. Parabenizo a V. Ex•, porque a
análise é import<1nte no momento.
O Sr. Cid Sampaio - -Senador Severo Gomes,
permite-me V. Exf um aparte?
O SR. SEVERO GOMES - Permita-me apenas responder aos dois apartes, para que eu possa ter clareza na
minha resposta. Em seguida, terei prazer em ouvi-lo.
Tem razão o Seriador Aderbal Jurema quando diz que
no texto, no Manifesto da Aliança Democrática já estava
o delineamento e _o balizamento dessas questões.
Quando digo que isso é o Prognima do PMDB, é porque isso jâ fazia parte do Programa do PMDB há mais
-de decénio e era uma novidade para o grupo da chamada
Frente Liberal. Por isso tomo a liberdade, sempre, de dizer que é o Programa do PMDB. V. Ex~ se refere ao fato
de o nosso ilustre Presidente José Sarney ter determinado ao Ministro da Fazenda que fizesse estudos pararesolver a situação. É evidente que para o Ministro da Fazenda foi fácil, bastava abrir o programa do PMDB,
chamar os economistas que tinham formulado esse programa e que estão aí como formuladores do plano de
ajUstamento - Luiz Gonzaga Belluzzo, João Manuel
Cardoso de Melo. O caminho estava fácil. A questão, e o
mérito fundamental do Presidente da República, é que
para se procurar este caminho é preciso ter muita coragem, é um mundo a ser enfrentado, e essa decisão Sua
Excelência teve.
Há pouco, o Senador Luiz Viana, não sei se S. Ex• ainda se encontra presente, lembrou o exemplo do Governo
do Presidente Castello Branco. Lembro-me de uma homenagem prestada ao Dr. Bulhões, se não me engano
numa reunião do Fundo Monetário Internacional, em
Nova Iorque, em que_ele dizia: "No Brasil há economistas para fazer fórmulas, para tentai- as coisas como eu".
Agora, quer seja num sentido ou noutro, num tipo de
polítiC<l como a do Presidente Castello Branco, ou_como,
hoje, do Presidente José Sarney, é preciso que haja um
chefe competente, com autoridade, para realizar essa
questão fundamental, e isto se deve reconhecer na liderança dá Presidente Sarney.
Com relação às diretrizes fundamentais, jã estavam
bastante elaboradas, e há bastante tempo. Creio que com
isso estamos fahmdo também sobre o amável aparte do
Senador José Uns_~_
O
Jaison Barreto- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. SEVERO GOMES - Com muito prazer.

sr.

O Sr. Jaison Barreto --Senador Severo Gomes, não
quero participar dessa corrida ao cartório para registrar
a criança, o que me parece estã ocorrendo, para saber de
quem é a autoria do pacote. Gostaria de deixar claro que
a classe política talvez devesse debruçar-se sobre a questão, e não criar urna expectativa maior do que a que jã
anda pela opinião púb{ica a respeito da importância do
pacote. Nenhuma pessoa de bom senso e nenhum políti~
co equilibrado e conseqüente é contra o pacote. Não
existe isso. Em primeiro lugar, é preciso desmistificar
esse posicionamento matreiro de tenh1r incompatibilizar
aqueles que, no exercício legítimo da oposição, cumprem
o seu papel de alertar contra aspectos negativos que existem e estão envolvidos no pacote, e muito mais do que is-
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so, para que esse processo caminhe e hão fique apenas
naquilo que aparentemente, para a opinião Pública, a
leva a apoiar cegamente, como o problema do congelamento de preços, porque o grande desafio que o Governo vai enfrentar é realmente manter esse processo em
marcha, para trazer ganhos reais para a sociedade brasileira, ou começar a ceder, pressionado pelos interesses
que estão aí aparentemente apoiando o pacote, que não
atingiu ainda o cerne dos seus grandes interesses._ De
mod_o que a dasse política, em vez de ficar nesse oba-oba
que percebo já há alguns diaS~ tidvez devesse assumir outra postura principalmente aqueles que esfão confortavelmente no Governo,- usufruindo dessa popularidade,
vão começar a rec-ondiciOnai aqUele entusiasmo da opinião pública para as grandes decisões que vamos tOmar.
Quer me pãT&er qUe'o-m-ais confortável até fo_i tomado:
baixar o decreto e congelar os salários, mas hã as repercussões, aquilo que está começando a pipocar e a aflorar
aqui e acolá, a enorme injustiça qUe se varcometer, mais
uma vez, com a classe trabalhadora, mesmo admitindo
- e hoje os economistas todos em re~níão reconheceram
que há uma defasagem nos salãrios- não seja penalizada por mais um ano, depois de 21 anos de roubo em seus
salários, no dia-a-diu. Se continuaimos nesse oba-OOã, a
classe trabalhadora, mais cedo do que muitos imaginam,
vai entender que foi empulhada, protelada nos seus ganhos, que estava começando a conseguir pela sua mobilização. PrccisaiiiOS mudar intrinsecamente o modelo;) que
é ruim, ir ao cerne e às causas geradoras da inflação estamos apenas no problema _da inflação inerciai -e se
decidir que tipo de sociedade estamos querendo construir, porque, na verdade, muitos dos que estão hoje
aplaudindo as medidas, há pouco tempo, quando falávamos na necessidade de intervir no setor financeiro, nos
apontavam como subversivos, radicais e intolerantes.
Quando diZíamos que_ não podíamos continuar sem congelamento de salários, também se posicionavam contra,
dize_ndo que o modelo é capitalista, é de livre mercado. E
aí é que -está o cerne do modelo, hoje os vejo, muito pacatamente, aceitando, até para surpresa minha, comportamentos que não teríamos coragem de defender e de
propor, como brigadas populares pnra invadir supermer~
cados e bater em botequineiros, e coisas desse tipo. Mas
não se iludam, a sociedade brasileira jâ tem uma posição
clara das coisas, vai avanÇai' nesse processo, e aí quero
ver, e vou gravar os discursos que estão send_o feitos. Na
hora de definirmos um modelo económico real que há de
trazer verdadeiras soluções para o povo brasileiro, todo
esse oba·oba- e não me refiro evidentemente a V. Ex'
nem a ninguém em especial -, esse oba-oba que anda
por aí vai acabar, porque vamos saber realmente, quem é
progressista e quem está a serviço de interesses que-não
os populares.
O SR. SEVERO GOMES - Muito obrigado, nobre
Senador. Recebo de V. Ex' uma contribuição importante
para o meu discurso, a de apontar as questões das i~!~ perfeições que estão aí, e que preciSam ser observadas. Eu
diria que uma das maiores ê o nível da taxa de juros_ hoje
praticada, porque tivemos congelamento dos preços, dos
produtos, tivemos uma disciplina salarial, que não_ é congelamento, mas é uma disciplina salarial, com normas
para os reajustamentos e os dissídios coletivos. Hoje se
pratica taxa de juros em torno de 40%, qUe, evident~·
mente, inviabilizarã todO o programa de ajustaininto. Só
para apontar uma questão que estâ aí, que precisamos
debater. Há muitas outras, ffiuita.S outras dentro do Programa do PMDB. A negociação -da dívida externa deve
tomar outro desenho, para que se suspenda essa enorme
transferência de recursos,- e possa, realmente, passar por
esse ajustamento, sem sacrificios mruores para o povo
brasilc;:iro.
O Sr. Jaison Barreto- Uma auditoria. Conheço bem
o programa do PMDB. Uma auditoria antes, prévia~
para saber se esses níveis da dívida são reais o_u se s~0
frutos de manipulaç-:i.o, etc.
O SR. SEVERO, GOMES - Além disso, questões
que espero sejam dirigenciadas brevemente, __como o
problema da Lei de Greve, da Lei de Imprensa,-da Lei de
Segurança Nacional. En"fím, exíSte um trabaTho mUito
grande pela frente.
Estâvamos discutindo a questão ...
O Sr. Jaison Barreto- Permita-rr1e, um aparte Senador Severo Gomes. (Asserifãinento do orador.) Tenho
uma ressalva a fazer contra alguns economistas que co·
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meçam a repetir o discurso de economistas do passado.
Ouvi agOra a tãO célebre Economista Maria da Conceição Tavares fazendo afirmações que me doeram o ouvido, como esta: "Olha, a classe trabalhadora que tome
juízo, qUe não fique pensando em reposição salarial."
Uma classe trabalhadora que está vi€llentad~ por um salário Oiínimo que é uma vergonha, continua sendo uma
vergonha, e que vai ficar imobilizada, impossibilitada de
ter ganhos reais, não pode permitir que venha a Economista Maria da Conceição Tavares dizer:
"Ora, que fique aí querendo melhores condições
de trabalho, talvez diminuição de horas de trabalho,
menos ga-nhos reais de salários."
Este discurso já o ouvi, nós já o ol!Vinlõ-s, e nã6i1oS en~
gana.
O SR. SEVERO GOMES - Eu quero dizer a V.

Ex• ...
O Sr. Odacir Soares - Permite-ffie um aparte, nobre
Senador?
O SR. SEVERO GOMES --Permita-me responder
aos apartes, que, em seguida, passo a palavra a V. Ex'
Nobre Senador Jaison Barreto, realmente nós temos
um salário mínimo baix.íssimo, é vergoilhoso.
O Sr. Luiz Viana - É verdade r
O SR. SEVERO GOMES - Também quero dizer,
pela primeira vez tiveniOs um aumento real do salário
mínimo de 15%, com o congelamento de preço. Portanto, foi pela primeira vez um aumento real. No passado,
por maio-r bOa vontade que houvesse, o aumento real era
comido no primeiro mês. Aliâs, quem fez esse reconhecit:nélito público foi o nobre Deputado Eduardo Suplio/.
que, pela primeira vez, o salârio mínimo teve um aumento-real.
Por quê?.Porque os preços estavam congelados. Essas
coisas têm que andar, têm que crescer. Não ouvi as palavni.s da Professora Maria da Conceição Tavares, mas,
com-relação às afirmações aqui colocadas por V. Ex• tenho certeza de que V. Ex~ e a Professora vão-se cruzar
qualquer dia e poderão esclarecer-se mutuamente.
Ouço, com multo prazer, o Senador Cid Sampaio.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Só peço a V.
Ex• conclua seu discurso, porque V. Ex' já excedeu de
mais de vinte minutos o prazo regimental.
O SR. SEVERO GOMES- f: só para ouvir o Seriador Cid Sampaio, e jâ estou aqui deixando sem atender
as provocações do meu querido amigo Senador Fábio
Lucena.
O Sr. Qd Sampaio- Nobre Senador Severo Gomes,
tive o prazer de ouvir o seu discurso bem como os apartes, inclusive a referência aos estudos feitos e à ausência
atê de participação, como bem saríentou_o ilustre Senador pelo Ceará, de que isso precisava sigi!o. No entanto,
tenho aqui, em minhas mãos, um estudo com o títufo:
"Tratamento de Choque para a Crise". Todos os Srs. Senadores e Srs. Deputados o receberam. Nesse trabalho
começa dizendo assim:
~·-As medidas, que serão propostas a seguir,
exigirão coragem, determinação, energia, e a colaboração do povo. Elas podem representar algum
risco: Todavia, é bem maior o risco de não tentar."

Esse trabalho foi entregue ao Presidente Tancredo Neves em janeiro de 1985, quando ninguém ainda falava em
desindexação, e, quando falaVa em desindexaçào, era
qualQuer barbaridade, era qualquer coisa atê ridícula.
Inclusive em exposição que fiz a economistas, saíram de-pois comentários no Jornal do Brasil dizendo que um senador louco queria reduzir a inflação a zero. Dizia o trabalho adiante: "Portanto, para vencer a inflação de custo que sufoca o País impõe-se eVitai a correção monetáría, conter os juros e racióhalizar os tributos".
DePois de analisar como se processava a inflação bra·
sileira, apresentei o que fosse feito, para corrigir a inflação. Vou ler as medidas que estão aqui relacionadas.
Elas foram posteriormente apresentadas ao Presidente
Sarney, discutidas com o seu Assessor, Lujz Rosemberg,
como"'foram discutidas, ainda antes de Ministro, com o
economista João Sayad. As medidaS que sugeri em janeiro, e que não foram bem aceitas pelos economistas, eram
as seguintes:
a) Desinde:xé!t a economia, reduzindo a correção
monetâ.ria u um.

Março de I 986
b) Tabelar os juros até o máximo de 12% ao ano.
(')
c) Fixar o dia "D", no qual todos os dé&hos e
créditos sUjeitos a correção monetária seriam corrigidos sem antecipar seus venCimentos, passaifdo-e:rs
juros a viger à taxa de até 12% ao ano.( 1)
d 1 ) que, a partir do dia "D", todas as taxas de
correçào ficarão reduzidas a um, deixando, portanto, na realidade, de ser exiglveis no País;
- d 2 ) que nos contratos com vencimento .e valor
prefixados, a remuneração contratual prevalecerá
incidindo proporcionalmente ao tempo decorrido
até_ o dia "D", a partir desse dia, a remuneração superior a 12%, (1) e a 6% ao ano para empréstimos
agrícolas, será considerada correção monetária, deixando, portanto, de ser exigível. (2)
Isso_ signifiç_a a tabelinha com as reduções da parte da
correção, dci~llndo fora os juros.
e) Estabdecer que nos contratos de financiamento de ativldades agrícolas, os juros não ultrapassarão a 6% ao ano; eles foram tabelados em 3%.
"Extinta assim a correçâo monetária e congelados todos os preços, admitindo~se que eles não fossem reduzidos, o aumento da lucratividade resultante permitiria às empresas industriais pagarem, adespeito do congelamento do~ preços, a título de contribuição extraordinária, 12% do valor do futuramenta. Esse pagamento não deveria estar sujeito a
qualquer outra tributação acumulada, devendo ser
recolhido como é hoje o IPI, com o objetiv·o de fi-nanciar atividad~ prioritárias do Pafs.

Todos os acordos e dissídios salaríais, de um modo geral; todos os salários seriam corrigidos nas_ datas previstas nos acordos e as correções seriam feitas com base nas
taxas contratuais ou legais vigentes, calculadas somente
até _o _dia "D", como foi feito.
i) A atualização salarial posterior aos ajustamentos com base nas correções vigentes até o dia
"D" passaria a ser feita por acordos entre as partes,
respeitadas as representatividades legais.
j) Nos primeiros seis meses a partir do dia "D",
seria vedado reduzir os salários das diferentes
funções, mesmo com a substituição do empregado
ocupante. Evitaria a rotatividade. Não foi feito.
I) Quadrimestralmente, a contar do dia "D", to.dos os salários seriam reajustados__ com bas_e no
INPC, acrescido de 10% (1). Foi feito, acrescendo de
8%.
m) Os títulos do governo não poderiam vencer
juros superiores aos legais estabelecidos.
n) Como pacto social pr<Jvisório, os preços ajustados no dia "D", para os produtos em geral e inclusive todas as tarifas, ficariam CorigeJados atê 31
de maio de !985.
TstQ foí proposto -ao Dr. Tanci-edo Neves no dia 15.
Em discurso que fiz aqui, neste Senado, em dezembro de
1983, sugeri essas medidas, de um modo geral;
cataloguei-as e apresentei~as como um projeto, que foi
encaminhado ao Presidente Tancredo Neves em janeiro
de 1985 - a data está no livro. Ainda acrescia:
II- A interrupção do processo inflacionário
tornaria desnecessários os ajustes cambiais periódicos. Isto seria indispensável à própria Contenção da
inflação.
III- A supressão da correção monetária e a
queda dos juros levariam os aplicadores no mercado
financeiro, a curto prazo, a buscarem outras aplicações (bolsa, imóveis e dólares).
Todas as medidas do pacote foram aqui sugeridas, algumas outras ainda não o foram. Espero que o sejain,
porque esse estudo foi minucioso, e para que realmente o
processo não provoque c-rises ou distorções, é Indispensável que o sejam. Por exemplo: aqui foi sugerido que se
fizesse o estudo_ do preço do custo da produção agríc_ola
e que fosse um sistema que assegurasse ao agricultor esse
preço estudado. Senador Severo Gomes, V. Ex' analisou
minuciosamente o problema. No entanto, se aos intermediários que conduzem o produto agrícola do interior
pura a cidade for permitido especular, a agricultur~ -~ai_
ser grandemente comprimida. Ainda é precisO aCrescen:
ta r isso ao pacote, como o congelamento dos juros, Pois,
sem esse congelamento, nesse trabalho está demonstrado
que par<r cada um que sobe o custo da mercadoria
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reflete-se ~O_P~,ÇO _final m~iplicad'?. Se o jurO- foi- -18%
ao mês, multíplicado por 18,2. Portanto, esse efeito mul-

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

tiplicador dos juros inviabilizará o Plano, s~ osji,Iros nàQ
forem contidos ou tabelados. Nesse trabalho, o essencial
que ainda falta fazer, para que o pacote não possa ser
comprometido, é que, na realidade, os juros-Sejam congelados e atenda-se aos interesses -do problema agrícola.
Era esta a contribuiÇão que tl'ria dado. NãO- fiz a1ãrde-,
distribuí modestamente o folhetim, mas todo o pacote
estâ dentro das recomendações aqui feitas e, antes dele,
está uma análise de como funcio-nava a inflação- e por

Altevir Leal - Alcides Paio - Gabriel Hermes Moacyr Duarte- Humberto Lucena- Milton Cabral
-Cid SamPitio- Albario FrancO --Severo GomesBenedito _Canelas- Jaison Barreto Octavio Cardoso'.

que o pacote seria justificado. Pedi ao-Piblidente Ta-ocre-

- Projetas de Decretos Legislativos
1984; n~' I, de 1985; e
-Requerimento n~' 842, de !983.

do, pedi ao Presidente Sarney, por várias vezes, e discuti
com seus assessores. Graças a Deus, o Presidente Sarney
implementou e teve a coragem de lançar esse Plano.
Muitas vezes conversei com Sua Excelêncía e ele apresentava os seus temores, por exemplo, quanto ao problema
bancário. Felizmente Sua Excelência como Estadista, na
hora oportuna aplicou essas medidas que o PMDB defendia, e, por meu intermédíO,- o Con-gresso participou,
apresentando as sugestões que, coincidentemente, são
idênticas ao do plano posto em execução, Portanto, felicito a V. Ex~ e felicito -ao Presidente da República.
O SR. SEVERO GOMES- Eu é que agradêço a V.
Ex~. Senador Cid Sampaio, pelo êxito das suas idéi~,
que já conhecíamos, esperando venham a ser implemen·
tadas _outras sugestões, como o problema das taxas de juros, que era um obstáculo, para que não ,se inviabilize
esse projeto.
Sr. Presidente, ainda peço a tolerância de V. Ex', porque o S_enador Jutahy Magalhães há tempo está solicitando um aparte, e tenho certeza de que V. Ex' há de
concordar.
O Sr. Jutahy Magalhães- Agradeço a V. Ex', nobre
Senador Severo Gomes~Coriw o seu tempO jâ foí ultrapa%ado de há muito, não entrarei no mérito do pacote.
Apenas farei um reparo aos que disseràm aqui que os
polítícos assistiram quase como de camarote as medidas que foram efetivadas agora. Acredito que nãol Os políticos, em geral, e os parlamentares, em particular, há muito tempo vêm discutindo essa matéria e apresentando sugestões, como foi dHo agora pelo próprio Senador Cid
Sampaio. O PMDB tem isso no seu Programa. Vários
parlamentares fizeram pronunciamentoS aqui e discutiram e_debateram, como o Senador Virgílio Távora e tantos outros, essas questões, que devem ter sido ouvidas
por aqueles técnicos que eStavam encarregados dos estudos. O único reparo que farei sobre essa questão é que,jâ
que 70 pessoas foram chamadas para discuti-la e souberam manter cm sigilo essas medidas, também as lideranças políticas poderiam ter partictpado, porque têm o
mesmo patriotismo que aqueles técnicos que delas souberam antes. Assim, O reparo -que tenho a fazer é que os
políticos não assistiram impassíveis e impotenteS a essas
medidas, mas participaram com suas sugestões, com seus
debates, e acredito que o Governo tenha tido - como
tem tido sempre, pois é presidido por um político - a
capacidade de ouvir e de atender às boas sugestões.
O SR. SEVERO GOMES- Muito obrigado pelo seu
aparte, nobre Senador, que foi exatamente oportuno, salientando realmente essa que~tão de participação Que se
tem desenvolvido no curso do tempo com bastante inteligência.
O Sr. Murilo Badar6- Senador Severo Gomes, apenas para oferecer a V. Ext o impresso de um trab;J._Iho da
Comissão presidida pelo -Senador Luiz Viana, que, no
dia 20 de outubro de 1983, o entregou ao e·ntão Presidtmte do Partido, Senador José Sarney. V. Ex' disse que ilâo
o possuía. Tenho o prazer de oferecer-lhe um exemplar.

O SR. SEVERO GOMES - Muito obrigado, nobre
Senador. Vou lê-lo com o maíor interesse, e tenho a certeza de que encontraremos muita afinidade, hoje, lendo
esse Programa, afinidade que;.infelizri:iente, foi imPOssível com relação ao discurso _do PDS rio Plenário.
O Sr. Virgílio Távora - Há atê algumas mçdidas corretivas que, de ontem para hoje, transformaram o 2.283
no 2.284.
O SR. SEVERO GOMES - Muito obrigado, nobre
Senador.
Creio que estamos vivendo um dia de reflexão s-obre o
nosso· futuro, ond_e temos muita coisa a construir em
•
conjunto. Muito obrigado. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
n~>s.

5 e 22, de

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em sessão
anterior, foi lido o Requerimento n9 7, de 1986, de autoria do Senador Gabriel Hermes e outros Srs. Senadores,
solicitando que o tempo destinado aos oradores do Ex·
pediente da sessão de 13 de março vindouro seja dedicado a homenagear o ex-Senidor Milton Trindade.
O requerimento deixou-de ser votado naquela oportunidade, por falt<t de quorum.
Passa-se, agora, à votação da matéria.
Os-Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa fará cumprir a deliberação do Plenário.
O_ SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Sobre a mesa,
requerimentos Cuja leitura será feita pelo Sr. 11'·
secretário.
SãO lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• li, DE 1986
Nos termos do art. 282, do Regimento Interno, requereinos que tenham tramitação conjunta os seguintes projetas:
Projeto de Lei do Senado n9 12, de 1983;
Projeto de Lei do Senado n"' 001, de !982; e
Projeto de Lei do Senado n'>' 105, de 1982.
Sal<~ das Sessões, 11 de março de 1986.- José Ig_nácio
Ferreira, Presidente da Comissão de Constituição e Jus·
tiça.

REQUERIMENTO
N• 12, DE 1986
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeremos que tenhum tramitação conjunta os seguintes projetas:
---Projeto de Lei do Senado n~' 150, de 1983; e
Projeto de Lei do Senado n9 131, de 1984, que se encontra anexado aos PLS 102/83, 06/84 e 146/84.
Sala das Sessões, 11 de março de 1986. -Josélgnáeio
Ferreira, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça._
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) _- Os requerimentos serão publicados e incluídos na Ordem do Dia,
nos ~!C!mos do ~egimen~o Intern?.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passe-se-á

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo
Secretário.

}li-

É lido o seguinte.

REQUERIMENTO
N• 13, DE 1986 NOs termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a
maiériã Constarite do "_item n~' 1, seja sUbrlletida ao Plenário em Óltimo lugar.
Sala das Sessões, _11 de março de 1986. --Roberto
Campos.
-(j SR. PRESIDENTE (Passos Pô_rt_o)- Em votação o
requerimento. (Pausa.)
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O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votaç_~o.

O .SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, para encamí- nhar a votacão do requerimento.
O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Para enca·
minhar a votação, sem revisão do orador.)- Sr. Presi·
dente e Srs. Senadores:
Eru minh<:t intenção encaminhar a votação do item l
da p<_l.u_ta, rela_tivo ao requerimento de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Carlos Chiarelli, Líderes do
PMDB e da Frente Liberal respectivamente, em que pe·
dem que o projeto que estabelece o I Plano Nacional de
Informática e Automação seja apreciado em regime de
urgência._
Cõmo o Senador Roberto Campos apresentar requerimento para inversão da Ordem do Dia, e parecendo-me
que S. Ex' deverá solicitar verifiCação de quorum, e o
mesmo inexistindo_no plenário, anteciparei, neste requerimento, as considerações que iria fazer em torno do
problema.
Sr. Presidente, quando do final da Sessão Legislativa
do ano passado, por vârias vezes desta tribuna verberemos a atitude do Governo de _encaminhar para esta Casa, ao apagar das luzes dos trabalhos legislativos, proje·
tos da _magn_itude do pacote tributário, do Plano NaciÕ·
nal de InfOfffiática, e outros semelhantes.
OCorre que, Sr. Presidente, por força de circunstâncias
ml_l:ito singulares da Câmara dos Deputados, o Plano
Nacional de Informática, remetido ao Congresso Nacional faltando poucos dias para o término da Sessão Legislativa, foi ali aprovado em regime de urgência, sem que
tenha merecido o adequado, necessário e indispensável
exame daquelu Casa do Congresso Nacional.
Pois bem, Sr. Presidente! Veio para o Senado e, no tu- multo da votação do pacote, não pôde sequer ser examinado pela Câmara Alta. Agora que estamos tendo diante
do Senado um largo tempo para examinar essa matéria,
não nos parece razoável que assunto desta relevância
seja examinado em regime de urgência. Seria negativo
para o Senado a opinião púbHca tomar conhecimento de
que um Plano Nacional de Informática fora relatado por
um só Sr. Senador, em regime de urgência, sem sequer
ter passado sobre ele os olhos, ainda que de maneira superficial.
Compreendo que o País não deve recuar um milímetro
sequer do caminho já palmilhado em torno do problema
da informática. Afinal de contas, o PDS foi quem para
aqui enviou o- Projeto de Informática, quem deu lastro
político à sua consolidação, e não pode colocar embargos à aprovação do Plano. No entanto, não quer Sr. Presi.dente, aprová-lo a toque de caixa, em regime de urgênc.a.
Assim, faço um apelo à Liderança da Maioria na Casa, para que retire o requerimento, e o processa seja submetido ~~ Comissão de Constituição e Justiça, e, em seguida, mediante acordo de Lideranças, tragamos os es-pecialistas da matéria para debater com os Srs. Senadores o Plano. E, num prazo razoavelmente curto, cerca de
15 a 20 dias, ou até um mês, aprovaríamos o projeto nesta Casa.
O que não me parece razoável, e de certa maneira não
concordaremos, seja votado em regime de urgência.
Faço um apelo ao nobre Senador Severo Gomes, um
dos grandes- defensores do projeto anterior, mandado
aqui pelo Governo passado, que nos auXilie no exame do
Plano Naciorial de Informática, Concordando com essa
prop_osição que estamos apresentando, para a retirada
âo requerimentõ, a fim de que o prOjeto tenha uma tramitação normal, que certamente não pode ser tão demo·
rada como a de muitos projetas que dormitam nas gavetas e nos escaninhos da burocracia parlamentar, mas
também não pode ser votado a toque de caixa e com
urgência-urgentíssima, o que impediria um exame mais
correto, mais concreto e necessário por parte do Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE- (Passos Pôrto) -Continua em
votação o requerimento.
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam

senta~

dos. (Pausa).

Rejeitado.
O Sr. Murilo Badaró cação -de quorum.

Sr. Prçsidente'; peço verifi-

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, peço verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Já foi pedida
pela Liderança do PDS, nobre Senador.
Como não há número em plenário, na forma do Regimento vou suspender a sessão por 10 minutos, a acionar
as campainhas, convocando os Srs. Senadores a plenário, para a referida verifiCação.
(Suspensa às 16 horas e48 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 58 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está reaberta
a sessão. Persistindo a falta de quorum, o Presidente se
dispensa de proceder a verificaÇão solicitada.
O requerime-nto está- pi'ejUdicado.
Em conseqilênáa, as matêrias da Ordem do Dia, em
fase de votação, constituída _do Requerimento n9 3/86;
Projetas de Lei do Senado n~'s 172/82, 226/83, 121/85,
115(83, 199(80, 160(82, 124(83, 154(84 e 206(85, ficam
com a sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se ao
Item 11:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n"' 81, de 1985, autoria do Senhor Jutahy
Magalhães, que dá nova redãção aos artigos 4"', item
II, 5"' e 125 do_Dccreto-lei__n!_200, de 25 de fevereiro
de 1967, alterado pelo Decreto-lei n~' 900, de 29 de
setembro de 1969, dispõe sobre a obrigatoried_ade:_de
publicaçãO de a tos e contratos de interesse da Administração Pública Federal diret_a_e illdireta e. dá outras providências (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço Público Civil).

Classifica o Autor de anômala essa situação - dita,
com mais ênfase, "rematado dislate" pelo jurista Celso
Antõnío Bandeira de Mello.
Uma das conseqUências legais de se corrigir - por
meio da lei, objeto deste Projeto -essa anomalia, será
que as fundações governamentais passarão ao controle
do Congresso Nacional, em obediência ao art. 45 da
Constituição da República, regulamentada pela Lei n~'
7.295, de 19-12-84.
No intuito de proteger o interesse público em tal matêria, o Projeto propõe se estenda à Administração lndireta- e portanto às fundações- o controle consistente
no procedimento li citatório e a exigência de publicidade
dos ã.tos {contratos, principalmente) por ela praticados,
Sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, o Projeto parece.::nos insuscetíVel de
qualquer reparo. No mérito, é uma iniciativa moralizadora, de alcance muito grande. O controle que visa a estabelecer sobre a vida administrativa: Clas fundações governamentais ê salutar: outorga transparência a entidades que, no regime atual, não a têm.
Importante, também, observar que uma grande parcela de responsabilidade pelo cont.role instituído caberâ ao
_ Congresso Nacional, precisamente a iristituição-poder,
capaz de conferir a esse controle a eficácia e auteni!Cidade de que necessita.
Somos, pois, pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1985. -Josélgnácio Ferreira, Presidente - Nivaldo Machado- Relator - Hélio Gueiros - Henrique Santillo - Alfredo
Campos - Nelson Carneiro - Jutahy Magalhães (abstenção) - Martins Filho.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Solicito do
nobre Senador Josê Uns o parecer da Comissão de Serviço Público Civil.

O SR. JOS:E UNS (PFL- CE. Para emiti~ P~r~~er.)
Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Vem a esta Comissão para exame Projeto de Lei do
Senado, de iniciativa do ilustre Senador Jutahy Magalhães, que propõe nova redação aos arts. 4Q, item II, 59 e
125 óo Decreto-lei n\" 900, de 1969, dispondo sobre a
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa,
obrigatoriedade de pubHcação de a tos e contratos de inparecer da Comissão de COnstituiÇão i Justiça, que será
teresse
da Administração Pública Federal Direta e lndilido pelo Sr. (9-Secretário. -reta e dando outras providências.
Justificando a Proposição, o seu ilustre Autor esclare·
Ê lido o seguinte
ce que a sua pretensão é no sentido do_ "retorno à siPARECER N• 81, DE 1986
tuação anterior, estabelecida no direito positivo brasileiro, isto é, a previsão das fundações como entes integra·
Da Comfssã_o de _Constitulç_ilo ~ Justiça, sobre o
dqs na estrutura da Administr:açào lndire~a, confºrme o
Projeto de Lei do Senado n\" 81~ de 1985, que "<lá _
preceituado no § 29 do art. 4'>' do Decreto-lei n\" 200, de
nova redação aos artigos 4"', item II e SQ e 125 do
1969, revogado pelo art. 89 do Decreto-lei n\" 900/69".
Decreto-lei n"' 200, de 25 de fevereiro de 1967, altera"'A erradicação das fundações da categoria denominado pelo Decreto-lei lJ9 900,_: de 29 de setembro de
da AdmiriistraÇãO Indireta- continua a justificação do
1969; dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de
Projeto -, produzida pelo Decreto-lei n\" 900/69 (art.
atos e contratos de interesse da Administração Públi39), ensejo Li, no ordenamento jurídico brasileiro, a esdrúca Federal Direta e Indireta e .dá outras providênxula situação de existência de entidades governamentais,
cias".
submetidas à supervisão ministerial (arts. 19 e 26 do DL
Relator: Senador Nivaldo Machado
n\" 200/67) é a fiscalização administrativa (art. 183 do
O Projeto sob exame, de autoria do nobre Senador JuDL n"' 200/67), sem no entanto, constiluífem~se efementahy Magalhães, visa a colocar, no âmbito da comtos
componentes da Administração Pública. Ora, estar
preençào da Administração Pública Federal lndireta, as
sujeito à tutela administrativa, ser criado por lei, visando
fundações, e a estabelecer a obrigação de se publicarem
à consecução do interesse público, e pertencer à Admios atos administrativos, relativos a servidores públicOS e
nistração Indireta, são realidades equivalentes". E conos contratos de interesse da Administração Federal Direclui:
ta e Indireta, celebrados por ambas.
••Essa situação anôffiala, verificada ria ordem jurídica
Para tanto, o Projeto altera a!_~;:tçã_o dos a(t_igos 49,
-vigente, tem insPirà:do as mais acerbadas e veeme-ntes
item II, 59 e 125 do Decreto-lei n\" 200, de 25 de fevereiro
críticas de parte de consagradOs estudiosos do Direito
de 1967, na forma por que se acham redigidos, em virtuPúblico pátrio".
de de alteração trazida pelo Decreto-lei n\" 900, de 29 de
Por isso, a Proposição estabelece nova redação para o
setembro de 1969.
--art. 49, item II, 5<:> e 125 do Decreto-lei n"' 200/67, altera'Nos termos do Projeto, as fundações se reúnem às _audo, por sua vez pelo Decreto-lei n\" 900/69, de forma a
tarquias, empresas públicas e sociedades de economia
acrescentar entre os entes da Administração Federal Inmista, para compor o elenco de entidades compreendidireta as fundações.
das pela Administração lndireta. E é dada, no inciso IV,
Acrescenta ao art. 5\" do mesmo Diploma Legal um
do art. 59, a definição de fundação.
item (o de n\" IV), destinado à conceituação de fundação,
Em sua Justificação, o aUla-i afirriia qUe pretende pro- assim considerada "a entidade dotada de personalidade
mover o retorno à situação anterior, em que as funjurídica de direito privado, instituída em virtude de lei fedações integmvam a Administração Indireta. Diz ele que
deral, obedecidas as disposições constantes nos arts. 16,
a exclusão das fundações _desse âmbito administrativo,
24 e seguintes do Cõdigo Civil, e o art. 2<:> do Decreto-lei
operada pelo Decreto-lei n\" 900/69,-constituiu uma sin\" 900f69, e de cujos recursos participe a União, quaistuação esdrúxula: a existência de entidades governamenquer que sejam as stias finalidades".
tais sUjeitas a supervisão ministerial e a fiscalização adNo que concerne às licitações para compras, oQra~ e
ministrativa, mas não integrantes da-- Administração
~=-serviços, estaS passarão a se reger, na Administração FePública.
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_ dera!, pelas normas consubstanciadas neste instrumento
legal e em disposições complementares.
_Esclarece que somente após a publicaçãO no 4 'Diário
Oficial" da União é que terão validade jurídiCa os -cOntratos de_compra, obras e serviços c_elebrados pela Administração Federal, publicação esta que será feita mediante extra~o do_ contrato,_ que contenha todos os dados
identificadores da espêcie.
Considerando que o presente projeto pretende eliminar situações "anômalas" e '"esdrúxulas" existentes em
normas legais, e que, além disso, visa à persecução do interesse público, somos, no âmbito desta Comissão, pela
sua aprovação.
t o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

0 SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada
a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta
de quorum.
O SR. PRESID:ENTE (Passos Pôrto)- Está esgotada
a matéria constante da Ordem dQ .Difl..
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cêsar Cals.
O SR. _Cf:SAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O pacote econõmico decretado pelo Presidente Sarney
de certo modo eclipsou os méritos de Sua Excelência na
escolha do seu novo Ministêrio.
Na realidade, o primeiro Ministério Sarney, dentro da
sua perplexidade, se mostrou um Ministério indeciso e,
em conseqüência, elevou a inflação para 500%.
Já no segundo Ministério Samey - este escOlhido
pelo Presidente Josê Sarney, uma vez·que o primeiro herdara do saudoso Presidente Tancredo Neves - hâ uma
decisão que considero da mais alta importância para o
Nordeste --a criação do Ministério Extraordinário para
a Irrigação. Significa o cumprimento daquilo que se vem
prometendo há muito tempo, de fazer do Nordeste uma
Região prioritária-, ainda mais porque os Senadores
VirgíHo Távora e José Lins, que aqui estão, sabem que
para Ministro Extraordinário da Irrigação foi escolhido
o Engenheiro Vicente Fialho, homem de alta competência, honorabilidade indiscutível, tenaz, que vai realmente
procurar cumprir as metas ·ambiciosas que foram datas
ao Programa de Irrigação do N ordes_te.
Estou certo de que essa discussão que o pacote econômico, de certo modo, alcançou não permitiu o devido
destaque a essa_decisão. Acredito que todos os nordestinos passarão agora a ter uma melhor expectativa, no
sentido de que a irrigação poderâ realmente levar o Nordeste a um desenvolvimento mais acelerado.
Vejo, também, outras medidas do Presidente Sarney
que são importantes e ·que complementam a relativa à
criação essa do Ministério da Irrigação, como o próprio
Projeto São Vicente, que dá apoio aos pequenos produ·
tores rurais e, agora, a fixação de um juro para custeio
agrícola _bem abaixo daquilo que vinha sendo cobrado.
Por falar em juro, apóio as observações do nobre Senador Cid Sampaio, pois entendo que o custo do dinheiro
no Brasil ê um dos maiores realimentadores da inflação.

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CtSAR ÇALS -

Pois não.

Ó Sr. José Lins- Antes que V. Ex• prossiga bastante
no seu "discurso, volto a fazer uma referência à es_colha
do Engenheiro Vicente Fialho para o Ministêrio da Irrigação. Creio que tanto nós, i::ofno V. Ex• e o ilustre Sena~
dor Virgílio Távora, e áté o Presidente da República temoS amplas razões para depositar confiança muito gfand~ no Dr. Vicente Fialho, que iniciou sua carreira pO!í~i
_ca como Secretário de Obras do eminente GOvernaáor do Ceará, àquela época, e hoje Senador Virgflio Távora.
S. Ex~ certamente conhece muito bem quem é Vicente
Fialho e sabe da sua extraordinária capacidade de trabalho e dedicação ao serviço público e à causa pública. Fui
-professor do-Dr. Vicente Fialho, e ele foi meu assistente
na Universidade. Fui eu uma das pessoas que o indicou
ao Govern-ador do Ceará, àquela ·época o Senador
Virgílio Távora. De modo que tenho raz_ões muito gratas
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e muito importantes para ter ficado muito satisfeitO-Com
a escolha do Dr. Vicente Fialho. __ E não só eu, como o Se~
nadar Virgílio Távora, e V. Ex~ também. O Dr. Vicente
Fialho foi prefeito de Fortaleza. V. Ex• quando exerceu a
Governança do Ceará. Ainda entre esses dois eventos,
entre a Prefeitura de Fortaleza e a Seçretarià-de Obras do
Ceará, S. Ex. foi PrefeitO de_ São Luís do Maranhão, es~
colhido também pelo Presidente José Sarney. Tenho
uma grande esperança de que a meta de irrigação do
Norteste., que todos sabemos bastante ampla e ambiclõ-sa, vai contar com um esforce muito grande de Vicente
Fiulho, e não vãí ãconteCer com o Presidente José Sarney
o que aconteceu - certamente sem que quisessem com tantos dos Presidentes. do País, durante quase meto
século. Quis fazer esta referência, porque entendo que a
escolha de Vicente Fi:.~lho foi muito importante para
nossa Região. Muito obrigado a V. Ex•

Vamos- nos ater em considerações Tã.pidíssimas quanto
ao primeiro. Oxalá o projeto de irrigação, desta vez nas
mãos de um homem absolutamente dotado de espírito
prático, como o €: Vicente Fialho, V. Ex• e o demonstrou,
quando; seja sOb a oriehtação de V. Ex• e sob a nossa,
desempenhou os cargos aqui já citados pelo Senador José Lins -leve avante esse s,onho. E parece-nos atê algo
extraordinário, mesmo bem latino-americano, que a irrigação no Brasil, que a irrigação no Nordeste não tenha
sido levada a sério cOmo foi em outros paíSes bem mais
pobres do que o nosso, com resultados tão alentadores.
Mas queríamos aqui citar principalmente a questão que
V. Ex• neste momento, com a autoridade de ex-Ministro,
que tanto fez pelo Brasil, está percutindo. É absolutamente necessário desintoxicar a opinião pública brasileira· contra o Acordo Nuclear Brasileiro. Se ele foi exagerado, n<~: parte relativa à contratação de 8 reatares, foi
absolutamente feliz quanto à parte da abrangência de
todo o ciclo do combustível. Estamos com V. Ex• que,
no fim deste século, o pafs que dispuser do controle completo do ciclo de combustível nuclear e que, ao mesmo
tempo, disponha, como o Brasil, de reservas abundantes
· desses material radioativo, ·não temos as menor dúvida,
desempenhurá, na economia mundial, o papel que aqueles cartelizados da OPEP o fizeram nas décadas recêmfi'ndadas de 70, e <lgora, até há pouco tempo, início de 80.
Parabenizo V. Ex' pela percussão dest~ assunto. t necessário que o povo brasileiro, que as nossas elites se convençam da inl-prescindibilidade do -domínio desse ciclo
de comb_ustível, e, llo mesmo tempo, da exploração que
V. Ex~ tão bem dirígiu, quando, nas suas gerais normaS
de ação no Ministério, imprimiu à NUCLEBRÁS, do
aprOveitamento daquelas reservas, inclusive com grande
felicidade nossa. E uma das grandes reservas do Mundo,
a mãior do BraSil de ltataia, no Estado comum.

O SR. CtsAR CALS - Agradeço-lhe, nobre Senador José Lins, esta retrospectiva da carreira de Vicente
Fialho. Só para completar, já que o assunto ficou neste
tom, também, quando Ministro das Minas e Energia,
convidei Vicente Fialho para um dos projetas mais. importuntes do Ministério - o prõgrãma Grande Carájãs.
De fato, para nós, nordestinos, a esperança se renova
com a presença do Engenheiro Vicente Fialho à frente
do Programa Nacional de Irrigação.
Sr. Presidente, est:.~va comentando sobre os juros, que
não é bem a finalidade do meu discurso, mas não poderia deixar de dar o meu apoio_às observações feitas pelo
nobre Senador Cid Sampaio.
Entendo que a Nação inteira, o povo, estã no ag'uardo
de uma medida mais conCreta, eri-t relação ao custo do dinheiro. O povo sente que o custo do dinheiro no Brasil
chegou a níveis insuportáveis. De maneira que, mesmo··desindcxado, aindu é múito alto o custo do dinheiro,
principalmente agora que a economia procura uma estaO SR. CESAR CALS - Agradeço ao Senador
bilização de preços.
Virgílio Távora ó seu aparte, conio sempre prefiro com
Entendo, e já queria, neste momento, crer no êxito do
muita_ dcns_idudc, uma vez que aborda o assunto com
pacote, e procuraria, agora, já, o aproveitamento dO êxigrande,cOnhecimen~o,já que se mantém sempre atualizato. Temos que buscar o aproveitamento do êxito não
do e estudioso nas duas matérias que .aqui foram colocadC novembro, mas voltado
para fins eleitoreiros de
das.
para o futuro do Brasil.
Como S. Ex• disse, ê necessário que não fique-mos só
Vimos, Pdos jornais, que o Presidente da República
falando do "pacote económico", mas que coloquemos os
nomeou uma Comissão para definir uma nova Política
assuntos que são importantes para o Brasil.
Nuclear para o Brasil. Não sabemos qual foi o resultado
Como eu diSse, parte do princípiO do êxito desse pacº~
dessa Comissão, quais foram as modificações íntroduzite económico.
.
das por ela na Política Nuclear que vinha sendo seguida
~A posição do mel.! Partido já foi dada pelo Senador
pelos Governos anteriores e ·que, dé certo modo, foi moMurilo Badaró e, hoje, pelo Senador Luiz Viafia. No endificada pelo Governo do Presidente João· Figueiredo,
tanto, não podemos ficar só nisso; temos que pensar no
quando procurou dar ênfase- iriaíor ao ciclo do combustífuturo.
vel nuclear, muito maior do que a construção de usinas
Agradeço também ao nobre Senador Virgflio Távora a
nucleares.
---·referência que fez à orientação que imprimimos no MiRealmente, o Brasil precisa conhecer definições maís
nistério, quando fizemos um ajuste daquela política anconcretas do Governo _sobre o seu projeto desenvolviterior às necessid.ades de domínio do _ciclo do combustímentista. Estamos buscando, aqui e acolá, uma inforvel nuclear.
mação sobre o projeto desenvolvimeni.iSta; sem umª de~
Como ainda S. Ex• disse, o problema das reservas de
finiçUo mais concreta dO ·que se vai fazer no Brasil.
urâniO, que é o início do ciclo do combustível nuclear,
No caso do urânio, o Brasil é hoje detentor de grandes
tem grande importância para o Brasil e para o Nordeste,
reservas desse minêrio.- cremos, e estão af os técnicos,
em- púticular, para o Ceará, que, conforme foi dito, a
que já na década de l990o Mu-ildo liiteiro, o MuOdo deprovíncia uranífcru de ftataia, no Estado do Ceará, é a
senvolvido, digamos melhor, terá sua energía elétrica
maio·r reserva brasileira. Ela é um total, neste momento,
muito mais na base da energia nuclear, porque os- granw
porque acredito que vai ser muito maior, de 142.500 todes aproveitamentos hídrelétricos já foram realizados.
neladas de óxido de urânio.
As minas de carvão dos países industrialiZados estão em
Na Bahia, temos também outra reserva, que é a segunexaustào. o PetrOleo é sempre uma solução que tende a
da reserva brasileira, com 93.190 toneladas de óxido de
ser muito cara. De modo que a energia nuclear, na décaurfmio, a reserva de Lagoa Real, a jazida de Lagoa Real.
da de 90, será a solução para o Mundo desenvolvido,
para os países desenvolvidos. O país detentor de grandes
Qu~ndo Ministro, propus, e já tive entendimento com
reservas de urânio como o Brasil, que souber enriquecer
o atual Ministro das Minas e Energia, o Ministro Aurew
o seu urânio, terá muito mais forçã relativa, na década
liano Chaves, entendo que o Brasil poderia, aliás, destí~
de 90, do que os países produtores de petróleo durante o
nar uriinio de Lagou Real para o consumo in_terno e
primeiro choque do petróleo, porque, realmente, a eneraquele urânio associado ão fosfato, no Ceará, para efeito
gia nuclear é o grande instrumento para o desenvolvide exportação, já pensando no ciclo do combustível numento.
clear como_ futuro exportador, não do urânio como
O Sr. Virgílio Távora....:.. Permite~me V. Ex~ um ~par
matéria-prima, o y~llowcake, um concentrado de urânio,
te?
e sim já o urilnio enriquecido.

rs·

O SR. CESAR CALS- Pois não, com muito prazer.
O Sr. Virgílio Távora - Estávamo-nos reservando
p~tra fazer uma interferência, no final da sua brilhante
apresentação, de dois problemas que, a nosso ver, são
fundamentais: um, pura o Nordeste, via de conseqüência
paru o País; e outro, para toda a Nação brasileira.

Devo esclarecer, Sr. Presidente, que os ensaios do beneficiamento do urilnio de ltataia já fOram realizados e alcançaram resultados plenamente satisfatórios.
Do Minério de Itataia, além do concentrado de urânio, será obtido o ácido fosfórico, matéria-prima utilizada na indústria de fertilizantes.
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Com a finalidade de obter os parâmetros neceSSários à
construção de um complexo mínero-industrial, com capacidade de produção de 3.000 toneladas anuais de concentrado de urânio, o Ministério das Minas e Energia já
contn,ttou a edificação de uma usina-piloto.
De acordo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com os estudos de mercado, a partir de 1993, eu disse aqui no início do meu discurso, a demanda de concentrado de urânio no mundo passará a ser superior à produção atualmente programada. Quer dizer, temos mercado.
Por outro lado, na área de_fertilizantes fosfatados, a
partir de 1993, está previsto o seguinte déficit na produção nacional de ácido fosfórico:
(EM 1.000 T p' o')

Demanda

1993

1994

1995

1.193

1.265

l.340

Produção

833

833

Déficit

(360)

(432)

81:L
(507)

Então, a rigOr, Precisamos do "fOsfato e temos mercado
internacional de urilnio.
Coil-1 a implantação de um complexo mineroindustrial em ltataia, além de oferecer ao Nordeste Ocidental fertilizantes fosfatados, melhorando a produtividade Agrícola de uma das áreas mais pobres da Região
Nordestina, abre também uma grande possibilidade de
emprego de mão-de-obra excedente, que é um dos principais problemas da Região que nós três - Senador
Virgílio Tâvaro, o Senador José Lins e eu - representamos nesta Casa.
Conforme disse no início do meu pronunciamento, na
audiência que mantfve com o Sr. Ministro das Minas e
Energia tive a oportunidade de solicitar a interveniência
de S. Ex~. objetivando que este projeto fosse colocado
como uma das prioridades da Petrofértil. Já está contratado.
Sr. Presidente e Srs. Sena_dores, ao trazer este tema ao
conhecimento desta Casa, faço-o por entender que o asSuilio extraPola os interesses do ceará e passa ·a ser de
funda~ent<~l importância pâ.ni o nosso Paí_s.=:
O Sr. José Lins- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. CESAR CALS -

Pois não, nobre Senador.

O Sr. José Uns- Senador Ces.ar Cais, ontem V. Ex~
falou e aqui comentamos o discurso de V. Ex~. do
problema da refinaria de Fortaleza. Hoje V. Ex~ traz outro assunto da maior importância para o Ceará. Realmente, nós, como coletividade, temos a memória muito
curta, porque em 78, 79 tínhamos uma produção de cerca de 25 mil megawatts, com a capacidade instalada de
25 mil megawatts, e uma taxa de crescimento da demanda de energia da ordem de 15 a 17%. No Nordeste, ent~o. a taxa de crescimento eta vertiginosa. A expectativa
era que, em cinco anos, deveríamos ter uma capacidade
instalada de cerca de 50 mil megawatts e, com mais seis
anos de combustível, tanto pelo lado da produção de
energia como pelo da comercialização externa iríamOs
para cerca de 100 mil megawatts, se não quiséssemos interromper o nosso processo de crescimento. Daí por que
o Presidente Geisel, quando pensou no Programa de
Produção de Energia Nuclear, imaginou que as deZ unidades não Seriam uÕ'i e;l(agerO, porque O tempo, a -d~man
da de tempo para se chegar à instalação de 8 unidades,
seria, no mínimo, de !5 anos. Ora, isso significa que,
quando essas unidades estivessem instaladas, não estar~~~m produzindo mais do qu~_8 a lO%, já quecadll uri-ta
delas. tinha !.000 megawatts da produção naciOnal de
energia. Atém do maís, veío o Programa de Produção de
Combustível Nuclear aqui, no País. V. Ex~ trabalhou e
desenvolveu, a partir da pe.<>quisa que mostrou a existência de urfmio na Bahia, no Ceurâ e em toda parte. Tudo
isso praticamente foi interrompido, mas acredito que foi
apenas um eclipse no processo de produção de energia
rio País. VamoS vOltar a çrescer. Já no ano passado tive-
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mos uma crise no fornccjmento energético do Pais, tanto
nu produção como nas linh-ªs de tr<:J.nsmissão. O grande
problema é que a demanda_ cresceu e as linhas não

agücntaram a sobrecarga ~xigida peJo consumo. Ai esta~
mos, certamente, nas bordas da reanálise dessa questão
da energia do País e, forçosamente, a questão da pro~
dução é importante para nós. Certamente, o cw-nt:_ da
questão, para nós, cearenses, é_a instalação da un_i_dade
de produção do concentraçlo, Já no Ceará, e o que temeM
mos é que o Governo venha a tomar uma decisão diferente. Hoje já se fala em uma unidade de produção na
Bahia, no Paraná, ou_cm Santa Catarina, não sei bem,
mus é preciso que também o Governo tenha cuidado,
nUa podemos transformar o Nordeste em um mero fornecedor de pedra, deixando a parte realmente produtiva,
e que pode ajudar a economia do Estado, nas mãos de
outros. Creio que este_ê__ o pensamento ...
O Sr. Virgílio Távora- Mas aí é o prestígio do eminente Senador junto ao MiQistro do seu Partido ...
O Sr~ José Lins - Mas é claro!
O Sr. Virgílio Távora- ... para que ilos ajude nessa
cruzada.
O Sr. José Lins - V. Ex• tem razão, e V. Ex• tem
acompanhudo a opinH'ío pública no Ce<.~rã, que pratiCãmente tem nos colocado contra a parede. Às vezes, pensam que essa luta nUa é contíiiU"a, indormida, tanto da
parte de V. E.x~ como do Ministro Cesar Cais, e mesmo
de nossa parte. NUa tenho dúvida, estou de acordo com
V. Ex~, o trabulho tem que ser feito junto ao Presidente
José Sarney, junto uos Ministérios, em defesa da economia do Estado.
O SR. CESAR CALS-:-:- Na realidade, nobre Senador
José Lins, V. Ex• demonstra que é necessãrio continue-

mos falando sobre _o assunto, para que não caia no esquecimento. Muitas vezes_, somos incompreendidos lá,
no nosso Estado de origem, porque muitas daquelas pessoas aburdam o assunto o que fazem superficialmente,
não procuwm as razões de técnicas econõmicas e pensam que se pode faZer tudo na base da emoção.
O Brasil voltou a crescer. Já no passado o crescimento
da demanda foi de 8,9%, como já foi no ano anterior. O
Brasil vui precisar, realmente, acelerar o seu programa
energético. Houve uma recessão, que repercutiu no crescimento do consumo, o que nos levou a problemas de recursos e, por isso, fizemos uma opção forte pelo ciclo do
combustível nuclear e d.elongando os prazos da usina.
Era opção conjuntural. Não_estou_co_ntra a decisão anterior do Governo do Presidente Geisel. Apenas foi adap~
tada, como eu di'sse, à conjuntura do momento.
Quanto ~ usina-piloto, deixo _aqui claro que, quanto
ao contrato que se fez, o que se buscou fazer foi o seguinte: sabendo que a NUCLEBRÃS luta com dificuldade de
recursos, porque são recursos orÇamentários, ela aifiâã
não gera recursos. Nós procuramos colocar o convênio
com a PETROFÉRTIL, para que esta entrasse com a
impluntaçãO da usina-piloto e a NUCLEBR.ÂS com o
seu conhecimento geológico, ci q-Ue já era- um investimento muito grande.
Colocado na PETROF~RTIL, sabemos que, para se
fazer a separação do urânio do ácido fosfórico, é necessário ácido sulfúricO, e· fião me parece lógico que, para
. testar um proce.~so, tivesse de se exigir dã PETROFJ::RTIL a implantação de uma usina de ácido sulfúrico também lá no Ceará, que não tem enxofre e a gipsita também ainda não está dominada.

e

O Sr. Virgílio Tã.vora (PDS- "CE)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. CESAR CALS --Pois não, nobre Senador.
O Sr. Virgílio Távora:- Neste ponto é que desejava,
interrompendo V. Ex~. que fosse muito enfatizado, porque justamente achamos que V. Ex• é objeto de uma injustiÇa clamorosa de técniCos que, apressadamente, con, denam uma solução que o bom senso ditou. Para uma
usina-piloto, ia-se instalar uma fábrica de ácido sulfúrico, quando os recursos são absolutamente contados,
quando V. Ex~ fez até_ digamos, uma alquimia miniSterial, justamente quase que obrigar a PETROFbRTIL a
fazer o acordo com a NUCLEBRÃS e forneCer os recursos. Jsto aí _é que salta à vista de qualquer um e que eu
achava que devia ser bem percutido, porque temos, e V.

Ex~ não _nos deve f;ü·or nenhum por isso, sempre defendido u solução dada por V. Ex• Ê a solução do bom senso ..

O SR. CESAR CALS -AgradeÇo, nobre Senador
Virgílio Távora,jâ que, no Governo anterior, foi visitar,
interessou-~_se para ver o detalhe do projeto lá em Jtataia.
Se fta(uralmente tivesse discordado, a única solução
po·s-sível de fazer com que a PETROFE:RTIL pudess~ ter
o encargo da usina-piloto, era usar, para testar o processo, a fãbrica de ácido sulfúrico já existente, que está Jocali:wda em Santa Catarina. Como compromisso, e também peb lógica, que ninguém vai mandar para o projeto
industri:il toda aquela montanha, de um lado para outro.
Então, apenas para testar o processo. Não sabemos que
até o -momento em que ele for test<Jdo, já teremos, possivelmente, o sulfeto de cobre de Carajás, em aproveitamento; porquanto teremos também ácido sulfúrico no
próprio" Nordeste, -além dos estudos para a tecnologia da
---gipsita existente no Ceará.
De modo que, me parece importante que nós os três
Senadores do Ceará, independentemente de_Partidp, fixemos uma posição uniforme nesses dois projetas: a refinaria de petróleo para o Ce<.~rá, e esse projeto de complementação da usina piloto, com o que o desenvolvimento
de nosso Estado mudará sem dúvida a face de miséria ali
existente.
E muito importante que nos apresentemos perante a
opinião pública e o Governo, os três Senadores do Ceará, em uníssono, nessa reivindicação.
Sr. Presidente, eru o que Hnhumos a dizer. (Muito
bem! -Palm<tS.)
O SR. PRESIDENTE (Murtins Filho}- Conce4"ia
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A FedCração Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Em ino, emitiu Nota Oficial, no dia 25
_de janeiro último, repudiundo um Projeto, em andamento no Congresso Nacional, que cria a Ordem dos Profes~
sares do Brasil.
Diz a Not<J que essa providência de se criar a ~or
dem" nilo traz nenhum beneficio ao Ensino e aos professores, pois, só prevê de_veres e punições, não lhes assegurando nenhum dos dirdtos já conquistados e inerentes
ao exercício do Magistério.
O documento tJaz: vários considerandos e termina denunci-ando e repudiando o projeto em tela.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores a Nota Oficial:
NOTA OFICIAL
Aos Senhõres Senadores e Deputados
Ãs entidades repreSentativas dos Professores
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1985.
A Federação Interestadual dos Trabalhadores em Est<Jbelecimentos de Ensino - FITEE- entidade_sindical
de 2'-' grau representativa dos professores e auxiliares da
administraçUo escolar em reunião de sua Diretorí:i -e- de
seu Co_nselho de Representantes, considerando que o
~-Projeto de Lei n9 4.227/1984, de autoria do Deputado
Nilson Gibson que cria a Ordem dos Professores doBrasil, niio traz nenhum beneficio ao EnsinÇl e aos professores, pois, só prevê deveres c punições, não assegurandolhes nenhum dos direitos já conquistados e inerentes ao
exercício do Magistério;
Considerundo que os professores não são profissionais
libemis e sim trabalhadores assalariados hoje submetidos a estafantes jornadas de trabalho e a salários aviltantcs;
Considerando que os Conselhos Regionais e Federal
se constituirão em representação paralela, contribuindo
decisivamente para o enfraquecimento dos Sindicatos,
principais instrumentos de luta dos assalariados;
Considerando que a garantia do mercado de tl:'abalho,
a mélhoria dos salários, das condições de trabalho são
condições mínimas necessárias para termos um ensino de
qualidade e su<Js conquistas passam antes de tudo, pela_
luta unitúria dos professores a nível nacional e não pela
criação de órgãos burocratas e cupulistas;
Considerando ainda que de acordo com o referido
projeto, os Conselhos Regionais e Federal se constituiriam em instrumentos amortec_e_çlores das lutas pela me-
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lhoria da qualidade de ensino e nUa em instrumentos de
dcfcsà dos prÔfessores.
- -Decidiram:
I - Denunciar_ e R.efludiur o referido projeto cOmO
nocfvo e prejudicial ao Ensino e aos interesses dos pro·
fessores;
2- Denunciar e Repudiur tod<l e qualquer tentativa
que vet;~ha contribuir para a queda da qualidade de ensino c de tutelar os professores;
3- Comunicar nossa posição e solicitur a todas as entidades de profe~sores, aos Deputados Federais e Senadores c f1s demais autoridades ligadas à educação que envide esforços, juntamente com as demais entidades de
professores, para impedir a aprovação do referido projeto no Scn<Jdo;
Espemndo contar com sua compreensão e colaboração, enviamos-lhes nossas
Saudações democráticas e Sindicais.
Federação Interestadual dos Trabalhadores cm Estabelecimentos de Ensino- FITEE- Wellington Teixeira Gomes, Presidente- José Geraldo de Santana Olivei~
ra, Secrctúrio de Legislução do Trabalho e Previdência
Soda!.
De acordo:
Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais
Sindicato dos Professores do Estado de Mato Grosso
Sindicato dos Professores do Estado de Goiás
Sindicuto dos Prufessores do Estado do Espírito Santo
Sindicato dos Professores no Distrito Federal
Sindh!ato dos Professores de Juiz de Fora
Sindicato dos Auxiliares da Administração Escolar do
Eslado de Minas Gerais
Sindicuto doS Auxiliares da AdministmÇão Escolar no
Distrito Federal
Era o _que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Não hú mais
oradores inscritos.
N<Jdu mais h<Jvt:ndo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designundo para a extr<Jordinária de hoje às 18
horas e 30 minutos, anteriormente convoe<ld;.t, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Projeto de_ Decreto Legislativo n'-' 5, de 1984 (n9 39/83, na Câmara dos Deputados), qut: aprovu o textO da convenção para evitar a duph! tributaçàu e prevenir a evasão fiscal em matéria de
impostos sobre a renda entre o Governo da República
Federativa do Brusil e o Governo do Equaâor, celebrado
em Quito, a 26 de maio de 1983, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s !.027 a !.030,
de 1985, das Comissões:
-De Relações Exteriores;
-De Constituição e Justiça;
:..:. .:.;. De Economia; e
.;.__;De Finanças.

-2Votaçào, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n'-' 22, de 1984 (n'-' 57/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação
Científica, 'Técnica e Tecnológica, entre o Governo da
República Federutiva do Brasil e o Governo da República Fed_erativa do Brasil e o Governo do Reino do Marrocos, celebrado em Fez, a 10 de abr'' fe 1984, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 975 a 977, de
1985, das Comissões_:
- De Relações Exteriores;
·
- De Educação e Cultura; e
- De Economia.

-3Votação, em turno únicá, do Requerimento n~' 842, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando;-nos-ttáriiO:-;-do ú-rt. 280, a, do Regimento Interno, a retirada, em
~rÇt_le_r_ de0nitivo, do PrÕjeto de Lei do Senado n~' 236, de
1983, de sua autori<t, que "isentã de tributos e taxas, in-
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clusive municipais, as -transmisSões_ imóbiiiáriaS-qüe-específica".
·

-4Discussào, em turno único, do ~.t'r0ji!I.O de-becreto Legislativo n~> 1, de 1985 (n"' 56/84, na--Câmara doS.b'eputa-

do-s), _que aprova o texto do Acordo sobre Cooper~ç~o
Econômica, Industrial e Tecnológica entre o Governo -da
República Federativa do Brasil e o Gov~rno da Suécia,
concluído em Brasnia, a 3 de abril de 1984, ten_do
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 978 e 979, de
191:15, das Comissões:
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- De Relações Exteriores; e
- De Ciência e Tecnologia.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerrada a sessão.

(Lemma-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.)

Ata da 9ll- Sessão, em 11 de março de 1986
4? Sessão Legislativa Ordinária, da 47? Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Fábio Lucena- AI~
cides Paio - Gaivão Modesto - Odacir SOares Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Alexandre Costa
-Américo de Souza --Alberto Silva- Helvídío NUM, nes - Cesar Cais - José Lins - Virgílio Távora Moacyr Duarte -Martins· Filho_- Humberto Lucena
- Milton Cabral- Aderbal J urema- Cid Sam-paiO-:..::Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante- Albano Franco
- Lourival Baptista -Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana -=--Nelson Carneiro- Jamil Haddad - Murilo Badaró - Alfredo Campos - SeVero
Gomes - Benedito Ferreira - Bi!nedito Canelas Gastão MUller- Roberto Campos- José FragelliJaison Barreto -Ivan Bona to- Carlos Chiarelli- Oeta via Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A liSta de piesença acusa o comparecimento de 42 Sfs. Senadoies~ Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. t<:>-Secretárlo p-rocederá à leitura de expediente.

b lido o seguinte
AVISOS
Do Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República
N~' 874/85, de W de dezembro de 1985, encaminhando
esclarecimentos do Ministério das Relações Exteriores
sobre os quesitos constantes do_ Requerimento n~' 334, de
1985, de autoria do Senador ltarriar Ffanco, fOirrlufado
com objetivo de instruir-o exame do Projeto de Lei do
Senado n~' 31, de 1982.
N~' 31/86, de 31 de janeiro do corrente ano, encaminhando esclarecimentos do Ministério dos Transportes
sobre os quesitos constantes do Requerimento n~' 467, de
1985, de autoria do Senador_ Jorge Kalume, formulado
com a finalidade de obter informações sobre os recursos
financeiros destinados às rodovias f6derais, liberados
para o Governo do Acre, nos anos_ de 1983, 1984 e 1985.
N9 32/86, de 31 de janeiro do corrente ano, encaminhando esclarecimentos. da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República sobre os quesitos constantes
do Requerimento n~' 392,-de 1985,-de iutocia do Senhor
Senador Jutahy Magalhães, formulado Com a-finalidade
de obter informações_ sobre os Programas de Trabalho,
Projetas e Atividades voltados_ para o Nordeste, nos
anos ·de 1984, 1985 e 1986.
OFICIO
Do Sr. 11'-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhandQ à revisão do Senãdo autógrafos do seguinte projeto:

PROJETO DE LEf DA CÂMARA
N• 2, de 1986
(N~' 6.201/85, mi Ciisa -de õrigem)
De iniciutivu do Sr. Presidente da República

Reajusta a pensão eSpeêial concedida pela Lei n~'
4.774, de 15 de setembro de 1965, a Paulo Soares, e
dá outras prol·idências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~' A pensão especial concedida pela Lei n"
4.774, de 15 de sete"mbro de 1905;-a Paulo-Soares, fica

reajustada no -valOr correspondente a 4 (quatro) vezes o
valor do salário mínimo vigente no País.
Art. 21' A despesa deCorrente desta lei correrâ à conta de Encargos Previdenciários da União - Recursos
sob a Suj:iúvisão do Ministêrio da Fazenda.
Art. 3Y Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 404, DF 1985.Excelentíssimos Senhores M~mbros do Congresso Na-cional.
Nos termos do art. 51 da Co~tituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de V. Ex's,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que
"reajusta a pensãO especial, concedida pela Lei nv 4.774,
de 15 de setembro de 1965, a Paulo Soares, e dá outras
providências".
Brasília,
de
de 1985.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 151, DE 22 DE JU·
LHO DE 1985, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de submeter à-consideração i:leVQSSa
Excelência a solicit<lçào formulada por Paulo Soares, no
sentido de ser reajustada a pensão especial que lhe foi
concedida cm virtude de sua deficiência visual.
2. Tal beneficio foi concedido pela Lei n" 4.774, de IS
de setembro de 1965, publicada no Diário Oficial de 20
subseqUente, no valor de Cr$ 66.000 (s_essenta e seis mil
cruzeiros), coincidentemente, o valor equivalente ao salário mínimo vigente no País naquela época.
3~ Levando-se em consideração as alegações formuladas pelo mesmo, e ponderando que o valor da pensão, apesar doS reajustes, não deixou de ser _atingido pelos altos índices inflaciOnários que sofreu a moeda nacional, neássário se torna ser corrigido seu valor, a fim de
que a proposição possa atingir seu objetivo, ou seja, dar
ao beneficiado condições normais para manter sua
sobrevivência e garantir uma existência condigna.
Em face do exposto, submeto à elevada apreciação de
Vo!:.'Sa Excdência o anexo Projeto de Lei, elevando ova~
lor mensal da pensão, para o equivalente a _quatro vezes
o salúrio mínimo vigente no País. -Francisco Dornelles,
Ministro da Fazenda.

Em 27 de agosto de 1985.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Haroldo Sanford
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretãrio.
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de-Estado da Fazenda, relativa a projeto de tei
que ...reajusta pensão especial concedida pela Lei n9
4.774, de 15 de setembro de 1965, a Paulo Soares, e dâ
outras providências".
~Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• protestos de_ elevada estima e consideração. - José Hugo
Castelo Branco, Ministro-Chefe do Gabinete Civil.

LEiilSLAÇÀO CITADA,
.
LEI N• 4.774,
DE 15 DE SETEMBRO DE 1965
Concede pensão espec-ial a Paulo SOares, exservidor do Ministério da Guerra.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a s~uinte lei:
Art. li' É concedida a Paulo Soares ex-servidor do
Ministêrio d~ Guerra, a pensão especial de CrS 66.000
(sesSenta e seis mil cruzeiros)-mensais.
Art. 2\' A despesa com pagamento da pensão concedida por esta lei correrá à conta da dotação orçamentária do Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas da União.
Art. 31' Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.
Art. 4~' Revogam-se as disposiÇões em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1965; 1451' da Independência e 77~' da República.- H. CASTELLO BRANCOOctávio Bulhões.
(À Comissão de Finanças.)

O SR. PR_ESIDE_NTE (José Fragelli)- O expediente
lido vai à publicação.
Do expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara
nl' 2/86, que deverá receber emendas, perante a comissão
a que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordinárias, nos termos do art. 141, II, "b" do Regimento InternQ.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
requerimento que serâ lido pelo Sr. \9-Secretário.
Ê lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 14, de 1986
Nos lermos do artigo 185 do Regimento Interno, requeremos que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de 10 de abril próximo seja dedicado a
homenagear a memória do ex-Deputado José Bonifácio.
S_al'-!. das Sessões, I I de março de 1986. - Murilo Badaró - Martins Filho.

O SR. PR~SIDE~"fE (J_osé Fr?gelli) ~O requerf..
ri1Cnto que vem de ser lido ~erâ publicado e incluído em
Ordem do Dia, nos termos do Regimento Interno da Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n~' 5, de 1984 (n~' 39/83, na Câmara dOs
Deputados), que aprova o texto da convenção para
evitar ã. dupla tributação e prevenir a evasão fiscal
em matéria de impostos sobre a renda entre o GoVerno da República Federativa do Brasil e o Gover-
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no do Equador, celebrado em Quito, a 26 de maio
de 1983, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'>'s 1.027 a

1.030, de 1985, das Comissões:
- de Relações Exteriores;

-

-.de Constituição e Justiça;
-de Economia; e
- de Finanças.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ex~
traordinâria do dia 5 do corrente, tendo ã voiaçào sido
adiada por falta de quorum. Em votação.
Os Srs. Senadores que aprov-am o- projeto queifarn
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto irá à Comissão de ltf:daçào.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'i' 5, DE 1984
(N"' 39/83, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Convenção para evitar a Dupla
Tributação c Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre a Renda entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Equador, celebrado em Quito, a 26 de maio de 1983.

O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Fica aprovado o texto da Convenção para
evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda entre o GQverno da
República Federativa do Bras.il e o Governo do Equador, celebrado em Quito, a 26 de maio de 1983.
Art. 29 Este decreto legislativo entra ein vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) -

Item 2:

Votação, em- turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n'? 22, de 1984 (n<~ 57/84, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, entre o
Governo da República Federat_iva do Brasil e o Governo do Reino do Marrocos, celebrado em Fez, a
10 de abril de 1984, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nvs 975 a 977, de
1985, das Comissões:
-de Relações Exteriores;
- de Educação e Cultura; e
- de Economia.
A discussão da matéria jã foi encerrada, tendo a_ votação sido adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irã à Comissão de R~dação.

terno, a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado no? 236, de 1983, de sua _autoria,
que ""isenta de tributos e taxas, inclusive municipais,
as transmissões imobiliárias que especifica".
Enl -votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados (Pausa.)
Aprovado.
D~ acordo co~ a deliberação do Plenário o Projeto de
Lei do Senado 2J6 será definitivamente arquivado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo no? I, de 1985 (no? 56/84, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação Econômica, Iridustrial·e Tecnológica entre o Governo da República Feder:itiva do
Brasil e o Governo da Suécia, concluído em
Brasília, a 3 de abril de 1984, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nvs~ 978 e
979, de 1985, das Comissões:
-de Relações Exteriores; e
-~...._de Ciência e Tecnologia.
Em discU-ssão O projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados_._(Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte_ o projeto aprovaâo:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 1, de 1985
(N'I 56/84, na Câmara dos DeputadOs)

Aprova o texto do ~corda sobre Cooperação Econômica, Industrial e Tecnológica entre o Governo da
República Fcdcratíva do Brasil e o- Governo da Su-éda, conciÕido cm Brasília, .a 3 de abril de 1984.

O COngreSso N aciona1 decreta:
Art. lo? fica aprovado o texto do Acordo sobre Cooperriçãõ Econômica, Industrial e Tecnológic'a entre o
_Governo da República Federativa do Brasil e o governo
da Suécia, concluído em Brasília, a 3 de abril de 1984.
ArL 2-? Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O-SR. PRESIDI::NTE (Josê Fragelli)- Estã esgotada
a matéria constante da. Ordem do Dia.
-- Concedo_ a palavra uo nobre Senador Alfredo Campos.

O ~SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Sena~
dores:
~ o seguinte o projeto aprovado:
Já um ano completou-se sem Gustavo Capanema.
Co~ a sua morte. o Brasil perdeu uma figura ímpar em
PROJETO DE DECRETO
nossa História e, passados os dias, nem assim a
LEGISLATIVO Nv 22, DE 1984
lembrança de Capanema desaparece desta Casa. Porque
(N9 57/84, na Câmara dos Deputados)
este é o destino dos grandes homens o de permanecerem
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cie:ntifl_-__ _ vivos, através dos__ tempos, na memória dos povos.
Não sei se caberia aqui, neste momento, uma retrosca, Técnica e Tecnológica, entre o Governo da Re~
pectiva de sua vida. Por que não, ao invés, falar apenas
pública Federativa do Brasil e o Governo do Reino do
do homem, na sua pureza, na sua ingenuidade de honesMarrocos, celebrado em Fez, a 10 de abril de 1984.
to, na acuidade do analista puro do fenômeno político?
O Congresso Nacional decreta:
-----::- -Dele di~se Carlos Drumond de Andrade, seu amigo,
Art. Jo? Fica aprovado o texto -do Acordo de Coopecompanheiro e colaborador, que era o "homem de livro
ração Científica, Técnica e Tecnológica, entre_o Governo
e de lâmpada ", era o .. espectador da história", "era o
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
mais terrível consumidor de Iívros". Nenhum de seus codo Marrocos, celebrado em Fez, a 10 de abril de 1984.
legas intelectuais, participantes do grupo que -debatia
Parágrafo único •. Ficam s_ujeitô_s à aprovação do
sobre literatura, arte, ciências, finanças e tantos outros
CorigreSso Nacional quaiSQ_Uer atas de que possam resultemas variados, poderiam suspeitar que Capanema viria
tar revisão do Acordo, bem como aqueles que se destia se tornar, com o tempo, o político dedicado, o homem
nem a estabelecer Ajustes COmplementares.
público ativo e eficiente. _
_
Art. 29 Este decreto legislativo eiltra em -vigor ria
Enttctanto, 'ainda segundo Drumond, "tudo que havia
data de sua publicação.
lido, pensado e sentido até então e que parecia torná-lo
particularmente inapto para o governo, foi se revelando,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 3:
pouco a pouco, a ptepar:ição justa e essencial de que preVotação, em turno únicõ.-do_Requerimento no?
cisamente carecia para governar, em- novos tempos, com
842, de 1983, do Senador Nelson Carneirõ, soliciuma instabilidade que governo nenhum conhecera antando, nos termos do art. 280, __a, do Regimento lntes".
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De acQrdo com a 9pinião de outro companheiro, o
memorialista Pedro Nava, a _polftic_a. jamais ocupO~ lugar de importância na vida do jovem Capanema.- Diz
Nava que, longe de se interessar por política, o mirieiro
de Pitangui sempre foi "um moço irreverente, idealista,
simples, d~spreocupado de qualquer carreirismo e mais
dado às letras e à cultura''.
No entanto, quando a política cruzou a sua estrada e
esbanou em sua vida•. Capanema abraçou-a e tornou-se
o Vereador o Deputado Federal, o grande Senador. E
revelou-se o administrador consciente, o grande Miflistro da Educação que rompeu os vfnculos, embolorados;
com um passado acadêmico e arcaico, abrindo caminho
para um futuro de reformas, não só no ensino com também nas artes.
Gustavo Capanema criou o Patrimônio Histórico. e
Artístico Nacional e o Instituto Nacional do Livro. Protegeu os artistas de vanguarda, abriu, para a arquitetura
brasileira, o caminho novo do moderno e do funcional.
Aindâ é Drummond, testemunha viva dos fatos, quem
diz que Capanema "foi no MEC uma usina de idéias __Que
se tornaram realidades. Varreu a rotina e implantou novas formas de educar_ e civilizar o homem brasileiro".
__ N_ão foi apenas artiStá. Capanema foi também o admi.:
nistrru:ior at_enlQ_que erradicou doenças, que se preocupou com a organização do _ensino industrial e da educação física.
E foi também, segundo Drummond, "o homem humilde por excelência, que não se cansava de ouvir a opinião dOs entendidos, as criticas bem intencionadas, até,
suportando com paciência cristã, as mal-íntenciOiiada_:s." ._
Em !970 Veio para- o Senado Federal onde presidiu a
ComissãO de Educação e Cultura e onde foi viCePreside;nle__ d_a Comissão de Constituição e Justiça.
Como parlãmentar, nesta Câmara Alta, destacou-se
pela tolerância que sempre norteou seus passos políticos.
Defefldeu, c.()m ardor, a democracia plena, procurando
soluções para a difícil situação em que viviam as instituíç-ões polítiCas brasíleiras.
Ao término de seu mandato, tendo sido homenageado
por colegas e amigos, levantou-se para discursar em
agradecimento. E, respondendo ao Deputado José Bonifácio_, que_o a_conselhava a permanecer sentado, disse q-ue
falaria em pé, porque "o orador que improvisa e não fala
em pé, não prova· Sua existência".
Um ano se completa sem Gustavo Capanema. Que
não viveu pará testemunhar as reformas que se anun~
ciam. Que não esperoU pelo futuro. E isto fez porque, ele
próprio, foi futuro em seu tempo. Foi esperança de novos dias. Foi realização. Foi exemplo. (Muito bem!)

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinâria de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA
Votação, em fu-rno único, do Requerimento ·n<:> 3, de
1986, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Carlos Cliiarelli, respectivamente, LídereS do PMDB e PFL,
requerendo nos termos do_ art. 371, c, do Regimento Interno. urgência para o Projeto de Lei da Câmara no? 218,
de 1985 (no? 6.698/85, na Casa de origem), que dispõe
sobre o I Plano Nacional de ]nformâtica e Automação
- PLANIN.
Votação,--em'primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nll 172, de autoria do Senado_r Moacyr Duarte, que
acrescenta letra ao item II do art. 275 do Código de Processo Civil, instituindo o rito sumarfssimo para as ações
constitutivas de servidão legal de aqueduto, tendo
PARECER, sob n'~ 537, de 1985, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, no mérito, favorável.

3
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 226, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car-
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neiro, que concede anistia a dirigentes sindicais pllnídos
com base na legislação trabalhista, tendo
P~RECERES, sob nos 513 e 514, de 1985, das Comissões:

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
__ _
- de Legislação Social, favorável.
4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n 9 127, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a extensão dos efeitos das Leis
n~ 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e n"' 3.164, de }9 de
junho de 1957, a outros casos que especifica, e dâ outras
providências, tendo
PARECER, sob nl' 432, de-T9-85, da Comissão
- de Constituição e Justiça, favorável, com Emenda
que apresenta de n"' 1-CCJ.

Votação, em primeiro turno, do_Projelõ de Lei do Senado n"' 115, de 1983, de autoria do Senador Martins Filho, que restabelece direitos aos servidores militares_ que
se encontrem ejou passarem para a [natividade, tendo
PARECERES, sob n'?s 540 a 5_42, de 1985, das Comis- -sões:
- de Constituição c Justiça, favorável, com Emenda
que apresenta de n"' 1-CCJ;
__ _
-de Segurança Nacional, contrário; e
- de Finanças, favorável ao projeto e contrário à
Emenda da Comissão de Constituição e Justiça.

6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 81, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dá nova redação aos arts. 4'?, item II, 5<? e
125 do Decreto-lei n"' 200, de 25 de-fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei n'i' 900, de 29 de setembro de
1969, dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de
ates e contratos de interesse da administração pública federal direta e indireta e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n"' 81, de 1986, da Comissão
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
PARECER ORAL, favorável, proferido -em plenário,
da Comissão
- de Seniço Público Civil.

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimii"ilir d8.
constitucionalidade, nos termos-do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto deLe~ do S~nado n'i' 199, d~_l980,
do Senador Henriq-ue SalillUo~ cjuea:Ssegura o cn!de_nciamento médico pelo INAMPS nos casos que especifica, e
dá outras providências, tendo
_
PARECER, sob n"' 144, de 1981, da CoinisSão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Lãzaro Barboza.
Votação, ~m prim6ii0 tlii'"Ilo (apreciação preliminar da
constitucíonalidade e juridicidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n"' t 60, de 1982, da Senadora Laélia de Alcântara, q~e
restringe a disponibilidade dos bens imóveis do analfabeto, tendo
PARECER, sob n"' 849, de 1985, da Comissão
-de Constituição c Justiça, pela inconstitucionaHdade e injuridicidade.

9
Votação, em primeiro turno_ (apreciação prelimínar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"'l24, de 1983,
de autoria do Senador Gastão Milller, que faculta às empresas revendedoras de combustível ao público o pagamento à vista ou da parte por elas efetivamente c_omercializada, tendo
PARECER, sob n"' 742, de 1985, da Comissão _
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida-

de.
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Votação, -em primeiro tUrno (apreciã:Ç'ão prelimíõ.àr -da
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art.
_1.~6 do Regimento Int_erno), do Projeto de Lei do Senado
n"' 154, de 1984, de autoria do Senad()r Nelsoõ-Carneiro,
que define a residência médica e disciplina o exercício
profissional da atividade, dando outras providências,
lendo
PARECER, sob n"' 463, de 1985, da Comissão
--de Constituição e Justiça, pela inconStitucionalidade e injuridicidade.

11
Votação, em primeiro turno (apreciação-preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de I,...ei do Senado n'i' 206;de 1985,
de autoria do Senador Jorge Kalume, que permite o uso
dos créditos em fundos do Decreto-lei n"' 157 para amortização de prestações do Sistema Financeiro de Habitação, tendo
PARECER, sob n"' 881, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstituciOnalidade, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
-

( i."evanta~se a sessá~ izs

i8- horas e 48 ,;,inutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR .. MURILO BADAR6 NA SESSÃO DE 6-3.-86 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Pronuneia
o seguinte discurso. - Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Minha presença na tribuna nesta tarde, tem o propósito de fazer uma apreciação_ sobre as últimas medidas tomadas pelo Governo FederaL Todavia, desejo abrireS~
paço para inserir uma nota de afetividade no instante em
que o Senador Humberto Lucena se despede da liderança da Casa e parte para uma nova jornada política à
busca do sufrãgio popular no seu Estado.
- Seu amigo de longa data, companheiro do velho PSD,
sempre tive _por S. Ex' o mais alto apreço, a maior estima
e grande admiração. É que o Senador Humberto LUcen-a
segue a trilha gloriosa e histórica dos seus conterrâneos
da Par~íba, q_ue não só _marcaram presença na vida política brasileira pelos gestos de patriotismo, de desprendimento cívico, mas principalmente pela notável eloqüência. Aqui meSrrio, neste Senado, não foram poucos os parai banas que deixaram pelos Anais da Casa as mostras
da facúridia, da vibração, do verbo castiço, inundando as
páginas do Diário Oficial dos melhores momentos da
oratória parlamentar. Humberto Lucena faz Parte desse
-·gr-upo de paraibanos ilustres que conseguiram conquisTar um lugar ao sol na política nacional, em decorrência
dos seus atributos pessoais, das suas qualidades de liderança e sobretudo da sua coerência cívica.
Disse o Senador Luiz Viana, com a pr;cisão de sempre,_ que-~· Ex~ é um líder nato, não foi designado por
ninguém para ser líder. A sua liderança ê uma decorrência dos seus atributos pessoais, das suas virtudes e da sua
personalidade. Ma::; há algo que ele não inseriu na definição tão exata que fez de V. Ex•: é que V. Ex' adquiriu,
também, sobre esta Casa uma liderança afetiva, uma liderança sentimentaL V. Ex• nos_ conquistou a todos pelo
seu cavalheirismo, pela sua doçura, pela sua suavidade,
pela sua correção pessoal, qualidades essas que são o
apanâgio do verdadeiro homem público.
As minhas homenagens e as homenagens de toda a minha Bancada que, através da_ minha palavra, rende a V.
Ex• esse tributo e esse ato de justiça.
O Sr. Huinberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ -

O ~r. Humbertt? Lucena- V.

Com muito pfazer.

Ex•.• nobre Senador Murilo Badaró, confunde-me com suas palavras, porque
elas são por demais generoSas. V. Ex•, iá lhe disse no
meu pronunciamento, apesar de adversário de hoje, foi
me~_ correligionário_ de ont~m, no antigo Partido Social
Democrático, e nos une não apenas um coffipa.rilieirismo, mas sobretudo uma amizade sólida. Eu guardarei
em minha memória a sua saudação em seu nome pessoal
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e de sua bancada. E terrho certeza de que ela, sem dúvida
alguma, terá uma repercussão muito grande no meu Estado por ser V. Ex~ quem é, com a sua autoridade de homem público e de grande Líder das Minas Gerais.

O SR. MURILO BADARÓ -

Muito obrigado.

Sr. Presídente, o Professor Eugênio Gudin, que está na
antevéspera do seu centenário, há tempos escreveu um
artigo sobre a inflação. E nesse artigo ele citou Lord
Robbins que dizia que "Hitler foi o filho adotivo da inflação". E é v~rdade, Sr. Presidente, que não há na história dos povos do mundo nenhuma nação que tenha resistido a taxas explosivas de inflação. O Brasil caminhava nessa direção, pois em menos de um ano de Governo
a inflação ultrapassava a casa dos 500%, e dava sínais de
ter os seus controles sido completamente perdidos. Seria
uma desnecessidade se eu dissesse aqui certas verdades já
óbvias com relação à inflação que ela corrói os salários,
que ela atinge na base a estrutura moral da sociedade,
p_orque ela alcança a famflia até na sua hierarquia, desestimula os investlm:entos ... afinal, ela perturba de uma tal
forma a vida de uma sociedade que, de repente, ela se
transforma no seu maior inimigo.
Pois bem, Sr. Presidente, estamos procurando indagar
dos motivos que levaram o Governo a essa heróica deciSão; de fãzer uma reforma monetária que colocasse fim a
este terrível riial. Mal que de, certa forma, a sociedade
brasileira, durante o curso da sua história, aprendeu a
conviver com ele. Desde quando, ainda com a presença
de Dom João VI, foi criado o primeiro imposto ad valo-rem sobre exportações, que o Brasil começou a conviver
com taxas de inflação sem nunca vê-las inexistentes. Mas
é que neste irtstante chegamos as raias do paroxismo inflacionário.
O GóVerno, que se instalou no País em ma!ço de 1985,
insistia na tese de que era possível o crescimento com a
inflaç_ão. E os pronunciamentos ministeriais se repetiam,
tentando faze:r _essa prova que jamais governo algum do
mundo conseguiu realizar. Em verdade, o que estávamos
-ãssistindo era, em primeíro lugar, o tratamento político
da economia em função das eleições municipais de 15 de
novembro. O Governo não poderia correr o ris_co de_
aplicar medidas enérgicas de combate à inflação, porque
quase todas elas são dolorosas, quase todas elas são traumãticas nas vésperas das eleições do dia 15 de novembro.
A segunda alternativa seria a de que, de forma voluntária, preconcebida, tenham os luminares da tecnocracia
governamental, de hoje, estimulado, induzido e aumentado a pressão iriflacionária para que ela chegasse a um
ponto em que a própria sociedade estivesse preparada
para re:c_eber uma medida desta natureza.
O Senador Roberto Campos - quando discutíamos
aqui o _pacote de novembro, que foi unanimemente considerado como um dos fatores de aceleração inflaciol}_ár_ia e de s_up_eraquecimento da demanda, o que elevou
em_muito os níveis qa inflação brasileira- disse que,
provavelmente, a sociedade brasileira só iria reagir ao
problefl)ª_ da inflaÇãO no dia em que ela atingisse à casa
dos 1.000% ao ano.
E aí está, Sr. PreSidente, no momento em que ela ultrapassou a caSã dos 500% a socíedru:le brasileira estava, do
ponto de vista psicossocial, preparada para as medidas
que o Governo tomou. E ê bem provável que o Presidente da República tenha se lembrado de que, nos idos de
1898 a 1902, um Presidente da República arrostou com a
maiS: terrível impopularidade, com o seu Ministro da Fa~nda o _?residente Campos Sales e o Ministro Joaquim Murtinho - realizando uma reforma monetária
que permitiu ao Governo Rodrigues Alves um impulso
ex.traordi_nário no desenvolvimento nacional. t que,
qu_ase sempre;o~Uuverno que aceita conviver com altas
taxas de inflação, buscando um desenvolvimento fátuo,
um desenvolvimento que é muito mais uma miragem do
que--uma coisa real, quase sempre paga o pesado tributo
da impopularidade no instante em que o povo se vê lesado nos seus direitos fundamentais, que é uma das conseqUências da inflação. Pois bem, a inflação subiu a nívefs
superiores a 500% ao ano e o Governo tomou, no momento certo, na hora precisa, uma decisão heróica Que
recebe os aplausos unânimes da Nação. E a esses aplausos unânimes da Nação o PDS acrescenta os seus, porque tudo que é bom para o País é, também, bom para o
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Aí está, Sr. Presidente, uma maneira diferente de se fa~
zer oposição, muito diferente daquela oposição que ne- ·
gava tudo sistematicamente. A nós nos parece que um

Partido que tem responsabilidade para com o País, tem,
também o dever de louvar, de apoiar, saudar e aplaudir
todas as medidas que tenham, como objetivo, o bem da
Nação. E o combate à inflação era a ação prioritária" do
Governo, deferidida por nós desta e de outras tribunas,
de forma implacável. As nossas críticas maieres ao GOverno, no ano passado, todas _elas timbravam em assinalar que a equipe econômica do Governo Federal não estava dando ao problema da inflação a devida e necessária prioridade.
Ê claro, Sr. Presidente, que estamos aplaudíndo, mas
estamos numa posição de expectativa. O PDS designou
uma comissão composta dos seus mais eminentes homens para um exame aprofundado dessa matéria. Composta essa comissão, de quatro ex-governadores e de dois
deputados federais, ela deverá oferecer ao partido, na
próxima semana, uma análise bastante minuciosa de todas as medidas consubstanciadas no decreto-lei presidencial e as suas projeções e repercussões sobre a__vic;Ia
brasileira.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MURILO BADARÓ -Não quero, Sr. Presidente, descer a aspectos formais do decreto. Seria atê,
talvez,_ pouco importante assinalar que o-Governo usou,
mais uma vez, do entulho autoritário. É que, ao tempo
em que era oposição" o PMOB e, hoje, Governo, percebe
que hã instantes na vida de um povo em que o Governo
se vê -obrigado a medidas heróicas, sobretudo na ãrea
económica e não pode submetê-las a um debate demorado, desgastante em casas de composições heterogêneas,
em congressos e parlamentos onde os interesses _em jogo
e em choque, são os maiS variados.
O decreto-lei, sendo usado de uma forma- comedida,
sem exageros e sem demasias, é um ínstrumento importante, como é o decurso de prazo, também. Pois que a
sociedade moderna, o Estado moderno, não se ajustam
mais a certos comportamentos retardatários no momento em que providências drásticas e urgentes são solicitadas.
Eu, também, não assinalaria, aqui, por exeffiplo, algu-_
mas "incOnstitucionalidades gritantes dentro do "pacote".
O decreto-lei é uma prerrogativa do Poder E·xecutivo,
contida na Constituição, mas dentro de algumas condicion-antes entre elas a de não se criar despesas de ser matéria financeira, de segurança nacional. E, por exemplo,
a criação do seguro-desemprego não é matéria financeira
e, ao mesmo tempo, não é de segurança nacional e, ao
mesmo tempo, cria despesa. Mas, esses dois aspectos formais do "pacote" acabam por se constituírem em matéria de menos relevo, porque o Direito sofre tais mutações nos momentos em que a própria sociedaQ~ muda~
com certas volocidades que é provável que os Tribunais,
se chamados a opinar sobre essa matéria, dêem -uma interpretação construtiVa que consolida, de uma vez por
todas, a possibilidade de o Governo decretar, em instantes conjunturais tão delicados quanto esse, matérias que
não estejam previstas rigoi'ósãinente no texto coOstitucional.
Seja como for, Sr. PreSidente, e anteS-de cOnceder O
aparte ao Senador Benedito Vieira ümhO a iriiPressão de
que os e~onomistas do Goyerno sofreram o "estalo de
Vieira"~ De duas, uma: ou eles estavam trilhando um caminho absolutamente errado em matéda de economia,
ou estavam tentando chegar a uma situação paroxística,
em matéria de inflaçd.o, para poderem decretar o "pacote'-'. De duas, uma! De qualquer forma, o "estalo de
Vieira" foi útil ao Pais.
Ouço V. Ex•
O Sr. Benedito Ferreira- Primeiro, quero agradecer a
V. Ex' porque, em confundindo o Ferreira com Vieira ...

O SR. MURILO BADARÓ -

Confundi?!

O Sr. Benedito Ferreira- ... V. Ex' me nomeou Senador Benedito Vieira! Isto, para mim, realmente, é gratificante; gratificante porque Vieira, não só pelo talento
com que Deus o aquinhoou tão bem, foi tini zclõso,
sobretudo pelas coisas do espírito. E V. Ex', no início do
seu discurso, chamou a atenção para a corrosão moral

que a inflação nos vinha causando. E ela é tamanha, SeÍlador Murilo Badaró, que corrompeu até o vernáculo.
HoJe, o comerciante, essa peça indispensável nos mecanismos da economia, do qual nem os chamados países de
economia estatizada podem presdndir, hoje, repito, nós
mesmos, chamados mais esclarecidos, inadvertidamente
chamamós o comerciante de atravessador. Tal é a fúria,
tal é a ânsia estatlzadora deste País que todos nós fomos
cedendo, cedendo e concedendo e já não se vê mais cereaJistas por exemplo. Ser cer~Hsta, hoje, e correr o risco de- ser HnC,-hado. Com isso, criou-se esse monstrengo
que se chama FP, p_ara estatizar todo o comércio de cereais neste País. Só Deus é que _sabe quanto isso custa
para o contribuinte e, em realidade~ quanto custa para o
produtor. Ainda ontem eu falava aqui, com muita respOnsabilidade, não só por ser Senador da República, eu
falava em nome de uma instituição que tem conseguido,
nesta época tão conturbada da ausência quase que total
de comando e de lid_er_ança por que atravessa a humanidade, eu falava então de uma instituição que ainda se
mantém, em que pe_~em todos os percalços por ela enfrentaOos uma instituição que se mantém mais ou menos
unida. Eu falava sobre a Maçonaria o Grande Oriente
do Br<~sil e, por delegação do supremo soberano GrãoMestre, eu trazer ao Senado e ao País as preocupações
do Grande Oriente do Brasil, quase que reinterando-as,
por que J? levadas ao anterior Presidente da República,
S. Ex•, o General João Batista de Figueiredo. Tive a
oportunidade de assimilar, no dia de ontem, o descuido
maior desse "pacote" econômi_co em excluindo os alugadores de dinheiro, não confudi-Ios com os legítimos banqueiros, homens como o Sr. Amador Aguiar, que sempre
preconizava e bradava contra o absurdo dos custos do
dinheiro no Brasil, enfim, a exclusão do mercado financeiro, do congelamento, que, sem dúvida alguma, coloca
em sérios riscos o verdadeiro empresário _nacional que
vai competir, segundo palavras do próprio Sr. Ministro
da Fazenda, com as multinacionais, que vão continuar
pagando juros de 7,5%, enquanto S. Ex• espera que o
nosso juro aqui fique no patamar de 15% à 20%. Ora,
- veja V. Ex• que estamos caminhando para a repetição da
tristemente famosa Resoluçào n9 63 - internação de
dólar - isto é, endividamento da empresa nacional de
maneira a torná-la insolvente, como tantos exemplos de
insolvCncia. tivemos. E, por certo, que serão agora mais
uma vez comlnadas -se o .Governo não atentar para
esse aspecto- a buscar socorro em dólares, lá no mercado mundial nos bancos internacionais. Terão as multinacionais dólares, o dinheiro para conversão em cruzados
pela metade do preço que o Ministro da Fazenda espera
que nós cheg_u_e_mos porque o que está se anunciando aí,
ainda é o dobro do que S. Ex~ está esperando que o mer-cado financeiro venha a adotar no Brasil. Esta é a minha
preocupação, que queria consignar no dis-êurso (fe V. Ex•

O SR. MURILO BADARÓ - Muito obrigado.
Sr. Presidente, por que o PDS tem o dever de analisar
esta medida com cuidado?
Por que o PDS não deve recusar o seu aplauso a elas?
Por_ que o PDS está na obrigação de, publicamente,
endossar a ação do Governo num instante tão dramático
da vida nacional'!
Em primeiro lugar, para ficar fiel ao seu discurso e sua
pregação. Durante mais de onze meses nós combatemos
duramente o Governo atual, porque ele estava tratando
a inflação de umajorma absolutamente sem.importâncía. A inflação, para ele, era uma coisa que nãp tinha nenhumsignificad_o; o problema era cresc_er,_sobretudo e:m
função dos interesseS. eleitorais de São Paulo que, de certa maneira, estão condicionando muitas coisas neste
País.
Em s~gundO lugar_, porque nós estamos assistindo, Sr.
Presidente, a um dos mais extraordiários espetáculos de
mobilização popular, talvez o maior exercício de mobilização, popular da história do Brasíl, em que o povo, atra- vés daquelas con~icções arraigadas nQ inconsciente cole-.
jivo, ném para ruas para dar apoio àquilo que, na sua
opinião, é o que mais convém ao Brasil. E, em terceiro
!ugar, porque quase todas as medidas contidas no pacote
_est?o neste documento que o PDS, no dia 20 de outubro
de 1983, ofereceu, através de uma comissão presididá
pelo Senador Lulz Viana e tendo como Relator o Deputado Pratini de Moraes, ao então Presidente do Partido,
Senador José Sarney. Há, praticamente, Sr. Presidente,
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uma absoluta correspondência entre aquilo proposto no
documento do Partido e as medidas tomadas pelo Governo. As sugestões com relação à abrangência, com a
ampla distribuição de sacrificios; a solicitação de que a
execução e o controle seja a um só tempo cuidadoso e firme; a redução dos níveis de eStatização que, neste Governo, continuam hipertrofiados; uma política salarial ordenada, não submetida a reversões episódicas e conjunturais; a não transferCiicia dos ónus de um programa de estabilização monetária às categorias assalariadas do País;
controle e congelamento de preços, sobretudo para assetores industriais onde a estrutura de mercado é oligopolística; sistema de lívre negociação coletiva de salãrios;
substancial redução de gastos públicos e anulação do déficit público.
E é de se ver hoje, Sr. Presidente, como é difícil combater o déficit público do País! Todos os grandes jornais
do Brasil, hoje, contêm três suculentas páginas de publi-cidade de·uma empresa estatal- a publicação de seu balanço. Os do Rio e de São Paulo, pelo menos, estão fartos dessa publicidade; provavelmente, nas outras grandes capitais, também.
Fizemos, ainda, outras propostas: a proposta da unidade orçamentária e da sua execução, com eliminação da
conta movimento do Banco do Brasil, já atendida pelo
Governo; devolução ao Banco Central da função exclusiva de autoridade monetária e indicação dos seus dirigentes, mediante a aprovação do Congresso Nacional;
aperfeiçoamento do aparelho arrecadador e taxação da
renda em lugar da taxação do trabalho; prestação do
BNH ajustada aos reajustes salariais; e uma política
cambial de sustentação do modelo exportador.
Estas são as recomendações contidas no documento
do PDS. E todas elas foram atendidas na recente decisão
de política monetária do Governo Federal.
E a adesão popular é um dos espetâculos mais extraordinários de que se tem notícia, no Brasil.
O PDS afirma que há pontos vulrleráveis no "pacote",
que necessitam de exame mais profundo. Não hâ qualquer ênfase aos gastos públicos. O PDS quer examinar,
com mais atenção, o problema dos salários. Há uma
quase unanímidade nacional d-e que há uma perda sala~
rial real dos trabalhadores brasileiros.
E, ünalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Partido vê consagradas no pacote, praticamente, todas as sugestões por de apresentadas, ao tempo em que era Presidente do Partido, por uma dessas coincidências do destino, exatamente o Senador José Sarney.
Na próxima semana, a Comissão Partidária deverá
apresentar à executiva do PDS os seus estudos, mas já
por antecipação e com o propósito de contribuir para o
aperfeiçoamento das medidas, estou encaminhando à
Mesa projeto de lei que dispõe sobre a necessidade de
prévia autorização do Poder Legislativo para emissão de
papel-moeda por parte do Banco Central. A aprovação
desse projeto será uma arma a mais, um instrumento a
mais colocado nas mãos das autoridades financeiras e
monetárias do País, para colocar um fim ao descontrole.
dos orçamentos públicos. O Conselho Monetário fica
ãutorizado pelo projeto, em casos de urgências e imprevistos, a realizar as emissões, mas submetendo, imediata~
mente, essa decisão ao Congresso para sua homologação
e, finalmente, prevê o crime de responsabilidade dos dirigentes do Banco Central e do Presidente do Conselho
Monetário Nacional pelo não-cumprimento do disposto
nesta lei.
Se, de fato, o déficit público está zerado, se, de fato, os
dispêndios governamentais estão contidos, a aprovação
desse projeto será mais um instrumento poderoso para
estabelecer controles rígidos e definitivos sobre as descontroladas emissões de papel-moeda.
Ao encerrar estas considerações, Sr. Presidente, e as
eStou fazendo de uma forma apressada para permitir que
_o Senador_Jamil Haddad, do Estado do Rio de Janeiro,
com_ grande expectativa de nossa parte, possa faz_er aquí
sua estréia, S. Ex~ que estréia no Senado, mas não é um
estreante na vida política nacional, porque se trata de um
dos melhon.-s homens públicos do Estado do Rio de Janeiro, devo concluir dizendo que o PDS aplaude, Sr. Presidente, e mais do que aplaude, _torce e, mais do que torce, reza com fervor para que essas medidas produzam
seus efeitos salutl.l!es. O Brasil precisa disso, a Nação an·
seia por isso. Não há nenhuma sociedade que possa
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tornar~se livre com uma inflação nos níveis em que se encontrava a inflação_ brasileira. Volto à citação inicíal de
Lord Robbins: "Hitler foi o filho adotivo da inflação".

Estou certo de que a tenra planta da democracia brasileira, como dizia Octávio Mangabeira, não teria força
nem vigor necessãrios para resistir ao estâgio doentio e
enfermiço em que se encontrava a economia brasileira.
Felizmente houve um rriomentO -de lucidez, um instante
de decisão, de coragem, de energia, para coloc:u um
ponto final a este fenômeno tão deletério na vida de um
povo. Vamos aplaudi-lo, com cautelas, sobretudo desejando que, de fato, o Governo tenha êxito, porque o êxito do Governo nesle caso, é o próprio êxito do País.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
ATO DO PRESIDENTE
N~> 18, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artígos 52, ite_m_ 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-_
gaçào de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Dirctora n~ 2, de 4 de_ abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n'i' 002072 86 6, resolve
aposentar, voluntariamente, Carlito Pereira da Costa,
Adjunto Legislativo, Classe "Única", Referência NS-16,
do Qu<ldro Permanente do Senado Federal, nos termos
dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alínea "a", da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artidos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos III e V, e414, §4~>, da Resolução SF n'i' 58, de 1972,
e artigo 29, parágrafo único, da Resolução SF n~' 358, de
1983, e artigo 39 da Resolução SF n~> 13, de 1985, _com
proventos integrais, correspondentes ao vencimento da
classe "Especial", Referência NS-19, e a gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus, obserVado o limite previsto no artigo 102, § 29, da ConstituiÇão Federal.
Senado Federal, II de março de 1986.- José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 19, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e97;inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Díretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n~> 001623 86 9, resolve
aposentar, voluntariamente, Raul de Oliveira Coelho,
Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referéncia NS25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alínea "a",
da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, 430 incisos I, II, 429, inciso
IV e V, e414, § 49, da Resolução SF n~ 58, de-f972, e artigo 29, parúgrafo único, da Resolução SF n9 358,_de 1983,
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e artigo 3<?, da Resolução SF n'i' 13, de I985, com provento~ integrais. acrescidos de 20%, e a gratific;açào edicio__ nal por tempo de serviço a que faz jus, observado o limite previsto no artigo 102, § 2"', da Constituição FederaL
:Senado Federal, 11 de março de 1985. -José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 20, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribui\!Ões que lhe conferem os artigos 52, iterrd8, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competênciu que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n'i' 2, de 4 de abril de J 973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 001641 86 7, resolve
aposentar, voluntariamente, Sebastião Figueira Santana,
Artífice de Mecânica, Classe "Especial", Referência
NM-30, do Qmldro Permanente do Senado Federal, nos
terri10s dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alínea
"a", da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinados com os <lrtigos 428, inciso 11, 429, inciso I,
430, inciso IV e 414 § 49, da Resolução SF n~ 58, de 1972,
e artigo 2<?, panígrafo único, da Resolução SF n~> 358, de
1983, e artigo 39, da Resolução SF n9 13, de 1985, com
proventos integrais, <tcrescidos de 20%, e a gratificação
adicional por tempo de serviço a que faz jus, obserwóo o
limite previsto no artigo 102, § 2~>, da Constituição Federal.
Senado Federul, I I de março de 1986.- José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.
INSTITUTO DE PREVIDJ!:NOA
DOS CONGRESSISTAS
ATA DA I• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM
20 DE FEVEREIRO DE 1986
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e oitenta e seis, às dezesseis horas e trinta minutos, sob a presidência do Senhor Senador Nelson Carnei~
ro e com a presença dos Senhores Conselheiros Senadores Passos Pôrto e Jutahy Magalhães, Deputado José Ribamar Machado e dos Senhores Luiz do Nascimento
Monteiro e Doutor Gentil Humberto Barbosa, reúne-se,
extraordínadamente, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC com a finali<lade de apreciar res-oluções que tratam da aplicação do
Decreto-lei número dois mil duzentos e oitenta e um, de
dezessete de janeiro do corrente ano, às pensões pagas
por este Instituto. De <1cordo com a Resolução número
18/85, jú houve o reajuste de setenta e cinco por cento
(75%), restando acrescentar qUatorze vírgula trinta e cin~
co pontos percentuais, perfazendo o total de oitenta e
nove vírgula trinta e cinco por cento, a partir de janeiro
de mil novecentos e oitenta e seiS. A medida serâ estendida aos servidores do Congresso Nacional ora à disposição do IPC. Aprovadas, unanimemente, as resoluções,
fica a Diretoria Executiva do Instituto incumbida da re-
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duçào e publicaçüo d<1s resoluções ora em destaque.
Nada mais huwndo a tratar é encerrada a reunião às dezessete horas e quinze minutos. E, para constar, eu, Zild_a
Neves de Carvalho, Secretúria, lavrei a presente ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
RESOLUÇÃO N• 01/1986
Altera o percentual de reajuste de que trata a Resolução do IPC n'i' 18/1985.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, no uso de suas atribuições,
ante o disposto no art. 43 da Lei n9 7.087/82, combinado
com o art. 46 do Regulamento Básico e consoante o determinado no art. I"' do Decreto-lei n9 2.281 de 17 de jaM
neiro de 1986. resolve:
Art. 19 O percentual de reajuste de 75% (setenta e
cinco por cento) de que truta a Resolução n9 18 de 1985
do IPC fica acrescido de 14,35 (quatorze vírgula trinta e
cinco), pontos percentuais, perfazendo o total de 98,35%
(oitenta e nove virgula trinta e cinco por cento).
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo os seus efeitos financeiros a
primeiro de janeiro de 1986.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrãi-io.
Brasília, 20 de _fevereiro de 1986. - Senador Nelson
Carneiro, Presidente- Dr. Luiz do Nascimento Monteiro, Conselheiro - Deputado José Ribamar Machado,
Conselheiro - Senador Passos Pórto, Conselheiro Senador Jutahy Magalhães, Conselheiro - Dr. Gentil
Humberto Barbosa, Conselheiro.
RESOLUÇÃO N• 02/1986
Altera o percentual de reajuste de que trata a Resolução do IPC n9 19, de 19 dezembro de 1985.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas- IPC, no uso de suas atribuições e
consoante o disposto no inciso IX do art. 12 da Lei n9
7.087 de 1982 combinado com o art. 2~> da Resolução
IPC n9 08/83, resolve:
Art. 19 O percentual de reajuste de 75% (setenta e
cinco por cento) de que trata a Resolução n9 t9 de 1985
do IPC fica acrescido de 14,35 (quatorze vírgula trinta e_
cinco) pontos percentuais, perfazendo o total de 89,35%
(oitenta e nove virgula trinta e cinco por cento).
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicuçào, retroagindo os seus efeitos financeiros a
primeiro de janeiro de 1986.
Art. J<.> Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de fevereiro de 1986. - Senador Nelson
Carneiro, Presidente- Dr. Luiz do Nascimento Montei~
ro, Consel_heiro - Deputado José Ribamar Machado,
Conselheiro - Senador Passos Põrto, Conselheiro Senador Jutahy Magalhães, Conselheiro - Dr. Gentil
Humberto Barbosa, Conselheiro.
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LI -ABERTURA

1.2- EXPEDI ENTE
1.2.1 -Parecer encaminhado à Mesa

1.2.2- Requerimento
N9 15/85, de autoria do Sr. Senado~ Jo__sé lgn~cio
Ferreira, solicitàndo que tenham tramltaçao COOJUDta os Projetes de Lei do Senado nlls 131, 37, 35 _e
78/83 e 329/81.
1.2.3 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n9 12(86-Complementar,
de autoria do Sr. Senador Helvfdio Nunes, que dâ

nova redaçãO aos ite-ns I e IV, art. 29, da Lei Complementar n9 I, de 9 de novembro de 1967.

1.2.4 - Comunicações da Presidência
-Referente a indicação do Sr. Senador Alfredo
Campos para representar, conio membro designado,
o Senado Fede_ral na Assembléia G_eral da Fun<lação
Presidente Tancredo Neves.
- Transferência para o próximo dia 20 da home·
nagem a ser prestada pelo Senado Federal ao exSenador Milton Trindade.
1.2.5- Discursos do

~pediente

SENADOR JAMIL HADDAD- Documento
elaborado pela Executiva Nacional do PSB, em reu·
niào do último dia 2, denominado .. Declaração de
Brasíiía", resumindo as princiP,ais bandeiras de luta
daquele partido.
SENADOR ALBANO FRANCO, como Líder Plano de ÊStabili:Utção Eêonômica do Governo.
SENADOR FÁBIO LUCENA, como Líder- O
processo sucessório estadual no caso de vacância do
cargo de Governador.
1.2.6- Comunicação da Presidente
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 rninqt9s, com Ordem do Dia
que ·designa.

1.2.7 -Apreciação de matérias
-Requerimento .n\1 14/86, lido em sessão anterior, de autoria do Sr. Senador Murilo Badaró, solici·
tando que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de lO de abril próximo seja dedicado
a homenagear a memória do ex·Deputado José Bonifácio. Aprovado.
- Redação final do Projeto Legislativo.n"'1/85 (n\1
56/84, na Câmara dos bepütados), que aprova o texto do acordo sobre cooperação econômica, industrial
_e tecnológica entre o Govern·o da República Federativa do Brasil e o Governo da Suécia, concluído em
Brasilia, a 3 de abril de 1984. Aprovada, nos termos
do Requerimento _n'~ 16/86 .. Ã promulgação.

1.2.8- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n'~ 13/86Complementar, de autoria do Sr. Senador Amaral
Peixoto que cria o Estado do Tocantins, mediante
desmembramento de ârea do Estado de Goiâs.
-Projeto de Lei do Senado n'~ 14/86, de autoria
do Sr. Senador Affonso Ca.margo, que altera dispositivos da Lei n'~ 5.108, de 21 de setembro de 1966, que
instituiu o Código Nacional de Trânsito.
1.3 -ORDEM DO DIA

-Requerimento n'~ 3/86, urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n'~ 218/85 (n!> 6~698/85, na Casa de
origem), que dispõe sobre o_ I Plano Nacional de Informática e Automação- PLANIN. Votação adiada
por falta de quorum.
- f:»rojeto de Lei do Senado n"' 172/82, que acrescenta letra ao item II do art. 275 do Código de Processo Civil, instituindo o rito sumaríssimo para as
-ações constitutivas legal de aqueduto. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'il 226/83, que conceM
de anistia a dirigentes sindicais punidos com base na
legislaçãO trabalhista. Votaçã~ adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9__127/85, que dispõe
sobre a extensão dos efeitos das Leis n\ls 3.502, de 21
de dezembro de 1958 e 3.164, de }\I de junho de 1957,
a outros casos, que especifica, e dá outras providên·
cias. Votação adiada por falta de quorum.

- Projeto _de Lei do Senado n11 115/83, que restabelece P:ireito-s aos servidores militares que se enconM
trem ejou passarem para a inatividade. Votaçio adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"' 81/85, que dâ nova
redação aos artigos 4'~, item II, 5'1 e 125 do Decreto-lei
n'~ 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei n'~ 900, de 29 de setembro de 1969, dispõe
sobre a obrigatoriedade de pub!icação de atos e contratos de interesse da Administração Pública Federal
direta e indireta e dá outras providências. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 199/80, queasseguM
ra o credenciamentc- niêdico pelo INAMPS nos casos
que especifiCa:~ e dá outras providências. (Apreciação
preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'~ 160/82, que restringe a disponibilidade dos bens imóveis do analfabeto.
(Apreciação'Pteliminar da constitucionalidade ejU:ridicidade.) Votação adiada por falta quorum.
- Projeto de Lei do Senado n'il 124/83, que faculta
às empresas revendedoras de combustível ao público
o pagamento à vista ou da parte por elas efetivamente comercialíza?a. Votação adiada por falta de ~uo.

rum.
- Projeto de Lei do Senado n'~ 154/84, que define
a residência médica e disciplina o exercício profissional da atividade, dando outras providências. (Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'~ 206/85, que permite o uso dos créditos em fundos do Decreto-lei n'~ 157
para amortização de prestações do Sistema Financeiro de Habitação·. Votação adiada por falta de quorum.

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR MUR!LO BADARO- Observações
sobre entrevista concedida ã Imprensa pelo Senador
Carlos Chiarelli, a respeito do PDS.
SENADOR CARLOS CHIARELLI, para uma explicação - Resposta ao discurso do orador que o antecedeu na tribuna.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Home·
nagem de pesar pelo falecimento do Professor Nelson
de Souza Sampaio.
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SENADOR GASTÃO MULLER- Apelo ao Ministro da Agricultura, em favor de uma solução para
o problema dos alimentos' estocados nos armazéns da

CIBRAZEM, ein Mato Grosso.

2.3 -

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA -Viagem
da Senhora Marly Sarney a Aracaju-SE, para a itnplantação do Programa Integrado de Atendimento à

Crianç-a.

-

-

SENADOR JOÃO CALMON- Programa de Estabilização Econômica lançado pelo Governo.
SENADOR NIVALDO MACHADO- Atuação
desenvolvida pelo Senador Marcos Maciel à frente
do Ministério da Educação.
1.3.2 sessão

1.4 -

Designação da Ordem do Dia da próxima

ENCERRAMENTO

2 - ATA DA ll• SESSÃO, EM 12 DE MARÇO
DE I986
2.1 -ABERTURA

2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República

-

N9 63/86, encaminhando esclarecimentos do

Ministéf:ío da Refol'mã- e- -do Desenvolvimento
Agrário sobre os quesitos constantes do J3.,_equerimento nQ 143/85, formulado com o objetivo de instrU.ii a
apreciação do Projeto de Lei da Câmara n9 8"1 /84 e
162/84, que_autoriiam o Instituto Nacional de Colo-

nização e Reforma
vel que menciona_.

Agrária~ INCRA,

a doar imó-

2.2.2 --Parecer encaminhado à Mesa
2.2.3 -

designado, para representar o Senado Federal na Assembléia Geral da Fundação Presidente Tancredo
Neves. Aprovada.

Apreciação de matéria

- Proposta formul2da pela Presidência do nome
do Sr. Senador Alfredo Campos,- como meni:bro-

4 - ATAS DE COMISSÃO
5 -

MESA DIRETORA

6 - LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTI

ORDEM DO DIA

DOS

- Requerimento n9 471/85, solicitando tramitação conjunta para os projefos de Lei do Senado n9
261/84, que estabelece critérios para a fixação das
prestações dos mutuários do Sistema Financeiro de
Habitação, dos reajustamentos dessas prestações e dá
outras proVidências; e 150 de 1985, que estabelece limite máximo de comprometimento da renda do trabalhador para pagamento de prestações de casa própria, adquirida através do Sistema Financeiro de Habitação. AProvado.
~ Projeto de Decreto Legislativo n9 14/85 (n9
89/85, na Câmara dos Deputados}, que aprova o texto do acordo cultural entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, concluído em
Brasília, a 26 de junho de 1984. Aprovado. Á Comissão de Redação.
- Projeto de Decreto Legislativo n9 20/85 (n9
75/84, na Câmara dos Deputados), homologando_ o
ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou
emissão de papel-moeda, no exercício de 1982, novalor de Cr$ 420.000.000.000 (quatrocentos -e vinte bilhões de cruzeiros). Aprovado. À Comissão de Redução.

•

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
-suMÁRIO DA ATA DA 252• SESSÃO,REALIZADA EM 4-I2-85
Publicada no DCN (Seção II), de 5-12-85
RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN- Seção I I de 5-12-85, pãgiria 5262, 2f coluna, no cabeçalho da sessão,
Onde se lê:
4 - ATA DA 252• SESSÃO CONJUNTA,
EM 4 DE DEZEMBRO DE I985
Leia-se:

4-ATA DA 252• SESSÃO, EM 4 DE
DEZEMBRO IJE I985
SUMÁRIO DA ATA DA 248• SESSÃO,
REALIZADA EM 3-I2-85

Discurso após a Ordem do Dia

RETIFICAÇÃO

SENADOR CID SAMPAIO- Reunião dos Presidentes das Comissões óe Relações Exteriores dos
Parlamentos Latino-americanos integrantes da
ALAD.

Na publicação do Sumário, feita no DCN
(Seção II), de 4-12-85, página 5156, 3' coluna,
no item 6.2.1 -Ofícios do Sr. 19-Secretârio
da Câmara dos Deputados
Onde se lê:

2.3.1 -

2.3.2 Sessão.

Desi.gnação da
-"

O~dem

do Dia da próxima '
·

2.4 -.ENCERRAMENTO
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
_Do Sr. Senador Luiz Viana, profeiído na sessão de
11-3-86.
~

-Projeto de Lei do Senado n9 2f7j85 (n9
6.970/83, na Casa de origem), ...
Leia-se:
-Projeto de Lei da Câmara n9 217j85 (n9
6.970/S3, na -casa de origem), ...
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Ata da 10"' Sessão, em 12 de março de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária. da

47~

Legislatura

Presidência do Srs. José Fragelli, Enéas Faria e Marcondes Gadelha.
ÀS 14 HOf!.AS E lO MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Odacir Soares....;...
Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Américo de Souza
-Alberto Silva- Helvídio Nunes- Cesar Cais- José Lins- Virgílio Távora- Moacyr Duarte~ Martins
Filho- Humberto Lucena- Milton Cabr_al- Aderbal
Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo Machado- GUilherme Palmeira- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista - Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- LuizViana
-João Calmon- José Ignácio Ferreira- Jamil Had-

dad - Murilo Badaró - Alfredo Campos - Gastão
Müller- José Fragelli - Enéas Faria- Jaison Barreto
-Ivan Bona to- Carlos Chiarelli- OCtavio Car_d_oso~ _
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimentO de 36 Srs. senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos n-cisso_s trabalhos.
O Sr. !~'-Secretário irá proceder à leitura do Expediente.

E" lido 6 seguinte

EXPEDIENTE
PARECER

PARECER
N• 82, de 1986
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'i'
1, de 1985 (n~' 56/84, nft Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Américo de Souyza
A Comissão. apresenta a redação final do_ Projeto de
Decreto Legislativo n<:> 1, de 1985 (nl' 56/84, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação Econôiilic3., Industrial e Tecnológica entre
o Governo da República Federativa do -Brasil e o_ Governo da Suécia, conclufdo em Brasília, a 3 de abril de 1984.
Sala de Reuniões da Comissão; em 12 de março de
1986.- Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza,
Relator- Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER N• 82, DE 1986
Reda.;;ào final do Projeto de Decreto Legislativo-n9
1, de l985 (n9 56/84, na Câmara dos Deputados}.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. _44, item I, da Constituíção, e
eu,
,Presidente do Senado Federal, promulgo o ·seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9
DE !98
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica, Industrial e Tecnológica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Suéci:t, concluído em Brasília, a 3 de abril de 1984.
O Congresso Nacional_ decreta:
.
Art. l"' ~ aprovad_o o texto do Acordo sobre Cooperação Económica, Industrial e Tecnológica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Suécia, concluído em Brasília, a 3 de abril de 1984.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- O Expediente
lido" vai à publicação. _{Pausa,)
_
Sobre a mesa requerimento que ~ai ser lido pelo Sr. 19Secretário.

É lido o seguinte

. REQUERIMENTO N• IS, DE 1985
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeremos que tenham tramitação conjunta os seguintes projetas:. ____ _
. Projeto de Lei do Senado n9 131, de 1983;
. Projeto de Lei do Senado nl' 037, de 1983;
. Projeto de Lei do Senado n9 035, de 198_3;
. Projeto de Lei da Câmara n9 078, de 1983; e
. Projeto de Lei do Senado n~> 329, de 198-1.
Sala das Sessões, erri 12 de março de 1986. -José Ignácio Ferreira, Presidente da Comissão de Constitujção e
Justiça.
-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O reqUeri- .
menta lido se:rá publicado e, oportunamente, inclufdo
em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, projeto de lei que será Hdo pelo Sr. }9.
Secretário.

t!: lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 12, de 1986-Complenientar
Dá nova- redação aos itens I e IV, art. 2"', da Lei
Complementar n~' 1, de 9 de novembro de 1967.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os itens I e IV, art. 2~>, da Lei Complementar
n9 I, de_9 de novembro de l967, passam a vigorar com a
seguinte redação:
I - população estimada, superior a 6.000 {seis ffiil)'fiã.bítantes ou não inferior a 3 (três ) milésimos da existente
no Estado.
\V- Arrecadação, no último exercício financeiro, de
3 (três) milésimos da renda estadl!al de impostos.
Art. 2Q Esta Lei entra em vigor na data d~ sua publicação.
Art. Y Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Ofereço ao Senado Federal o Projeto de Lei n9 12, de
1986- Complementar, que dá nova redação aos itens I
e IV, art. 29, da Lei Complementar nQ 1, de 9 de novembro de 1967. Faço-o pelas razões produzidas quando
do oferecimento do Projeto de Lei n9 43, de 1980 Complementar, acrescidas agora de novos elementos de
convicção.
Ao primitivo projeto de lei c_omplementar apresentei,
em data de 15 de outuhro daquele ano, emenda substitutiva com o propósito de ajustá-lo, melhormente, às peculiaridades do País e às cond~ções político-administrativas
então vigorantes.
Acolhida nesta Casa, na Câriuira dos Deputados a
proposição teve demor3.do caminho, quer pela existência
de matérias semelhantes em tramitação, quer pelas
emendas aditivas que lhe foram apresentadas.
De regresso ao Senado, substancialmente alterado,
duas opções se me ofereceram~ aceitá-lo ou apresentarlhe emenda restitutiva da pureza inicial.
As ciÍcunstâncias políticas impuseram-m-e a primeira
opçãO, ·por sinal, a bem da verdade, plenamente aceitável.
A f:lrõva:da a redação da Câmara dos Deputados, eis
que o Presidente da República opôs-lhe veto total, consoa-nte Mensagem n9 705, datada de 20 de dezembro de
1985, reprodução do tratamento dispensado à Mensagem -n9 672, de 17 dos mesmos mês e ano.
Vale a pena examinar, ainda que rapidamente,·os principaiS fundamentos da inconcordância governamental.
Diz a Mensagem n 9 705:
"Ao Projeto de Lei Complementar n9 4~ ... no
mesmo sentido. foi atribuído, veto;'integral, ... cujos

fundamentos ora reitero, sobretudo porque a presente Proposição busca re~uzir ainda mais- para
um (I) milésimO da renda estadual- a arrecadação
mínima exígida para a cria~ão de município~·:
Mais adiante, o veto governamental faz referência às
comunidades geradas por indústrias de serviços (§ 41', art.
29, alínea a, da proposição) e, igualmente, às estâncias
hidrominerais, balneárias ou climáticas (alínea b dos
mesmos parágrafo e artigo) .
Essas disposições são provenientes de acrês~imos rea~
lizados pela Câmara dos Deputados, ao que sei para
atender a interesse manifestado pela Empresaa Brasileira
de Turisino._Não me cabe, portanto, responsabilidade
pela elaboração, muíto menos pela defesa da adição. ·
Importa conhecer, entretanto, a parte substancial da
Mensagem nQ 672, a que faz remissão a de n9 705.
Transcrevo os seus três parágrafos principais:
"A proposição em tela reduz ... o limite mínimo de arrecadação tributária, satisfazendo-se com apenas dois (2)
milésimos da receita estadual de impostos, ao contrário
dos atuais cinco (5) milésimos.
A renda púbiica mítiima .. : é requisito indispensável
no processo_ de criação de novos municípios, a fim de que
estes possam, independentemente de recursos federais,
gararíti.r sua autonomia política, auto-sustentação financeira e uma-estratégia de desenvolvimento económico e
social.
A multiplicação de municípios, como se verificou nci
passado, visava lão~somente à apropriação de fundos ou
quotas tributáriaS federais ou, ainda, a meros interesses
político -eleitorais, prática nociva à índole federativa, à
consolidação da democracia e à justiça fiscal."
Conhecidos os pontos essenciais do pensamento do
Executivo, expresso nas Mensagens n9s 672 e 705, ressalto de saída, que a mais mínima objeção não foi levantada
contra a redução de dez mil (10.000) para seis mil (6.000)
do número de habitantes constante no item I, art. 2<:> da
Lei Complementar n9 1, de 1967.
-Importa, assim, examinar tão-somente os outros aspectos da orientação oficial.
~ imprescindível que a legislação estabeleça renda
pública mínima para a criação de municípios. Esta fixação, todavia, precisa atender às peculiaridades regionais, e, até mesmo, estaduais, pois que diferentes são os
estágios de desenvolvimento das regiões nas unidades federadas. :t: certo que variação importante já fot estabelecida.:..... cinco (5) milésimos da receita estadual de impostos" - , mas também é insofismável que idênticos Critérios não servem igualmente à multiplicidade de situações existentes.
Vale ainda co_nsiderar que o requisito da renda mínima, fixado em cin<;o milésimos da receita do Estado, não
é exigência intocáVel, mas passível de alteração, a maior
ou menor, desde _que não sç lhe desfigure o valor. Os
exemplos são ilustrativos. Um Estado nordestino arrecada, anuatiriente, doze bilhões de cruzados (Cz$
12.000.000.000',00). Cinco milésimos desta quantia representam sessent? milhões de cruzados (CzS
60.000.000,00). Ora, pretender que um povoado do norte
ou do nordeste, sem assistência dos poderes públicos,
forneça tão expressiva arrecadação ao Estado, alêm de
utopia, é-ó mesmo que condená-los ao marasmo, à estagnação, à desesperança.
Daf a fixação daquele percentual em três (3) milésimos, no último exercfcio, da renda estadual de impostos,
mais compatível com a realidade das áreas mais abandonadas do País.
Esta redução, ao invés de desservir à Federação, ê-lhe
altamente benéfica. Com efeito, a partir da edição da Lei
Complementar n9 f, de 1967, pouqufssimos foram os
municípios criados. E os que o foram, em quase duas décadas, não atenderani. à totalidade dos requisitos impostos na legislação. Funcionou, então, a influência regional, eleitoreira, de campanário, e surgiu a -Lei Complementar n9 49, de 27 de junho de 1985, que coonestou e
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convalidou as criações verificadas até 31 de dezembro de
1981, na expressão do próprio texto legal," ... sem obser-

vância do disposto na Lei Complementar n9 1...".
~ para adequar as exigências da lei à realidade nacional, que semelhantemente como à corrente terâ que ser
medida pelo elo mais fraco, ao invés _do mais forte, q_L!-e
este projeto de lei sustenta a conveniência e a oportUnidade_da çiiminuição, de cinco para três m_ilési~os, do reQuisilo.de que trata o" item-IV-:- art. :29, da LC 'n9 l, de

!967.

-

Vale repetir com a Mensage~ ni 672, por outro Iad~,
que a multiplicação de municípios, 'éõiri os vícios do passado, constitui H ••• prãtica nociva à índole federativa, à
consolidação da democracia e à justiça social". São três
afirmações, data vênia~ irreais. Contráiio à índole fede~
rativa, isto sim, é o Executivo central estabelecer normas
para a divisão territorial interna dos Estados; contrário à
consolidação da democracia é a criação de obstáculos ao
surgimento de comunidades vocacionadas ~o crescimen~
to, sabido que reside no município a força propulsora na
nacionalidade_; contrário à juStiça fiscal ê o obscurantis~
mo do Poder ExecutiVo, que de mUito tempo a esta parte
persiste na manutenção de -mei:ailismos fisCaíS cOncen~
tradores_, ao ponto de abocanhar mais de oitenta por
cento da arrecadação de tributos e de derr?gar, praticamente, do texto da Lei Maior o princ!pio fe~~ratiyo.
Cabe ainda uma palavra de inconfo'::midade ao _conteúdo dos últimos ·parágrafõs da Me~sagem n9 672.
Uma razoável diminuição do percentual de receita
para a criação de inunicíj:iiO não conduzirá,· absolutamente, à '' ... proliferação indesejável de e!)tidades municipais vocacionadas, paradoxalmente, à extinção". A
criação de municípios,_ ~_inda que excessivas as cautelas
hoje impostas, jainais Chegou ao exagero _que o veto,
inexplicavelmente, deixa transparecer, da mesma maneira que inexistem na geografia pátria qualquer município
vocacionado à extinção. Ao contrário, muitos que, de
início, se mostraram débeis, com o passar de curto es-:_
Paço de tempo ganharam força e hoje- constituem unidades a pulsar no grande organismo nacional.
Dizer-se, por outro lado, que qualquer alteração na
Lei Complementar n"' I, de 1967, " ... não consulta o interesse público, pois redundaria em prejulzo às próprias
comunidades ... ", é, no mínimo, assertiva temerária; pois
que subverte, além de pr_inc!pio legal, toda a construção
político-administrativa bl-asileira. Em resumo, é indispensável que novos e promissores
núcleos populacionais, espalhados em todas as regiões
do imenso interior deste continental Pais, também parficipem dos frutos do progresso. E que participem ilão
como espectadores, mas como atares, como responsáveis
diretos pelo grande trabalho de construção_ do Brasi_t.
Daí a apresentação do presente prójeto de lei complementar, que postula a acolhida de tádos os municipalistas brasileiros, especialmente dos que fazem o COngresso
Nacional.
Sala das Sessões, _em 12 de março de 1986. - Helvídio
Nunes.
LEG/SLAÇÃ.O CITADA

LEI COMPLEMENTAR N• I,
DE 9 DE NOVEMBRO DE 1967
Estabelece requisitos mínimos de população e renda pública e a forma de consulta prévia às populações
locais, para a criação de novos municípios.

Art. 29 Nenhum municfpio serâ criado sem a verificação da existência, da respectiva área territorial, dos seguintes requisitos: _
.
I - população estim~da, sup:rior a ~?·~00 (dez mE)
habitantes ou não infertor a 5 (cmco) milestmos da _e;.çtstente no Estado;
,
_ ___
H- eleitorado não inferior a lO% (dez por cento) da
população;
III- centro urbano jâ constitu[do. com número de
casas superior a 200 (duzentas);
IV - arrecadação, no último exercfcio, d_e 5 (CincO)
milésimos da receita estadual de impostos.
§ I q NãO será permitida a criação de município, desde que esta medida importe, para o município ou mu-
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nicípios de origem, na perda dos requisitos exigiaóS nes· - ta lei.
§ _29 Os requisitos dos incisos I e UI serão apurados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o de.
n" 11 pelo Tributi.ai -Regional Eleitotal do respectivo Estado e o de número IV, pelo órgão fazendário estadual.
§ )9 As Assembléias Legislativas dos Estados requi·
sitarão, dos órgãos de que trata o parágrafo anterior, as
informações sobre as condições de que tratam os incisos
I ~ IV e o§ 11' deste artigq, as quais serão prestadas no
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento.

(À Comissão de Constituição e Justiça.}

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido.
será publicado e remetido à comissão competente. (Pausa.)_
Atenderido a convite da Fundação Presidente Tancredo. Neves, formulado com base em seus estatutos pela
Presidente daquela entidade, Sr' Risoleta Neves, a Presi~
dência, em obediência ao disposto no art. 44, § ]9, B-1,
do Regimento Interno submete ao plenário o nome do
Senador Alfredo Campos para representar, como
membro designado, o Senado Fede_ral na Assembléia
Geral daquela fundação.
A presente indicação será votada após a Ordem do
Dia.
O "SR .. PRESIDENTÉ (José Fragelli) - Em delibeanterior, o-plenário aprovou o Requerimento n9 7,
de 1986, do Sr. Senador Gabriel Hermes, e outros Srs.
SenadoreS, solíCítando que o tempo dos oradores da ses~
são de 13 do corrente seja destinado a homenagem pós~
tuma ao ex-Senador Milton Trindade.
Atendendo à solicitação- daquele Senador e estando de
acõrdo as Lideranças, a Presidência, não havendo objeçUo do Plenário, transfere para o próximo dia 20, a
dut<l da solenidade.
raç~o

___ O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
. palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, como Líder.
O SR. JAMIL HADOAD (PSB- RJ. Pronuncia o seguinte disCurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Partido Socialista Brasileiro realizou, nos dia-s {9 e 2
do corrente mês, uma reunião da Executiva Nacional e
das Regionais de 14 Es"i<~dos da Federação.
Dela retiramos uma carta que passarei a ler, para que
conste dos Anais desta Casa:

PSB- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
O Pariidõ Socialistâ Brasileiro, já reórganizado nacionulmente, por suas Comissões Executiyas Regionais!
reunidas, sob a Presidência do Senador Jamil Haddãd,
nos dias l" e 2 de março do ano em curso, dirige-se ao
povo brasileiro através da seguinte

DECLARAÇÃO DE SRASILIA
O PSB, fundado em 1947 sob o lema Socialismo e Liberdade, luta pelo advento de uma sociedade socialista,
constiluída por homens livres e iguais em dignidade, direitos e oportunidades. Esse objetivo principal somente
ser{t obtido com a socialização dos grandes meios de produç5o e com a obtenção da plena independência económica, Científica e tecnológica do Êstado Brasileiro. Em
decorrência, os conCeitos e a prática do Socialismo e da
Democracia são indissociáveis, respeitando-se, estritamente, o pluralismo das concepções filosóficas, políticas
e religiosas.
O Brasil é - e tem sido ao longo dos sêculos - um
país retardatário na História, graças, principalmente, à
no_tâyel competência de suas classes dominantes em superar as grandes crises nacionais por meio de habilidosas
concitíações de elites de forma a preservar, incólumes, os
seus privilégios, ao mesmo tempo que mantém o povo
marginalizado do poder, dos frutos do progresso e das
riquezas construídas com o seu trabalho.
-- Encontramo-nos no limiar do Terceiro Milênio e os
nossos parâmetros políticos e sociais são, ainda, os pr6prios do Século XIX. Ufanamo-nos de ser a 8• Potênc_ia
Económica do Mundo Capitalista, enquanto ocupamos
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o aviltante sétimo lugar :Cm índices de Mortalid<~de Inf~ntil e ensejamos o surgimento, no Nordeste, de _uO!a
geração de na_nicos, com insuficiente desenvolvimento
mental, pela carência de consumo protéico. A situação é
a mesma, ou semelhante, no concernente à Educação, à
Saúde Pública, à Assistência ao Menor Carente, ao nível
salarial, à distribuição de rendas, entre os segmentos sociais e as regiões. .
_
Estamos conscientes de que a solução definitiva dos
prOblemas do Povo Brasileiro, no atual estágio de desenvolvimento tecnológico, depende da eliminação da estrutura de clusses e do_sistema de dominação que lhe é inerente, mediante a realização integral do nosso-programa.
Entretanto, até que as condições da Sociedade Brasil~ira
permitam a edificação dO socialismo, urge ã adoção imediata de medidas que tragam o Brasil à contemporanei- dade, eTimínanao:.:se por imposição de consciência moraCts infames injsutlça-s sociais, <~ssegurãndo-se aos brasileirOs-O efetivo exercício de sua cidadania e dos seus direitos inalienáveis~
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O PSB E O GOVERNO SARNEY

2. A memorável Campanha das Diretas, culminai-Ido
a longa e sofrida resistência do Povo B~asileiro, sepultou
o autoritarismo. O atual Governo da República, entretanto, é fruto de mais uma conciliação de elites. Como
era previsfve,l, mormente após a morte de Tancredo Neves, acentua-se, cada vez mais, o seu caráter socialmente
conservador, embora reiterando os seus compromissos
liberais, cujos postulados políticos, se necessários, são
manifeStamente insufiCíentes âs aspirações e necessida·
des da Sociedade Brasileira.
2.1 O Governo Sarney, por coerência, mantém oureformula políticas nitidamente diferenciadas, quando não
opostas, às preconizadas pelos socialistas. O PS~~ por
coerência, no ex.ercicio de prerrogativa democrática da
qual n~o abre mão, é-lhe oposição.
2.2 O GóVei"no Federal acaba de baixar Programa de
Estabilização Monetária, adotando procedimentos heterodoxos para eliminar a inflação, v_elha e implacável inimiga dos trabalhadores e das classes médias_ assalari<ldas. A gmnde maioria da população manifestou-lhe ine~
gável e entusiástico apoio por ter compreendido e aceíto,
no primeiro momento, os aspectos mais evidentes do
Progmma, como:
a. o congelamento .dos preços e das prestações da casa
-própria;
b. a instituição do Auxílio-Desemprego, embora em
fórmula absolutamente insatisfatória.
c. o hú.bil e competente apelo da Presidência da República para que os cidadãos, sempre marginalizados da
elaboração da polític~ econômica, participassem, agora,
da fiscalização de seUs resultados.
2.3. Todos, entretanto, devem ter consciência de que
os principais fatores inflacionários mantém-se ln tocados,
seja a Dívida Externa, abrangendo-se, aqui, a sua amortização, juros e t::Jx.as de risco, sejam os jUroS no mercado
interno, privilegiando o sempre poderoso setor linance_iro. E sem a neutralização das maiores causas inflado·
nárias, nãO é plausível a eliminação do seu efeito, princip-almente numa economia capitalista.
2.4. Por outro lado, a compreensão de como h~o de repercutir tais medid::ls - extremamente complexas- na
economia brasileira demanda, antes de mais nada, um
lapso de tempo considerável. Além disso, as análises pro·
duzidas sobre o assunto, por enquanto, são limitadas e
ab0rdam aspectos parciais dO- problema, ademais de serem marcadamente contraditórias.
Entretanto, o Decreto-Lei implica, uma redução do
salftrio real,]à penafizado por duas décadas de continuado_ "arr_o_cho", urge a reação de todos os trabalhadores e
democratas, na defesa de seu poder aquisitivo.

III- DAS MEDIDAS IMEDIATAS
3. Pam trazermos o País à çontemporaneidade, ade.quando sua realidade económica às suas_condições polí·
ticas e sociais, convocamos os partidos de esquerda, os
órgãos da Sociedade Civil, especialmente os Sindicatos e
as Associações de Moradores, e os segmentos progressistas dos partidos de centro, todos os democratas, enlim,
para a luta em· favor da adoção imediata das seguintes
·
medidas:
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3.1 mudança do atual e inalterado modelo económico, dependente e concetrador deiendas, de forma a reorientar as forças produtivas para o mercado interno;
3.2 salário mfnimo real, que atenda; efetivã:meilte;,' às
necessidades de vida, de educação e de saúde do trabalhador brasileiro, urbano e rural;
3.3 reforma agrária, com mudança radical na estrutura fundiária, iniciada nas proximadades dos grandes centros urbanos, com vistaS à redução dos custos de produção e de circulação dos produtos agrícolas, preservada
a pequena propriedade;
3.4 estatização- do sistema financeiro, do comércio exterior, do sistema de transportes coletivos urbanos e nacionalização da exploração doS recursos naturaiS;
3.5 modificãÇào no método de renegociação da Dívida Externa, assegurando-se:
a a soberania nacional·
b: a revisão do seu m'ontade, com o expurgo das
quantias provenientes de juros, comissões e taxas de riS~
co acima do mercado internacional;
c. a publicação do seu histórico nos últimos 10 anos,
especificando-se os seus custos e destinação;
d. o condicionamento de seu pagamento à exposição,
pela Banca Internacional, dos depósitos de cidadãos brasileiros em bancos estrangeiros;
e. a aprovação de uma nova Lei de Remessa de Lucros para o Exterior, capaz de garantir os i.rüeres-ses nacionais frente à gula insaciável das empresas multinacíof. a exigência de que novos compromissos econômicos
no exterior passem, necessariamente, pela aprovação do
Congresso Nacional;
3.6 a liberdade, a autonomia e a unidade sindical;
3.7 o direito amplo' à sindicalização, inclusive dos funcionários públicos e a revogação da Lei de Greve;
3.8 a ampliação da anistia, gerãl e ir~estrita, àqueles
que não foram, até agora, por ela beneTiciados, principalmente os praças de pré~
3.9 eleição de uma Assembléia Nacional ConstituiU te,
livre e soberana, para o que ê indispensável a revOgaç-ão
da Lei de Segurança Nacional, cuja vigência cOmpromete o livre debate dos grandes temas nacionais;
3.10 a proibição da atividade imõbiliáfia predatória,
com a intransigente defesa dos ecossistemas e da qualidade de vida;
3.11 a derrogação de toda censura política e religiosa,--admitindo-se, apenas,- a" meramente ctassifii::atória, por
faixas etárias;
3.12 a correção das distorções. no sistema de representação na Câmara Federal;
3.13 autonomia política para Brasília, ampliando-se
sua- representação -para- tod-OS os -níveis--dos -poderes Legislativo e Executivo;
.
3.14 apoio aos direitos das chamadas minorias e a implementação das lutas no 1?entido de ampliá-los;
Para a plena consecução de uma política tendente a
viabilizar tais medidas, o -EncO!ltiO enteitde qUe a Direção Nacional e as suas secções regionais devem envidar
todos os esforços possíveis com vistas a promOVer; ilOs
pleitos proporcionais e majorítârios, á rormação de coligações com todas as forças partidárias de esQ~erdã_e"Segmentos progressistas da sociedade.
Concluímos, saudando os companheiros socialistas,
militantes do nosso e. de outro partidos, afirmi.indo qi..ie·a
luta que, em conjunto, empreendemos, a exemplo da
própria trajetória do horri6m-ria face da terra, assemelhase à busca do horizonte. Na medida effi que para ele nÕs
encaminhamos, sua linha desloca-se, recolocando-nos a
necessidade de continuarmos.a caminhada. Contudo, temos certeza de que, ao deslocar-se, a linha do horizonte
busca·do deixa pontos materiais, que são as conquistas
parciais que vamos obteri.do e que renovam permanentemente a nossa esperança de construirmos uma soCiedade
cada vez mais livre, democrática e·plur~Ji~"ta, fundada na
igualdade, na justiça e na solida"riedade efltr<~-Ós -homens.
Brasflia, 4 de março de 1986.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta f()i a carta retirada ·
em Brasília, chamada ••peclaraçã~_de Brasília", em reunião realizada no_ início-deste m"ês:E: tiràmos tãmbém,
Sr. Presidente, uma nota do Partido sobre o problema da
Bahia:

I ENCONTRO NACIONAL DE EXECUTIVAS
ESTADUAIS DO PARTIDO
SOCIAL~ISTA BRASILEIRO
PSB desãprova coligações conservadoras
As Direções Regionais reunidas em Brasília, nos dias
l"' e 2 de março, entendendo a emergência da candidatura do companheiro Josaphat Marinho ao Governo da
Bahia, indicam que o PSB baiano a sustente por intermédio de uma coligação com forças de esquerda e segmentos progressistas da sociedade, afastando-se das forças
da direita e das oligarquias comprometidas com a exploração do povo brasileiro e com a ditadura militar de

1964.
Recomendam, ainda, que a Executiva Nacional do
Partido, por intermédio dQ __ Senador Jamíl Haddad,
acompanhe junto à Comissão Provisória da Bahia, asilegociações que se· processem.
Brasília, 4 de março de_ 1986. - Senador Jamil Haddad, Presidente do I Encontro.
Sr. Presidente, fiz a leitura destes- _dOcumentos para
que constem dos Anais da Casa. Essa,_ a razão pela qual
havia solicitado a palavra pela Liderança neste plenário.
Nada mais havendo a comentar neste momento, en_ç:erro a minha fala, Sr. Presidente. (Muito bern! PaLmas.)

O SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O SR. ALBANO FRANCO (PFL SE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
A Nação continua sob o animador impacto da corajosa reforma económica lançada pelo Presidente José Sarnr:~. O povo prossegue na_sua conduta de apoio às medi~
das adotadas, e na esperança dos melhores dias que não
tardarão a chegar. Os produtores- superados os cansativos malabafismos para se_defender da inflação pus-eram-s-e ainda mais firmes no direcionamentO -de todas as suas energias para produzir e Vender, õ que, na
verd<!_de.:__constituí sua voca_9ão fu_!ldam~ntal. .
A reforma econóriliCa trouxe novO_ ânimo à Nação
como um todo. Respira-se um clima de novos valores, de
maís patriotismo e de maior respeito pelo próximo. Tem
razão o Ministro Dílson Funaro ao dizer que, mais importante do que tudo, a eliminação da inflação e da especulação está trazendo de volta a ética do trabalho e o
estímulo à juventude brasileira para conquistar seus objetivos, trabalhando com afinco e deixando di lado, de
uma vez por todas, as ilusões da cirailda financeira, que
g;atificava m<.1is aos que jogavam do que aos que produzmm.
A cor!:J:gem e a firmeza c!_o Presidente José Sarney e de

seus_ Minist.r_os__Dilson Eunar-0- e__JQào .Sa;yad, constituem
extraordinários _exemplos a serem seguidos por todos nós
nas relações com o nosso semelhante, na vida cotidiana.
Só com o lançamento do Plano, os brasileiros já recobraram sua confiança no Governo_ e passaram a exigir, com
a mesma cqragem e firmeza, o cumprimento das responsabilidades de cada um.
Entr_etanto, a reforma económica não foi e não é o fim
·de um procC:sso. Ao contrário, eh é aPenas o iníCio de
uma longa caminhada, e que_demandará muito trabalho,
e_ uma enorme dose de compreensão e tolerância de todos os agente económicos, inclusive do próprio Governo. A reforina em si, foi a grande mudança de rumo que
este P<iís precisava. Saímos do caminho da especulação e
entramos na rota da produção. Daqui para a freilte, devemos cuidar da sintonia fina, dos ajustes__ de percurso
pa-ra que a nau prossiga na sua trajetória, sem riscos
malares.
É normal e compreensível que certos desajustes tenham se instalado a partir da reforma em si. O próprio
Govern-O já providenciou pequenas modificações·, por
exemplo, no capítulo do salário, ao permitir o reajustamento de 60% da inflação passada entre I Q de março e a
data-base das categorias económicas, antes mesmo do
acionamento da escala móvel.
Vê-se, dessa maneira, que o Governo encara corretamente a reforma económica como um process_o dinâmico
flexíveL Tal atitude é salutar e reflete o realismo-daqueles que formularam o plano e agora têm a responsabilidade de imp-lementá-lo. Afinal, a realidade econômica
não pode ser indefinidamente conduzida pelo artificialis~
nlo dos congelamentos. Na realidade, o verdadeiro teste
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da reforma será no dia em que o Governo liberar os
preços, e estes pão subirem mais. Todos nós torcemos
pára- que este dia chegue o mais rapidamente possível.
Para que isto ocorra, realizado o choque inicial do
ajuste, especialmente a eliminação da correção monetária, impõe-se daqui em diante, a manutenção e até a
ampliação da oferta de produtos. O seta r produtivo tem
um papel absolutamente essencial neste aspecto. O preço
depende da oferta e esta, por sua vez, depende da confiança e firmew do empresário. O Governo e o povo podem e devem, por algum tempo, fiscalizar o congelamento de preços. Mas nem o Governo e nem o povo podem
produzir. A produção é realizada pelos empresários. A
sustentação da produçüo, portanto, constitui a condição
mais fundamental para o sucesso da reforma económica.
Superados os primeiros momentos de emoção e contentamento pelo anúncio do desejável programa de
preços estúveis, entramos n<l fase dos problemas operacionais. O País precisa, a todo custo, garantir e ampliar a
produção. Não podemos correr o risco de desabastecer a
Nação, e nem tampouco de trocar inflação por filas. E
absolutamente fundamenta] a manutenção do pleno
abastecimento e, para tanto, necessitamos da mesma flexibilidade governamental para realizar os ajustes de sintonia fina daqui em diante. Começou agora, na realidade, a fase mais traba[hosa da reforma.
Sr_._ Presidente, como líder do setor industrial, e como
brasileiro que tanto lutou para substituir a especulação
pela ati v idade produtiva, desejo reafirmar a' imediata
adesão que os empresários industrias prestaram à cruzada de redenção econômica, encetada pelo Presidente José Sarney. O empresariado do setor industrial está disposto a tud_o fazer para que o plano económico vingue de
modo irreversível. Mas, ao mesmo tempo, reconhece que
- grande parte de seu sucesso está na manutenção das condições de abastecimento. Os empresários acreditam que
sua- maior contribuição, neste momento, é continuar
produzindo e investindo. Sem oferta de produtos, fícare~
mos todos nós no terreno das boas intenções.
Exatamente por isso, Sr-: Presidente, trago ci esta Casa
os anseios dos industriais brasileiros que pretendem vere
participar dos ajustes da reforma econômica. ~ mais do
que compreensível que o congelamento tenha atingido os
preços nos níveis- mais varfados. Nem poderia ser diferente. Afinal, em qualquer momento, dentro de um turbulento processo inflacionário, é evidente que certos
preços estão mais atualizados do que outros. E, de fato,
fQi isso que aconteceu no dia 28 de fevereiro, razão peTa
qual a longa cadeia do processo produtivo passou a
apresentar setores viáve"is e Outros inviáveis, do ponto de
vista económico.
O Sr. Passos Pôrto - Permita-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Albano Franco?
O SR. ALBANO FRANCO nobre Senador Passos Pórto.

Com muito prazer,

O Sr. Passo-s Pôrto- Nobre Senador Albano Franco,
creio que a Casa esperava a palavra de_ V. Ex~,já que V.
Ex• representa também o setor maís importante e mais
dinâmic_o da economia brasileira, que é o setor industrial. V. Ex~, como Presidente da Confederação Nacional
da Indústria e como líder de um setor empresarial do
nosso Estado e da nossa região, que nunca pratícou espe~
culução financeira, e todas as disponibilidades foram
sempre usadas com fins reprodutivos, tem autoridade e é
porta-voz neste instante de uma das áreas em que a preocup:Jçào do Governo deve- ser maior, porque é aquela
área que está vinculada ao abastecimento do comércio
do _País. Sabe muito bem V. Ex• que, graças à inflação, o
BraSil conseguiu, ao longo desses anos, montar esse
magnífico p<lrque industrial. Não há por que se duvidar
de que a política de incentivo e a própria política ínflacionária estruli..li'al do Brasil ajudou, de uma certa forma,
o desenvolvimento do setor industrial deste País. Mas ele
se esgotou com a inflação recente, em que não havia ou~
tro caminho senão o uso_ do modelo clássico da heterodoxia para sustar a inflação galopante que assolava os
salários, a própria economia e a própria estabilidade social do Brasil. De modo que quero congratular-me com
V. Ex', porque a sua palavra é oportuna e ela virá de
U!Jla certa forma tranqüiliz~r a Nação brasileira que está
preocupada com o problema de comercialização e de
fornecimento de insumos ao comércio, à própria indús-
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tria, à propria economia brasileira e à própria agiíCUltura no sentido de que _o programa de estabilização econó-

mica não traga sérios riscos à estabilidade política e social do nosso País.
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador e_ amigo Passos Pôrto, é confortador e estimulante ouvir o
aparte de V._ Ex~, principalmente quando V. Ex• que é

· Senador pelo meu Estado, que acompanha a nossa
crença e a nossa confiança em Sergipe, no Nordeste e no
Brasil, reconhece, aqui, de público, a nossa permanente e
diuturna disposição, mesmo nas horas difíceis, nas horas
de especulação financeira, sempre optávamos _pelo risco_,_

pelo investimento produtivo que gera riqueza e que gera
emprego.
Quero-dizer a V. Ex~, Senador Passos Pôrto, que tam~
bém, durantes estes últimos quatro anos à frente da Confederação Nacional da Indústria, fomos a entidade que
mais-prOtestava, que mais combatia a questão das elevadíssimas_ taxas de juros, como também a questão do
cassino financeiro em que vivia o País. Agradeço a V.
Ex~ pelo aparte recebido.
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex•, nobre Senador
Albano Franç.o?
O SR. ALBANO FRANCO dor Fábio Lucena.

Pois não, nobre Sena-

O Sr. Fábio LuCena- Nobre Senador_ Albano Franco, em nome da Liderança do PMDB, cumpro com o dever de aplaudir, de enaltecer o gesto de V. Ex• em trazendo ao Senado Federal a posição da classe empresarial
brasileira, que tão bem V. Ex~ representa como Presidente da Confederação Nacional da Indústria. O seu discurso, por sobre ser uma tomada de posição, passa por ser
um ato de solidariedade, não apenas para com o Governo, mas para com o trabalhador brasileiro. A partir da
sua oração, temos a certeza de que sempre tivemos, ·de
que é na livre iniciativa, na liberdade de criar que deve
assistir ao -empresário brasileiro que reside todo a fulcro
do desenvolvimento social e econômico do nosso País.
Meus parabéns a V. Ex~. porque conseguimos aquilo que
enfim .todos queríamos: a formação -de uma grande
Nação, não apenas do ponto de vista político, mas igualmente do ponto de vista econômico. Era o aparte que ti:.
nha que dar a V. Ex'
O SR. ALBANO FRANCO - Caro colega e amigo_
combativo, inteligente e atuante Senador Fábio Lucena,
o aparte de V. Ex' em nome da Liderança do PMDB
vem engrandecer o nosso pronunciamento, na tarde de
hoje, e mais uma vez de público agradeço e reconheÇo as
palavras de V. Ex' que sempre teve a oportunidade de
acompanhar o nosso trabalho à frente da Confederação
Nacional da Indústria. -- ---Relembro aqui, no Plenário desta Cas1:1, qúe foi a primeira e.nttdade empresarial naquela época, inclusive contrariando os Srs. Ministros da ârea económica de então,
a defender o reajuste semestral; a primeira_ entidade empresarial a defender juros módicos e razoáveis para a pequena e média empresa brasileira. Enfim, era uma entidade que, quando assumimos, estava preocupada efetivamente, hoje imbuído todos nós da responsabilidade
social que o atual momento brasileiro está a exigir de nós
empresários, através da nossasomação como o nossq sócio priricipal que é o trabalhador brasileiro.
Agradeço g, reconhecimento e as pala vras elogiosas de
V. Ex~. nobre Senador Fábio Lucena.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, maís do que isso naquele momento, vendedores e compradores estavam
operando com diferentes prazos de venda e financiamen~
to, o que complica ainda mais o reequilíbrio dos preçof
relativos em cada setor.
São desajustes dessa natureza que estão levando os
fornecedores e produtores finais a se desintenderem na
venda e no recebimento de produtos que entram em suas
cadeias de produção. ~evidente que eles chegarão a bom
tempo pelo seu espírito patriótico, e pela prática da negociação intensa que, aliás,já-eSfá ocorrendo. Entretanto,, o setor produtivo necessita da flexibilidade que o Governo já demonstrou ~empreender como necessária na
administração do programa. A reforma, repetindo, não é
um plano acabado. Ela apenas iniciou sua trajetória e,
daqui em diante, demandará muita sintonia entre os
vários ~gentes económicOS. ·se o fundamental é evitar o

desabastecimento, igualmente importante é a correção
dos estrangulamentos que podem inviabilizar a pro~
duçàó. Coricretamente, penso que nesta fase de implan~
taçào e administração da reforma, impõe-se a organização de mecanismos que permitãm a participação mais
direta do empresariado na gerência do plano de estabilização. Pela via de tais mecanismos, ele poderá apresentar com competêflcia e honestidade, as emergências de
seu selar que, de fato, requeiram ajustes do lado governamental.
Para que se mantenha o Saudável caráter fiscalízatório, tão oportunamente produzido pela reforma,
parece-me razoável que tais mecanismos venham a se
·materializar na reforma de comissões setoriais triparti-tes, nas quais empresários, trabalhãdores e Governo, tomem conhecimento dos problemas e tudo façam para gamntir o suprimentO de nossos mercadoS.
Caminhando nesta direção, Sr. Presidente, chego a
penSar que, se um pacto soci:::il era necessário antes dareforma econômica, ele se tornou ·aTiidã mais urgente e impres-Cindível agora, na fase da sua execução, para que
tudo ocorra em clima de harmonia e flexibilidade. Afinal, o Governo, sozinho, não tem condições de conhecer
todos os meandros do processo produtivo. Esse não é o
seu ramo. Nem tampouco pode ele querer garantir produçli.Õ, simplesmente pela ação fiscaHzatória dos consumidores sobre os comerciantes, ou pela observação à distâfcia dos conflitos entre fornecedores e produtores finais.
A conflagração generauzada, constitui o mais indesejável evento para a implementação do plano. Nesta hora,
precisamos da mais sólida e absoluta unidade. Por isso,
Senhor Presidente, Srs. Senadores, penso que compete
ao Poder Executivo, imediatamente, promOver a organização de comissões setoriais trlpartites, para colãbor3.rem com o próprio Governo mi admíriistfilção da reforma. Uma reforma económica de tal envergadura, constitui uma tarefa demasiadamente grande para ser carregada, exclusivamente, pelo Governo.
O Sr. Nivaldo Machado- Permite V.

O SR. ALBANO FRANCO -

Ex~

um aparte'!

Pois não._

O Sr. Nhaldo Machado - Nobre Senador Albano
Franco, V. Ex•, como um dos mais ilustres integrantes
da Bancada do Partido da Frente Liberal no Senado e
como empresário moderno, em sintonia com o avanço
social do neocapitalismo, interpreta nesta hora, com nit~
~ez e com fidelidade, o pensamento do nosso Partido,
que desde a primeira hora e antes até da decretação do
programa de estabilização econômica, vem dando apoio
i~tegral ao Presidente JoséSarney, no seu es(orço de
promover medidas que levem o País a retomar o processo de desenvolvimento económ-ico, tão necessàrío para
que a população possa participar dos seus resultados,
fruindo condições de uma vida melhor e mais digna. Por
--isso é que me congratulo com V. Ex• pelo pronunciamento lúcido e objetivo que está fazend-o, de apoio ao
Presidente que, todos podemos afirmar, conta com o
apoiO da população brasileira nessa luta que está travando para recuperar a economia, estrangulando o processo
de desenvolvimento anterior, quando era premiada a especulação, estimlllado o ócio, em vez de se premiar e garantir o trãbalho àqueles que produziam pelo País. Pode
V. Ex•, portanto, nesta hora, dizer que fala- e sei disso
-em nome da Bancada, e, se fala em nome do Partido
aqui, nesta hc:-a, fala em sintonia com posição do povo
brasileiro, que é de integral, decisivo e vigilante apoio ao
Presidente JoséSarney, com relação a essas medidas que,
temos certeza, se precisam ainda de correção, isso se fará
no devido tempo, pois elas vieram mudar a mentalidade
deste País e recolocá-lo nos trilhos do trabalho, do pro- gresso, do desenvolvimento e do bem-estar social. Muito
obrigado a V. Ex~

a

O SR- ALBANO FRANCO -·Nobre Senador Niva1do Machado, as suas palavras vêm valorizar e honrar o
nosso prOnunciãmento na tafde de hoe.
Temos por V. Ex• uma admiração especial, porque V.
Ex•, com sua simplicidade, com sua lucidez e principalmente com sua _capacidade de trabalho, entende dos
problemas do Nordeste e do Brasil, especialmente aqueles ligados à área Social e ao desenvolvime.nto e_~qnômi
co.

Março de 1986

Sertádor Nivaldo-Machado, V. Ex• valoriza, efetivamente, o nosso pronunciamento. Sabemos e podemos dizer, de público, aqui e agora, que consideramos de grande importância essa reforma econômica que foi encetada, é mister destacar, por um empresário. Hoje, pela primeira vez, nestes últimos trinta anos, um empresário do
setor industrial alcança o Ministério da Fazenda. E hoje
a competência e a honradez do Ministro Dílson Funaro
são atestadas e reconhecidas por toda a Nação brasileira.
Realmente, o Ministro Dilson Funaro dá a credibilidade
necessária para -que toda a sociedade_ brasileira acredite e
comungue com os ideais ~dessa reforma económica, a
mais p~ofunda que já tivemqs em nosso País.
Entendemos e aceitamos o clima solitário, dentro do
qual a reforma foi formulada. Mas não vemos justificativa para fica~mos à parte na administração do plano gue,
afinãf, interessa e depenOe fundamen-talmente de todos
nós, empresários, e também dos trabalhadores. Por isso,
passada a fase de ~ançamento _e aceitação do programa,
aó nos resta cumprimentar, com orgulho patriótico, o
Presidente Sarney e seus Ministros, e, ao mesmo tempo,
lançar uma- bandeira_ de_esforços conjuntos, de tal modo
que toda sociedade, de mãos dadas, possa colaborar
para garantir e ampliar a produção em nosso País. Está é
a manifestação de apoio ao Presidente José Sarney e uma
contribuição operacional que, em nome do Empresaríado Industrial, faço neste momento, com vistas, exclusivamente, ao sucesso do plano_. (Muito bem!)
O SIL PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, como Líder.

O SR. FÁBIO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal- Alcides Paio -Gal vão Modesto"Hélio Gueiros.:... Alexandre Costa- Marcondes Gadelha- Albano Franco- Nelson Carneiro- Severo GO~
mes- Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Roberto Campos - Saldanha Derzi - Affonso Camargo _[enoir Vargas.
O SIL PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A
Presidência convoca sessão extrã:ordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 miõutos, destinada à apreciação
das seguintes matérias.
- Re_querimento n9 471, ·de 1985; e
-Projetas de Decretos Legislativos ni'S 14 e 20, de

1985.
.O Sá. PRESIDENTE (Marcondes Gãdelha) - Em
sessão anterior foi lido o Requerimento n9 14, de 1986, de
autoria do Senador Murilo Badaró, solicitando que o
tempo destinado aos oradores do expediente da sessão
de 10 de abril próximo seja dedicado a homenagear a
memória do ex-Deputado José Bonifácio.
O_ Requerimento deixou de ser votado, naquela oporunidade, por falta de quorum.
Passa-se, agora, à votação da matéria.
Em votação,
Os Si's. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Pfenãrio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa,
requerimento ,de dispensa de publicação de redação final
de proposição lida na presente sessão, que será objeto de
leitura pelo Sr. !~>--Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 16, de 1986
Nos termos do art_. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da r~da~ão final do Projeto de Decreto Legislativo
n9 I, de 198"5"{ri9 56/84, na Câmara dos Deputados_), que
aprova o texto do acordo sobre cooperação econômica,
industrial e tecno_lógica, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Suécia, concluído
em Brasília, a 3 de abril de 1984.
Sala das Sessões, 12 d~ março de 1986. -Jorge Kalume.
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - De
acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à apreciação da matéfia.

Em discussão a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n9 1/86. (Pausa.)
•
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Sobre
a· mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
Secretário.
São lidos os seguintes

!~

PROJETO DE LEI DO SENADO .
N• 13, de 1986 (Complementar)
Cria o Estado do Tocantins, mediante desmembramento de área do Estado de Goiás.
O Congressõ--Nacional decreta:

CAPITULO I
Da Criação

Art. l<:> :E criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento de parte da área do Estado de Goiás,
promovendo-se sua instalação a 15 de setembro de 1986,
se aprovada em consulta plebiscitária à 'população interessada, com a posse de seu prim~iro governador.
Parágrafo ónico. O Tribunal Regional Eleitorãi do Estado de Goiás fixará a data da consulta prevista O.este artigo, a realizar-se dentro de 30 (trinta) dias, contados da
publicação desta lei Co-mplementar, lla área a serdesmembrada.
Art. 21' Abrangerào o Estado do Tocantins os municípios goianos de Alriias, Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arã.poema,
Arraias, Augustinópolis, Aurora do Norte, Axíxá de
Goiás~ Babaçulãndia, Brejinho de Nazaré, Colinas de
Goiás, Colméia, COnceição do Norte, Couto Magalhães,
Cristalândia, Dianópolis, Dois Irmãos de Goiás, Dueré,
Fátima, Figtidrópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia,
Goiatlns, Guaraí, Gurupi, TtacaJã,ltaguatins, Itaporã de
Goiás, Lizarda, Miracema do Norte, Mlrã.norte, Monte
do Carmo, Natividade, Nazarê, Nova Olinda, Novo
Acordo, Palmeirópolis, Paiãíso dõ Norte; Paiariâ, Pedro
Afonso, Peixe, Pindoram<i. de-GOiãs, Pium, Ponte Alta
do Bom Jesus, Ponte Alta do Norte, Porto Nacional,
Presidente Kennedy, Rio Sono, São Sebastião do TOcantins, Silvanópolis, Sítio Novo deGoiás,Taguatingá, Tocantínía, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.
Parágrafo único. Os fimites do Estado do Tocantins
são as divisas sul dos_municípios de Aurora 'do Norte,
Arraias, Paranã, Palmeirópolis, Peixe, Alvorada e Araguaçu e as divisas norte_ dos municípios de São Doniingos! Galhe_iros, Campos Belos, Monte Alegre de Goiás,
Cavalcante, Formoso, Niquelândia, Minaçu, Campinaçu, Poranga'l.u e São Miguel do Araguaia.
Art. 31' A escolha da Capítal do Estado do Tocantins será feita pelo Presidente da República, dentre as cidades de_Araguaína, Cofinas de Goiás, Guaraí, Gurupi,
Miracema do Norte, Paraíso do Norte, Porto Nacional e
T ocantinópolis, atendendo aos requisitos de melhor
infra-estrutura urbana,_ localização geográfica e derilais
condições indispensáveis à ii1stalação do Governo estadual.
Parágrafo único. Divulgados os resultados da conSuha
de que trata o artigo l ~", o Pres_idente da República terá
trinta dias para proceder-á escolha de que trata o caput
deste artigo.
--~
Art. 41' Os topônimos de municípios e Povoações dO -Estado do Tocantins que contenha~ a express~9- "de
Goiás" ou ..do norte" tê-la-ão substituída por ..-do Tocantins".
CAPITULO II
Dos Poderes Políticos
SEÇÃO I
Da Assembléia Coristituinte e do Poder Legislativo
Art. 59 Os Deputados à Assembléia Constituinte; do
Estado do Tocantins serão eleitos no pleito de IS de no-

v~mbro

de 1986, juntamente com os demais DepUtados
Federais e Senadores.
§ 1<? A sessão de instalação da Assembléia-constituinte do Estado do Tocantins, a 11' de janeiro de 1987,
será presidida pelo Presidente do Tribunal Regional
~leitoral do Estado de Goiás, que promoverá a eleição
da Mesa, constituída de um Presidente, dois VicePresidentes, quatro Secretário.s e quatro-SUPlentes.
§ 2~' O número de Deputados à Assembléia Constituinte estadual será fixado de acordo com as normas previstas na Constituição Federal.
§ 311 Os dois senadores -rriais vOtados -tei-ão mandato
de 8 (oito) anos e de 4 (qúatro) anos o menos votado.
Art. 61' Promulgada a Constituinte. a Assembléia
exercerá o mandato legislativo ordinário, imitindo-se na
atribuições notmativas excepcionalmente conferidas ao
Executivo, no interregno, por via de decretos~leis.
Parágrafo único. O mandato dos Deputados de que
trata este artigo extinguir-se à com o dos eleitos para a
Assembléia Legislativa dos demais Estados.SEÇÃO II
Do Poder Executivo

Art. 79 O Poder Executivo será exercido por um Governador e um Vic_e-Governador, eleitos a 15 _de no~
vembro de 1986.
§ !I' Entre 15 de setembro de 1986 e 15 de março de
1987, o Governador do Estado do Tocantins, nomeado
pelo Presidente da República e empossado pelo Ministro
da Justiça, exercerá as funções legislativas ordinárias,
mediante edição _de decretos-leis.
§ 21' O Governador e o Vice-Governador eleitos a 15
-de novembro de 1986, tomarão posse perante e Assembléia Constituinte a 15 de março de 1987.
SECÃO III
Do Poder Judiciário

Art. 81' O Poder Judiciário do Estado do TocantinS
será exercido pelo Tribunal de Justiça, ora criado, por'
seus Jufzes de Direito e Tribunais do Júri, com a colaboração dos órgãos auxiliares instituídos em lei.
§ !I' O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
compor-l'ie-á, inicialmente, de 7 (sete) Desembargadores,
nomeados pelo Presidente da República, dentre os
membros da Magistratura, do Ministério Público goiano
e dos advogados inscritos erri Goiás.
§ 29 Terão preferência na escolha para a nomeação
referida no§ (9 deste artigo, os membros da Magistratura do Ministério Público do (I' grau, que tenham ouvenham a ter pelo menos três (3) anos de efetivo exercício
na área a ser desmembrada.
Art. 99 O Desembargador mais antigo, dentre os
quatro nomeados pelo Presidente da República, ado tará
as providências para a execução do disposto no artigo
anterior, presidindo o Tribunal de Justiça atê a eleiçãO e
posse do Presidente e do V ice-Presidente.
Parágrafo único. A eleição e posse, previstas neste
artigo, realizar-se-ão no quinto dia útil seguinte àquele
e?l que _se completar a composição do Tribunal, exigida
a presença mínima da maioria dos Desembargadores.
Art. 10. A eleição do Presidente e do VicePresidente do Tribunal de Justiça se fará por escrutínio
secreto, eleitos os que alcançarem a maioria dos ·votos
presentes.
§ 19 No caso de empate, considerar-se-á eleito o
mais antigo na magistratura e, se de igual antigüidade, o
mais idoso.
-§ 21' Os mandatos do Presidente e do Vice-Presidente
expirarão em prazo não superior a 2 {dois) anos.
Art. I 1. A fim de possibilitar o quorum mhlimo de 4
(quatro) Desembargadores, para a instalação e funcionamento do Tribunal de Justiça, poderá o Governador, no'
primeiro provimento, nomear Desembargadores pertence!ltcs à J_lls'ª~_d9 Est~<!c:> _d~ Goiás, dentre C?S que, até 60
(sessent~) .dias da vigência desta Lei Compleineritar, lhe
manifésTem, por escrito, aceitar a nomeação.
§ I'? É facultado ao Presidente da Repóblica se for
infeyior o número dos nomeados na forma do cap~t deste
artigo, completá-lo:
a) por promoção de jufzes de Direjto que integram a
Justiça do Estado de Goiás, tantos cargos quantos bastem para atingir o quorum mencionado neste artigo, ob-

servado o disposto no item lU do artigo. 144 da Constituição Federal;
b) por nomeação de advogado ou membro do Ministério Público, de notório saber jurídico e idoneidade mo~

ral.

\

§ ~ A faculdade c~nfévida ao- Presidente da Repüblica por este artigo exe~-se-â até um ano após a
data da iDStalação do EstadO, devendo as vagas remanescentes serem pteerichidas pOr indicação do Tribunal de
Justiç~ obedecido o disposto no item III do art. 144 da
Constituição Federal.
§ 39 - Para a promoção e nomeação referfdas nas letras 2 e b do§ Jl' deste artigo, serão observados os req·.Jisitos do § 2~" do artigo 81'.
§ 4~" Os vencimentos da magistratura ficam vinculados aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, cabendo ao Governador do Estado, até trinta dias após a
instalação do Tribunal de Justiça. estipUlar a diferença
de vencimentos. fixada entr_e dez e vinte por cento.
Art. 12. O Presidente do Tribunal de Justiça doEstado do Tocantins providenciará a iilstalaçãO e o funcionamento do Tribuna] Regional Eleitoral, obedecido o
disposto no artigo seguinte.
-Arf. 13.- O Tribunal de Justiça, até a sua quinta sessão ordinária, mediante eleição pelo voto secreto, escolherá os 2 (dois) Desembargadores, os 2 (dois) Juízes de
Direito e os 6 (seis) cidadãos de notável saber jur_idico e
idoneidade moral, dentre os quais o Presidente da Repú_blica nomearã 2 (dois) que, com aqueles e o Juiz Federal, comporão o- Tribunal Regional Eleitoral.
P3.rágrafo único. Os Desembargadores e os)uizes de
Direito eleitos na forma deste artigo serão empossados
perante o Presidente dQ Tribunal de Justiça, em sessão o
Tribunal Regional Eleitoral, a realizar-se no quinto dia
~u~seqüente ao de sua eleição e em seguida, spb a presidência do Desembargador mais antigo, junta-mente com
os outros membros já nomeados do Tribunal Regional
Eleitoral, elegerão o Presidente e o Vice-Presidente, ob~ervado o disposto no § !9 do art. 10 desta Lei Complementar.
Art. 14. Passarão a integrar a Justiça do Estado do
Tocantins os juizes de Direito Com exercício eni circuÍJ.sw
criçãO judicíâria sediada no território sob' suãjurisdição,
desde que o requeiram atê 60 (sessenta) dias da vigência
desta Lei Complementar, ao Governador nomeado, as_seguraçios os respectivos cargos, direitos e garantias.
-§ }Y~-Ficarão em disponibilidade os juízes que não se
!:!!!!i1;arem_ d~ f~~ldade pr~vista _neste__ artigo.
__
§ 2~" E criado õ TrlbUnãlde CO-tlfaS do Estado do
TocantiilS, riOmeados os respectivOs Conselheiros em número de 5 (cinco) pelo Presidente da República.

SEÇÃO IV
Do Ministério Público
Art. 15. Q_ Minlstêrio Público do Estado do Tocantins terá como Chefe do Procurador-Geral, nomeado em
Comissão, pelo Governador, dentre os cidadãos maiores
de 35 (trinta e cinco) anos, de notório saber jurídico e reputação ilibida.
Parágrafo único. Comporão o Minlstêrio Público do
Estado .do Tocantins os membros do Ministêrio Póblico
do Estado de Goiás que, na data de instalação do novo
Estado, estejam exercendo suas funções no território
deste, ~ssegurando-lhes os respectivos cargos, direitos e
garant1as.
Art. ~6. Poderão ser nomeados. para funcionar junto ao T nbunal de Justiça do Estado do Tocantins os Procur~dores de Justiça do Estado de Goiás, desde que ore:queJram ao Governador, até a data de instalação daquele, sendo_-lhes assegurados os respectivos cargos, direitos
e garant1as.
Parágrafo único. As nomeações mencionadas neste
artigo levarão çm conta as necessidades de serviço do Estado de Go.iás, após o desmembramento.
CAPITULO III
Do Patrimônio

Art. 17 9 Estado do Tocantins sucede ao EStado de
Goiás no domínio, jUI-iSdiçào e competência exercitáveis
sobre o respectivo território, sendo-lhe transferido o patrixnônio da administração direta desse Estado, existente
à data da vigência desta Lei Complementar.
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Parágrafo único". Co-mpreendem o -patrimônio 0-S
bens, rendas, direitos e encargos.
Art. 18· O patrimônio" das entidades da adminis~
tração indireta e das fundações instituídas por lei estadual, compreendendo os bens, rendas, direitos e encargos, serã distribuído entre os Estado!' de G9iás e do Tocantins, em função das respectivas necessidades, com
prévia audiência da Comissã-o Especial a ser criada nos
termos desta Lei Complementar.
Parágrafo único. A partír- da vlgêiiCTa-áestálêii COmplementar e atê 2 (dois) imos ap6s;-os órgãos da Admi-_
nistração dii'eta do Goveinaaor do Estado de Goiás, as

entidades da administração direta e fundações criadas
por lei estadual, somente poderão assumir obrigações e
encargos financeifos ou prestai- gárantias quand_o autori~
zadas pelo Presidente da República.
Art. 19 Os Gov_ernadores dos Estados de Goiás e do
Tocantins dev"erão aProvar, no prazo máximo de 6 (seis)
meses, a contar da vigênci_a desta Lei_Complementar, os
quadros e tabelas do pessoal civil e militar, observados
os princípios estabelecidos no item V, §49 do art. 13 da
Constituição Federal.
Parágrafo úniCo.- Os quadros e tabelas de qUe trata
este artigo serão organizados com base na lotação- quefor fixada para cada órgão de cada Estado.
Art. 20 Os -serVidores pertecentes ao Estado de
Goiãs, em exercLci6 na data da vigência desta Lei Com~
plementar, serão incluídos em quadro provisório, ita situação TunCional em que se encontravam.
§ {9 Haverá quadros provisófloS-de pessoal para O
Estado de Goiás e paTa O E-sfado do Tocãntins; neles in~·
cluídos, respectivamente, os servidores em exercício em
cada um deles.

§ 29 Aprovados os quadros definitivos e verificada a
existência de excedentes, esses poderão ser redistribuídos
após sua prévia manifestação, de um para o outro Esta~
do, a fim de completarem as respectivas lotações, de conformidade com critérios definidos pelos dois governos,
em coordenação com a Comissão-Especial prevista nesta
lei.

§ 39 Os funcionários efCtívos e os servidores regidos
pela legislação trabalhista, estáveis e os não optantes
pelo Fundo de Garantia -do Tempo de Serviço que não se
manifestarem favoravelrilCnte à redistribuição,- assim
como os que, por falta de vagas nas respectivas tabelas,
não puderem ser redistribuídos, serão Incluídos em tabe-las suplementares.
Art. 21 A partir da vigência desta Lei Complementar e até dois anos após, fica vedado ao Estado de Goiás,
nos termos do 9 59 do arL J'~' da Lei Complementar
n9 20, de 19 de julho de 1974, admitir pessoal ou alterar
disposições legais a respeito.
Parâgrafo único. Havendo absoluta necessidade, a
admissão ou contratação de peSSOaí,lnclusive concursa~
dos, ficará condicionada à manifestação da Assembléia
Legislativa.
Art. 22. A responsabilidade do pãgamento de inaii~
vos e pensionistas, existeóies à data da vigência desta Lei
Complementar, caberá ao Estado de Goiãs com a colaboração financeira do Estado do Tocantins e-do a:overno Federal, conforme proposição a ser apresentada pela.
Comissão Especilil prevista nesta Lei Complementar.
CAPITULO V
DO Orçamento
Art. 23. Os Estados de Goiás e do T-ocan-tiíli terãO,
para o exercício seguinte a() da vigência desta L~i Complementar, orçamentoS próprios, elaborados de acordo
o;ortl_a_~_Q_i_SJ:?()~_içõ_~_legai~_e o ~!ab_e_lçcido_neste_capitulo.
§ J9 O projeto de lei orçamentária anual do Estado
de Goiás, para o exercício finariceiro seguinte ao da vi~
gência desta Lei Complementar, será encaminhadO pelo
Poder Executivo à Assembléia Legislativa nos termos da
legislação estadual vigente.
•
§ 2'1' O orçamento anual do Estado do Tocantins,
para o exercício seguinte ao da vigência ddh lei Com~
plementar, serâ aprovado pelo Governador, mediante
decreto-lei, no dia de sua posse.
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§ 39 Serão também aprovados, por ato do Governador, os orçamentos, para o exercício seguinte ao da vi~
gêncla desta Lei Complementar, das entidades da admi_nistração indireta e das fundações criadas pelo Estado
do Tocantins.
ArL 24. A partir do exercício financeiro seguinte ao
da vigência desta _!-ei Complement_ar, inclusive, as transferências da JJnião aos Estados de Goiás e do Tocantins,
decorrentes dos dispositivos constitucionais e legais Vi~
gentes, deverão ser previstas como receita nos respectivos orçamentos.
Art. 25. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
no orçamento da União, mediante cancelamento de outras dotações, crédito especial no valor de 2.000.000
__ (dois milhões) de Obrigações do Tesouro Nacional
(OTNs), viit -Ministério do Interior, para atender a d"espesas preliminares com a instalação do Governo do Estado do Tocantins e demais providências decorrentes da
execução desta Lei Complementar.

CAPITULO VI
Dos Partidos e das Elei~ões
Art. 26. O Estado do Tocan.tins cdnstituirã, nas
eleições após a vigência desta Lei Complementar, circunscrição eleitoral distinta da do Estado de Goiâs, válidos os títulos nas_ respectivas zonas eleitorais.
~ l9 São extintos os atuais diretórios regionais dos
partidos políticos- do Estado de Goiás, cabendo ·às cotníssões executivas· nacionaiS designarem comisSões ProYisórias nos Estados de Goiás e do Tocantins, nos termos da legislação em vigor.
§ 29 São mantidos os diretórios municipais existen~
tes nos Estados de Goiás e do Tocantins.
Art. 27, Participarão das Convenções Partidãriãs
regionais previstas e_m lei a se realizarem nos Estados de
Goiás e do Tocantins os aluais Senadores, Deputados
Federais e Deputados Estaduais, eleitos pelo Estado de
Goiás, na circunscrição em que tenham domicílio eleitoral.
Art. 28. Nas primeiras eleições federais e estaduais
nos Estados de Goiás e do Tocantins, serão elegíveis candidatos que tenham requerido, até 3 (três) -meses da vigência desta Lei Complementar, a transferência do dorrlicílio eleitoral de um para outro Estado.
CAPITULO VIl
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 29. O Poder Executivo Federal instituirã, a partir da vigên9iª desta Lei Complementar, programas espe-ciais de deSenvolvimento e de apoio fmanceiro para os
Estados de Goiás e do Tocantins, inclusive quanto às
despesas correntes com duração de 10 (dez) anos.
§ ]9 A partir da vigência desta Lei Complementar,
os referidos programas deverão desenvolver recursOf da
União no valor de 6.400.000 (seis milhões e quatrocentos
mil) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) das quajs
3.440COOO (três milhões, quatrocentos e quarenta miÍ)
OTN, destinadas ao f?tado -do Tocantins.
'
_ § 2'1' Os programotS. especiais para o Estado do To~
cantins_darão. prioridade à eletrificação u.cbana e rurar,ã
navegação fluvial, a legalização das t~ras ruiãis, ao sa~
neamento básico. à saúde, à educaçãÕ, à implantação de
projetas de irrigação .agrícÕla, à construção de estradas
vicina_is, aOs cômplexos de silagem e armazenamento
para ã produção agrícola, aos terminais de êmbar4ue, à
produção mineral e à organização de bacias leiteiras.
~ 39 Os recursos para os programas de que trata este
artigo deverão constar dos projetas de lei orçamentária
-an_ual e plurianual da União.
Art. 30. Aplicar-se~á no Estado do Tocantins, a le~
gislaçâo em vigor no Estado de Goiás à data da vigência
desta Lei Complementar, até que leis, ou decretos-leis
expedidos nos termos do art. 8'~' desta Lei Complementar

o SL,lbstituam.
Art. 31. O Tribunal de Justiçã do ~lado de Goiás,
manterá, até a instalação do Tribunal de Justiça do Esta_do do Tocantins, sua competência o"riginária-e recursal,
abrangendo sua jurisdição todo o território de_Goiâs anterior à criação do Estado do Tocantins.
Art. 32. Até que se instale o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins, suas atribuições serão
exercidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
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Goiás, aplicand_o-se o mesmo critério quanto à Justiça
Federal.
Art. 33. O Poder Executivo Federal ~riarâ Comis~
são Especíal Vinculada ao Ministério do lnterí6r·e inte~
grada por representantes deste e do Ministério da Justiça, da Secretaria do Planejamento da Presidência da
República e do Ministério da Administração, com as seguintes finalidades:
-propor programas especiais de desenvolvimento do
Estudo do Tocantín::;, acompanha-ndo sua execução.
II -assessorar o Governo Federal e colaborar com os
Govenadores dos Estados de Goiás e Tocantins na execução das medidas decorrentes da aplicação desta Lei
Complementar, especialmente as relativas ao patrimônio, pessoal e orçamento, submetendo à apreciação do
Presidente da República as questões pendentes de deci~
são no âmbito dos Governos dos dois Estados ou entidades do Governo Federaj;
III- examinar os encargos firianceiros das entidades
da administração indireta e das fundações criadas por lei
estadual, propondo medidas destinadas à definição das
responsabilidades financeiras, inclusive _cooperação do
Governo Federal;

IV -as demais que lhe forem atribuídas por esta Lei
Complementar.
Parágrafo único: -TamOénl-integrarão a Comissão-és~
pecial representantes dos Governos dos Estados de
Goiás e do Tocantins.ArL 34. Coffio decorrénciit da redução- do seu território, o Estado_de Goiás redimensionará os órgãos e entidades de sua adminiStração, inclusive dos PÕderes Le-gislativo e Judiciário.
Parágrafo Único. Os órgãos e entidades do Governo
Federal nos Estados de Goiás e do Tocantins serão
adap~~.d~s_às condições resultantes da presente Lei Com~
plementdr.
Art. 35. Após a nomeação do Governador do Estado do Tocantins, o Ministro do Interior poderá requisi- tar, sem prejuízo de direitos e vantagens, servidores do
Estado de Goiás, que -ficarão à sua disposição para aten~
der as providências antecedentes à instalação dos poderes do novo Estado.
.
Art. 36. O Poder Executivo do Estado do Tocantiris
re-alizará estudos para promoção, nos seis primeiros meses da instalação da Assembléia Constituinte, da descen~
tralização administrativa do Poder Público estadual,
criando 8 (oito) regiões administrativas abrangentes de
toda a área do Estado.
Parágrafo Único. Cada Região Administrativa terá
sede numa das cidades que a compõe adotada a decisão
dentro de critérios fixados pelo Governador do Estado,
observando-se as recomendações técnicas constantes dos
estudos de que trata este artigo.
Art. 37. Esta Ld Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 38. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A luta pela emancipação politica do Norte/Nordeste
de Goiás corifigura uma constante manifestaçào-ile irisopitável desejo- da gente nortense, na esteira de reivindicações maiores do povo brasúeiro, em prol da redivisão
territorial do País, segundo critérios sócio-polítícoS- e
geográficOs mais consentâneas com as aspirações centenárias de desenvolvimento nacional integrado.
_ Proposta por diVersas vezes ao Congresso Nacional,
renovâmo-la nesta data, quando ainrlq comemoramos a
passagem, dia 9 último, do 1779 aniversãrio da "Comarca do Norte·~. criada por Dom João VI, e posse do seu
primeiro titular, o De-sembargador Joaquim Teotânio
Segurado, flgU'ra ni<iior da luta libÚtárla do povo tocantinense, a 9 de março de 1809; redigida esta proposiçãO
por uma comissãO integrada pelo Deputado Siqueira
Campos Senador Benedito Vicente Ferreira, Jurista José
de QuL"irós Campos e Assessores da Liderança do PDS
nu_Câmara dos Deputados _e da Presidência Nacional do
PãriiOO:-sOb a dlreÇão dO autor.
Quanto a Seção III, do Poder Judiciârio e a Seção IV,
dO M-inistério Público,- encampaiiiOs as lúcidas contri-

-
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buições de ilustres membros da Magistratura e do MinisMas não podemos cruzar os braços. Compete a nóstério Público qtie atuaffi ou aluaram na ârea do. futuro
povo e governo_;.. corrigir pelo menos as distorções mais
Estado do TocantinS.
gritantes, aquelas que atentam contra os mais comeziA ocupação litorânea, iniciada com o re&ime das capinhos princípios democrâticOs, quando populações inteiras sacrificadas pelo abandono administrativo, enquanto
tanias hereditãrias, serviu, plenamente, à manutenção do
espaço territorial da Colônia cOntra as íncursões flibusoutras são melhor aquinhoadas.
_É o caso que ora apresentamos à Nação Brasileira: a
teiras, que atingiram a Amiizônia~ o Nordeste e o Rio de
Janeiro.
-!J!gente necessidade de se criar o Estado do Tocantins,
Entretanto, a mineração do ouro e dos diamantes,
desmembrando o ,Estado de Goiás, a exemplo do que
com a busca do "El-Dorado", pelas Entradas e Bandeiocorre com o surgimento de novos Estados - Acre,
ras, orientava, a partir do Século XVII, um adentramenMato Grosso do Sul e de Rondônia, cujas estrelas brito que ultrapassaria a Linha das Tordesilhas, duplicando
lham hoje com fulgor na Bandeira do Br!15il.
o nosso espaço físico, críadas novas capitanias, irlterioraDesde aquele memorável e histórico 9 de março de
nas, sem que sua configuração geográfica tenha-sído
1809, quando D. João VI, por Alvará, criaVa-a: Comarca
mais racional do que as litorâneas, onde contrastavam as
do Norte, sob a direção do Desembargador J_oaquim
extensões territoriais da Paraíba e Porto Seguro, com as
Teotôn"io Begurado, que viria a ser o chefe do Governo
autónomo do Tocantins, instalado em Cavalcante a 15
do Maranhão, Grão:Parã,Bahia e Minas Gerãis.
Alçadas, em 1824, à categoria de Província e, com a
de setembro de 1821, que O povo nortense de Goiás luta
por sua libertação e pela melhor organização dos esproclamação da República, transformadas em Estados,
as atuais unldades federativas pouco perderam suas capaços tisicas ·do País.
racterísticas terrítoriais, salvo o que aconteceu com o EsConstituiu pohto alto dessa luta a vitória obtida atra, tado de Pernambuco, que perdeu A lagoas como punição
vês do despacho do Presidente João Baptista de Oliveira
Figueiredo, de 4 de janeiro de 1982, em expediente que
pela Revolução de 1917 e a Comarca do São Francisco,
que atravessava a Bahia e chegava a Minas Gerais, como
lhe foi dirigido pelo Deputado Siqueira CampOs, repre- _
pena imposta pelo Imperador Pedro I à rebeldia de 1824.
sentante do Norte/Nordeste de Goiãs, determinando ao
Ministro dã Interior o procedimenfo de estudos para a
A própria localizaÇão litorânea emprestou mais desenvolvimento aos Estados litorâneos, entre o Maranhão c
criação do EStado do Tocantins.
Ê de se ressaltar trechos do .. II Manifesto à Nação",
o Rio Grande do Sul, firiquanto mais de metade do território brasileiro, em meia dúzia de Estados, só teve algum
incluídos na justificação apresentada pelo DePutado Si~
progresso na rota das minas de ouro e pedras preciosas,
queira Campos_ ao Projeto de Lei Complementar n9
com a predação da flora e da fauna, em-desenfreada ex1/83, que foi aprovado por unanimidade, pelo Congresso Nacional, vetado pelo Presidente da República a 3 de
ploração ex.trativa.
Ficou o mapa do Brasil com um conglofnerado irreguabril de 1985.
lar de improvisadas divisões geo&rãficas--;- QUe, hoje, imA 13 de maio de 1956, veio a lume o '"'I ManifestO à
pedem uma racional ocupação das fronteiras internas,
Nação pela criação do Estado do Tocantins", de autoria
suscitadas enormes dificuldades de ordem económica,
do saudoso Juiz Feliciano Machado Braga e de Outros
psico-socí3.1 e política, algumas imputadas aos preconceibrasileiros, não menos ilustres, dentre os quais Oswaldo
tos regionais.
Ayres da Silva-e Fahrício César Freire. A eles, nossas hoIncontáveis iniciativas, no decorrer do nosso desenvolmenagens.
- "Os- homenS podem pas-sar, mas os grandes idelais javimento, tem buscado corrigir as anomalias dessa divisão territorial, com unidades federativas que vão de memais desaparecem. Portadores que somos de mandato
nos de trinta mil a mais de um e meio milhão de quilômepopular, a nós o.utorgados pelo povo goiano, houvemos
por bem lançar agora, quase trinta anos depois, esse "II
tros quadrado, com uma absurda _divisão do ecúmeno,
variando a densidade demográfica dos Estados entre
Manifesto", para reafirmar a disposição do povo nortense de Goiãs em continuar lutantõ·pela autonomia terfitoquatro e mais de cinqüenra habitantes por quilómetro
quadrado, o que se reflete mesmO no campo político, exi-ria!, administrativa e política daquela regiãO, bem como
gido o quorum de menos de vinte mil votos para um
de denunciar à Nação as ações impatrióticas de pessoas e
deputado federal num deles, elevado a mais de trezentos
grupos contrários à consecução de nosso objetivo.
mil em outro.
Cumpre-nos enfatizar que a criação do Estado do ToO certo é que a divisão geopolítica do Brasil só Veio
cantins c_Onstitui o meio maíú~ficaz de manter e anipliar
o nív~I do çres_cimen_to atual, de as_segurar os empregos
sofrer pequena alteração no iníciO ·deste século, com a
anexação do Território do Acre, até que em 1943, o
existentes, em meio da crise económica que se abateu
grande estadista Getúlio Vargas criava os Territórios Fesobre o País.
derais de Guaporé, POnta: Porã, Rio Branco, Amapá,
Os milhões de brasileiros, habitantes das regiões mais
distantes e em desbravamento, lutam pela imediata exelguaçú e Fernando de NÓronha.
cução da reforma geopolítica preconizada pelo eminente
-Entretanto, a História registra vãrios movimentoS,
Presidente Figueiredq: criar o Estado do Tocantins e OJJ.mesmo no Brasil colonial, favoráveis a uma divisão geo~
política mais racional dos nossos territórios, quase semtras unidades _da Federação pelo desmembramento de
pre inspirados na experiência de outros países, atê 1823,
ãreas de Estados de.dimensões descomunais da arnazôquando José Bonifácio espoSou entusiasticamente essa
nia e do Centro-Oeste, ê medida que se impõe, porque
tese.
criará novas oportunidades em todos os campos de ativiEmpolgaram essa bandeira redivisionista Varnhagem,
dades para os nossos patrícios, provocando melhor e
mais racional ocupação dos nosso~ espaços, aumentando
em 1849; Fausto de Souza, em 1880; Ezequiel Ubatuba,
nossa produção e fortalecendo a defesa mi.cional.
em 1919; segadãs-Vialla~-Teixeira de Freitas eJuarezTáA medida, ao contrãrio do que às vezes se afirma, não
vara, nas décadas de trinta; Ari Machado Guimarães,
provocarã substancial elevação da despesa, nem terã reem 1932, Henrique Lage, RãUf B:indeira de Melo, Souza
Lobo, Assis Cintra -e Everardo Bachkheusen, em 1933,
nexos na nossa dívida externa, eis que os recursos destiOswaldo Ayres da Silva e Fabrício César Freire, eni
nados aos programas federais em curso nas áreas a serem_
1939; Lysias Rodrigues, eril 1943; o Deputado Océlio
emancipadas terão um melhor aproveitamento se dirígiMedeiros, em 1945; Feliciano Macbado Braga, em 1946;
dos à implantação das_ novas estruturas políticoJayme Farias e Francisco Maranhão Farias, em 1962;
administrativas, pois complementará aquelas que virão,
José Wilson Siqueira C3rriJ)os, Mãrio BeZerra- Cavalcanobrigatoriamente e sem qualquer aumento de despesa
para a União, dos Fundos Federais constitucionalmente
te e Raimundo Gomes Marinho, a pútir de 1965, apre~
formados para rateio entre os Estados.
sentando propostas e sugestões ou contribuindo para a
Sempre que um novo Estado for criado, passará a ser
formação de uma consciência nacional em favor de uma
melhor organização dos espaços físicos do Brasil.
mais justa a distribuição da renda tributãrhi. nacionaf,
pois uma parcela, antes marginalizada, passa a receber
A partir de então multiplicaram-se as propostas, esos beneficies que a Carta Magna assegura -a todos oS
drúxulas ou não, de reordenamento político-territorial
do País, a exigir uma solução global e imediata, cada vez
brasileiros.
menos possível, ante o a_gravamento dos problemas reAs imensas extensões territoriais, a ausência de governo, com a conseqüente falta de aproveitamento de suas
gionais e a complexidade dã matéria. O ideal seria que o
problema encontrasse solução global e imediata, imincontáveis riquezas, são a causa maior do sofrimento e
PossíVel, no entanto, até pelas características do nosso
da pobreza dos habitantes das ãreas do Centro-Oeste e
federalismo.
- - - - - d a Amazónia Legal em desbravamento.
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Em qualquer dos Estados do Nordeste brasileiro, apesar do problema cíclico das secas, as populações são bem
melhor assistidas, e o meio rural, as povoações, vi1as e cidades, melhor organizadas e apoiadas do que aquelas
que habitam e cOmpõem a Amazônia Legal e o CentroOeste.
Por que isso acontece? Simplesmente pela adequada
extensão territoiiãl de cada um dos Estados nordestinos
e eficiente, ação gerencial do seu governo.
Enquanto Sergipe tem 21.994 Km 2 , o Estado do Ama_EJ!!_as_ conta com 1.564 Km 2 ; enquanto A.lago_as tem
área de 27.731 Km 2• o Estado do Pará se estende por
1.248.042 Km\ enquanto o nosso Estado de Goiãs se
alarga da quase divisa do Estado âe São Paulo ao famoso 'Bico do Papagaio" formado pelo enco!ltro dos rios
Tocantins e Amguaia, atingindo 642.036 Km 1, com uma
população de 4.200.000 habitantes, Pernambuco conta,
apenas, cOm 98.281 Km 2, abrigando uma população de
6.500.000 habitantes!
Mantida a aluai situação, o Estado de Goiás não tem e
não terã a menor condição âe resolver os graves problemas do Norte-Nordeste goiano, do interior e das popu~
lações carentes da capital. Sequer poderã manter os empregos que o Estado e a área privada vêm sustelltando
sem que venha a divisão do Estado, com a criação do
Estado do Tocantins·.
·cóni -os recUrsos· Orçamentários de 1983, qUe deverão
atingir o montante de CrS 160 bilhões, o Governo doEstadO de Goiâs não ted qualquer condição para '"inte~
grar'' o _l'J"orte-Norâeste goianc).- Mesmo -que·-ro-sse um
nortense o Governador, não poderia aplicar, na área,
mais do que dez por cento (Cr$ 16 bilhões) do Orçamento estadual, como investimentos em obras de infraestrutura-, especialmente em eletrificação e equipamentos
sociais - o que resultaria em uma aplicação ínferior a
Cr$ 16 mil por habitantes/ano.
Ademais, com a divisão do Estado, pela criação de
mais uma ~nidade da Federação; GóiãS se fOrtalecerã
consideravelmente, porque o fato, a exemPlo do ocorrido recentemente ~ Mato Grosso,_ atrairá milhões de
pessoas e vultosos capitais, passando a contar a área do
atual Estado de Goiás com duas estruturas de governos,
uma assentada no Norte-Nordeste goiano e outra no
Sul, além de dois orçamentos, constituídos, em suas partes maiores, pelas fatias do bolo de recursos da União e
de convênios e financiamentos internos e externOs.
É indiscutível que haverá um grande incremento nas
relações económicas expressivo aumento nos resultados, em favor de Goiás, pela expressão numérica e qualitativa de suas empresas e superior estágio da eStrutura
económica, política e social da área Sul que nele rema4

e

nesce.
Revele-se ainda que o Norte-Nordeste de Goiás, área
que integra a Amazônia Legal goiana, conta com 60 (sessenta) municípios, mais de um milhão e cem ffi:Íl habitantes, rebanho bovino superior a seis milhões de reses, ex~
cepcional produção agrícola, recursos hídricos, minerais,
florestais e terras ferteis incomparáveis, capazes,- se explorados sob manejo apropriado, de abastecer o Brasil e
até outros países.
Com a autonomia, a Amazônia Legal de Goiás será,
efetivamente, integrada ao Brasil desenvolvido do
Centro-SUl, porque um Governo, constituído pelos seus
melhOres filhos, terã maior eficiência na ação administrativa e atuarã com maior competência e senso de responsabilidade por ocasião da 'distribuição dos recursos
federais e internacionais para o desenvolvimento da
Amazônia brasileira, de que é parte integrante.
Criado o EstadO do ToCantins, a·Estã.do de--ÕÓiâs,
ãrea mais rica e em maior nível de desenvOlvimento, teiâ
acelerado ,substancialmente o seu progresso, porquanto
a sua estrutura político-admiriisirativa e os seus recursos
-orçamentários, que permanecem inalterados, estarão liberados para aplicação e atuação nos 355.3~_0 Km 1 ·de
sua riquíssima área, toda integrante do Centro-Oeste.
O""NÕrte-Nordeste go-iano, por sua vez, contará com
uma estrutura de Governo, formada e comandada pelos
seus próprios filhos, sediada no seu rico território, conquistando o povo nortense sua verdadeira libertação,
porque daí para a frente será aquele mesmo povo que es~
tabeleserá as suas prioridades, como metas de G-overnos,
e irá decidir do_ seu próprio destino. Estarão, portanto,
atendidas as mais antigas e justas aspirações da gente tocantina, passando o Governo, que será por ela formado,
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a satisfazer as riei_Cessidã.áis básicaS- dQS- ÚldiVTduos que a

sidente -~a República. Entretanto, o assunto é da
competê-ncia exclusiva do Congresso_Nªcional, nos
termos do item V, do art. 44 da Constituição, in verbis:
••Art. 44. -É da competênciã exclusiva dO Congresso Nacional:

int~Ea~.

A Universidade Federal e o Instituto de Pesquisas serão criados. E, além dos divers·as-6rgãos federais e das

agências financeiras e de deSenvOiv-iffiirito-nilCionais e estrangeiras, serão imediatamente instalados todos os órgãos-do Poder Executii.ici;-do Poder Legislativo e do Poder Judiciário do novo Estado.
Não será somente 'uma ffiudançã no Mapa do Brasil.
Com a criação do Estãdo-do Tocantins, suigirão duzentos e dez mil novos empregos na área e o fortalecimento
de um dos mais extraordináriOs pólos de integração
Nordeste-Amazônia Legal-Centro-Oeste.
A gente nortense, falando pelos seus legítimos representantes, que este assinam, está determinada a atingir os
alto~s objetivos traçados pelos seus maiores que, em 1821,
desencadearam a luta pela autonomia política, sustentada pelas gerações que lhes sucederam.
lnquestionavêimênte, a criação -do Estado do Tocantins fará surgir um extfaordinãrio pólo integrlidor das
suas regiões-problema Nordeste e Amazônia, e de apóio
à consolidação de Brasílíã, o que virá solucionar os seus
graves problemas e conseqüentemente fortalecer o País+
Considere-se ainda, a sua grande contribuição à inversão
das correntes migratórias que, por falta de outras alternativas, buscam as grandes metrópoles do Rio, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Além de tudo, Cqpl a
presença de governo naquela região, serão organizados
os seus espaços e defendidos o meio ambiente, a fauna e
a flora.
Com a divisão do Estado, o novo Goiâs, que ficarã
dentro do Centro-Oeste, terã:
- - 355.330 km';
-3.095.100 habitantes;
- 184 municípios;
-3 Senadores;
- 14 Deputados Federais;
- 38 Deputados Estaduais.
O Estado do Tocan.tins, que abrangerá exclusivamente, área da Amazónia Legal, terâ:

-186.706-km'
-1.100.000 habitanfes
- 60 municípios
- 3 senadores;
- 8 Deputados Federais;
-~24 DeJ:!utados Estaduais.
Ao lado dO ·desemprego, do subemprego, do êxodo rural e conseqüente aumento da população urbana, do
analfabetismo, da fome, da mais baixa renda per capita
do País, temos. c-omo conseqüência da falta de governo
sediado no norte/nordeste de Goiás, uma eriorme evasão
de renda e recursos e um crescente esvaziamento populacional, cada vez mais preocupante, a tal ponto que já
pensamos esteja a área passível de anexação ao Pará e ao
Estado do Maranhão, como jã ocorreu, sêculo passado,
com Conceição do Araguaia, SãoJ Geraldo e Marabá,
transformados em municípios paraCnses, e cOmo Car'Olina, Porto Franco e Imperatriz em municípios maranhC:n:
ses."
Exaustivamente examinadas as razões da criação do
Estado do Tocantins, em Projeto dC: Lei Complementar
de autoria do nobre Deputado Siqueira Campos, foi a
proposição, sem voto contrastante, aprovada sucessiva~
mente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal,
reconhecida a sua pertinência e não contestada a sua
constitucionalidade.
Inadvertidamente, apesar da vedação do art. 44, item
V, da Constituição, encaminhOU-se o projeto_ à sanção·
presidencial, negando-a o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, incorrendo, tamOêm, data venia, em
-·
falta de vigilância a sua assessoria.
Mantido o·v_eto, foi a proposição renovada pelo ilustre
Senador Benedito Ferreira, com o apoio, dentre outros,
do Presidente do Congresso Nacional, Senador José Fragelli.
Logo de início, em sUa justificatiVa, advertia o nobre
representante goiano:
..As razões do veto cometem um lamentável engano, ao alegar a inconstitucioria_l~dade da propo~
sição, por dispor sobre matêría Ítnanceira e criação
de cargos, funÇões ou einpregos públicos, citando,
descabidamente, o art. 57, itens I e II da Constituição, que disciplinam a inícía:tiva privativa do Pre-

V- apro"var a incorporação ou desmembramento de áreas de Estados ou de Territórios".
Prosseguindo no exame do veto, adverte o autor da
proposição vetada quanto aos crêditos indispensáveis
para a efetivação da medida, para assinalar qu~ as 640
-mil ORTN então propostas significavam importância
muito -inferior aos quatro trilhões de cruzeiros concedidos pelo Governo Federal para salvar da falência bancos
privados do Sul e Sudeste do País.
Também as razões do veto buscam um paralelo improvisado entre Mato Grosso do Sul e o futuro Estado
do Tocantins, vizinho de Mato Grosso que, nos mesmos
paralelos geográficos e limites meridionais com a AmazÇínia Leg.•l, não apresenta maiores índices de desenvolvimento que o norte de Goiâs.
Continuando na análise daquele veto, diz Q esclarecido Senador Benedito Ferreira:
"Entretanto o sofisma· se torna mais evidente
quando se pretende provar que a criação. do novo
Estado vai beneficiar apenas o Sul de Goiâs, "pela
liberação d_os encargos que tem no momento, com
atendimento dos serviços públicos".
O-veto sangra na veia da saúda, quando procura
demonstrar que o Sul d~ Goiás é muito m_ais desenvolvido do que o norte, fenômeno que decorre justamente da dimensão territorial dessa Unidade federativa e_ das enormes distâncias que separam seus
centro decisório - Goiânia - dos limites setentrionais do Estado._ Foijustam~nte a latitude territorial
do Amazonas, do Parã e de Mato Grosso, que produziu, nos idos de 1940, no Governo Vargas, a
criação dQ_Am_apã e, com outras denominações, de
Rondônia e Roraima.
Para termos uma _idéia do desenvolvimento que
se Õbteve com a divisão do Estado do Mato ÇJross_o
e com a transformação de Rondônia em Estado, observamOs a evoluÇão da receita do ICM nas mencionadas Unidades, no período, tendo como parâmetro os índices de crescimento da Receita do ICM
nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro."
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gresso ]'lacional, foi vetado pelo Presidente da RepúbHca."
Demonstra-se, em quadro anexo, apropriando-se o
ICM per capita nos Estados e Territórios, incluindo-se
como Estado do Tocantins os municípios gõianos que
deverão compô-lo, que obteve o Território do Amapá,
em 1980, uma renda de ICM em torno de Cr$ 718,36,
contra CrS 849,00 do futuro Estado do Tocantins_. Já em
1984, três anos d~pois, a renda per capitado ICM do futuro Estado do Tocantins, da ordem de Cr$ 47.500,00,
superava a do Maranhão, em pouco mais de 123% por
cento, a do Acre em mais de 92% por cento e a do Piauí
em mais de 65 por cento, ultrapassando, ainda, Roraima, Amapá, Rio Grande do Norte, Pará, Paraíba e Ceará.
A comparação entre a receita per capita do ICM em
Araguaína e nas Capitais de Estados e Territórios tRm~
bém é favorável a esse centro urbano do Norte de Goiás,
como se verifica em _quadro anexo, ultrapassadas Porto
Velho, Belém, Boa Vista, São Luís e João Pessoa.
Registre-se ·que o desenvolvimento dos municípios QUe
deverão constituir o Estado do Tocantins foi seVeramente prejudicado_ pelo Decreto-lei n~> 1.164, de 1971, baixado pelo Presidente Garrastazu Médici.
Esse Decreto, datado de J9 de abril de 1971, declarava
indispensáveis à segurança nacional e ao desenvolvimento as terras devolutas da Amazôniã. Legal, na faixa de
cem quilômetros de largura em cada lado do eixo de
várias rodovias,_ dentre elas, null!-a ~xtensão de nq_~ecen~
to-s-qUilómetros, as BRs-Ol0/226/153, ciiando graves
problemas fundiários no Norte de Goiás.
E qu~. no art. 59, excepcionava esse Decreto~lei:
"Art. 5~ São ressai vadas, nas áreas abrinSidas
pelo art. 19:
a) os direitos dos silvícolas, nos termos do art.
198 da Constituição;
b) as situações jUrídicas constituídas, até a vigência deste decreto-lei, de conformidade com a legislação estadual respectiva."
Nessa época; já Se iniciara uma grande procura de terras de cultura, por mais baratas, no Norte de Goiás, enquanto o IDAGO adotava uma posição liberal, na regularização das posses.

Enquanto isso, a região abrangente do futuro Estado
do Tocantins já ocupava -o seXto lugar em 1981, a 4• posição em 1983 e a segunda em 1984, num desempenho
bem rriaíS--brilhante que o Estado de GOiás como um to-do.
_
Nesse período, São Paulo cai do 12"' lugar em 1982
para o-229 em -1984 e o Rio de Janeiro, da 21' posição em
1981 só- atinge a 18~ em 1984.
Daí a conclusão do Senador goiano:

Entregue o pioblema ao INCRA, deflagrou-se, na região septentrional do Estado, a maior crise fundiária da
sua história, havendo questões, entre o INCRA e o IDAGO, que se procrastittam há cerca de quinze anos, principalmente no Município de Goiatins, antigo Piacá.
Foram especialmente prejudicados, como decorrência
da aplicação rigorosã desse decreto-lei, sem qualquer
consideração ao problema do desenvolvimento agrário
da região, os municipios de Almas, Alvorada, Ananás,
. Araguaçu, Araguacema, Araguatins Axixã de Goiás, Ba1baçulândia, Brejinho de Nazaré, Colinas de Goiás, Conceição do Norte, Couto de Magalhães, Cristalândia,
Dianópolis, Duarê, Gurupi, ltacajã, Itaguatins, Lizarda,
Miracema do Norte, Monte do Carmo, Nazaré, Novo
Acordo, Paranã, Peixe, Pindorama de GoiáS, Pi um, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Norte, Porto Nacional, São Sebastião do Tocantins, Sítio Novo de
Goiás, Tocantinópolis, Tocantinia e Xambioá.
Nada menos de trinta e sete dos sessenta municípios
que deverão c_onstituir o Estado do Tocantins, representando mais de cinqUenta por cinto da arrecadação do
ICM dessas unidade$, bem como a maioria da população, com rendimentos do ICM per capita variando en~
tre sete mil e novecentos e noventa mil cruzeiros, numa
região com uma superfície de cerca de duzentos e noven~
ta mil quilómetros ÇJUadrados, calculadamente oitocentos e oitenta mil habitantes, quase três de população relativa, além de uma arrecadação do ICM em torno de
cento e trinta e um bilhões de cruzeiros.
Ao examinar o Projeto de Lei Complementar do Senador Benedito Ferreira, declarou o relator Jorge Kalume,
na Comissão~ d~_Serviço Públiço Civil do Senado:

"Contudo, mesmo relevando os fatores adversos
até-ãqui assinalados, o futuro Estado do Tocantins
afirnla-se éntré tõdos, em termOs de desenvolvimentO,- de maneira excepcíonal, exclusiva da irriinente
ú·àóSform2.ção da região em novo Estado, que, conforme nos lembramos todos, aprovado pelo Con-

"Qlüinto ao mérito, inostra-se inteiramente conveniente e oportuno, levando-se em conta a boa po·stçãO-dOfiiluro Estado, especialmente com relação a
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia."
Antes, opinara a Comissão de Constituição e Justiça:
"Estudadas todas as preliminares, irrespondíveis

Prossegue a anãlise demonstrando que Rondônia ocupa, em 1981, o segundo melhor índice de crescimento,
indo para a segunda e terceira posições nos dois anos seguintes, atingindo ainda o 4"' lugar em 1984. Jâ ~~l?
Grosso, em 1980, ocupa a 10' posição, elevando-se ao
primeiro em 1983, para decair para o terceiro ·em 1984.
Mas Mato Grosso _do Sul, estreitamente ligado às economias do oeste paulista, do Triângulo Mineiro e do Sul de
Goiãs, logra a sétima melhor posição em 1981, caindo
abruptamente para _o 249lugar em 1982, passando para o
sexto lugar em 1983, para retornar: àquela posição inicial
ém 1984.
Logo em seguida, assinala o Senador Benedito Ferrei-

ra:
HQuanto ao Estado de Goiãs-, que detinha -o 89
lugar entre os melhores índices de cresciinento da
Receita, foi deslocado para a 18~ posição em 198~
para em 1983 obter a 2' melhor posição, decaindo
para a 10', em 1984."
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os argumentos na sustentação do mérito, vencidas
as objeçõcs em que se apoiaram as razões do veto,
ainda mais com a adição de novos datlos estatísticos, igualmente irrefutávds, ressaltada a -boã posição do Estado futuro, principalmente em relação a
Matb Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, o
parecer é pela juridicidade e constitucionalidade do
Projeto de Lei n"' 201 -- COffiplementar, que está,
por outro lado, vazado em boa t~nicã legislativa e
inatacável no mérito."

tal da _União. Em relaçUo à reserva de contingência, o
j:ICrc~ntua! tam b~m" oão chega a 0,00012%. Contudo, ~m se tratando de redimir grande parte do terri- tório nacional da penúria em que se acha, com melhoria da condição sócio-econômica de grande con-_
tingente populacional que aí vive, tendo em vista a
radonalização e descentralização da respectiva administração, a quantia a despender não chega a ser
desproporcional."
Mais explicitamente salienta o ilustrado parecer.

Quanto aos dispêndios coma-CiiaÇàO da futura unidade, alegou o paracer da Comissão de Fíii3.i:Jçã.s: ---- - -

.. Outro aspecto que se não pode olvidar é a pró~ __
prü1 lei económica do rendimento decresc_ente, que
se <lplica, ouro e fio, à administração pública. No
çaso, o desmembramento propiciará tari"to à nova
Unidade federal quanto ao Estado de Goiás, com
_suo área remanescente, melhores condições de governo, de ambos os Estado~ pois que - e isso é
pací!ico- um<-1 administração mais presente, isto é,
mais próxirtla da população a que serve, poderá
aproveitar mais racionalmente os recursos disponíveis, pois que poderá aquilatar, com mais_ exatídão,
as prioridudcs_de seu emprego.

"Não resta dúvida de que as despesas são elevadas. Todavia, não é- apenas eni vista do montante
das despesas que a decisão deve ser tomada. O importante é a produtividade do gasto, além da legltimidade e oportunidade. A verdade é que a despesa
orçamentária total no próximo exercício chegará no
nível de 626 trilhões de cruzeiros, o que nos permite
concluir que os gastos previstos para a instalação do
novo Estado mal chegam a 0,00005% da despesa to-
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Além disso, parcela proporcional dos recursos federais destinados a prqgramas no Estado de Goíãs
poderão ser liberados para alocação no futuro Estado do Tocantins."
Estão, _assim, respondidas a todas as objeções contidas
nos vetos presidenciais às duas proposições visando à
criação do Estado do Tocantins. Diante do segundo veto, o Diretório Nacional do PDS decidiu proceder à
apresentação de novo projeto de Lei complementar, reiterando o objetivo dos dois anteriores e numa justa homenagem ao denodo e à persistência do Deputado Siqueira Campos e do Senador Benedito Ferreira, no atendimento a essa centenâria aspiração do povo do Norte
de Goiás.
Dando cumprimento a essa decisão do Diret6rio Nacional do PDS, esperamos, mais uma vez, que todos os
partidos se unam, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para reafirmar, uma vez mais e por unanimidade, o seu desejo de ver criadO, nos termos dos arts. 39 e
44, item V, da Constituição - para referendo final do
Congresso Nacional- o Estado do Tocantins.
Sala das SessõeS, 12 de março de 1986. -Amaral Peixoto - Benedito Ferreira.
Anexamos a seguif, os qUadros mencionados:

QUADRO N• I
SEOUENCIA DA EVOLUCJIO E CLASSIFJCACJIO NO fNDICE DE CRESCHIENTO
NAS RECEITAS DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO SOBRE O

ICH

UNIDADES DA FEDERAÇÃO
RIO GRANDE DO SUL
RONDONIA
ALAGOAS
RORAIMA
DISTRITO FEDERAL
FUTURO. TOCANTINS
!•!ATO GROSSO DO SUL
GOlAS
ACRE
MATO GROSSO
SERGIPE
SAO PAULO
PERNAMBUCO
PARÁ
PIAUf
PARAIBA
RIO GRANDE DO NORTE
CEARÁ
PARANÁ
BAHIA
RIO DE JANEIRO
MINAS GERAIS
AMAPÁ
SANTA CATARINA
MARANHÃO
M!AZONAS
ESPIRITO SANTO
·--

81/80

1•
2•
3•
4•
s•
6•
7'
8•
9•

r o•
ll'

12•
13•
14•
15•
16•
17•
18•
19'

zo•
21•
22'
23•
24.
2s•
26•
27•

82/81

83/82

84/83

14•
9•

13•
3'
17'
7'
15'
4'
6•

21•
4•
2s•
.27•
20•

z•

10'
24•
3•
14•
22•

lO•

2•
4•
219

24•
18•
Zl•

s•
12•
16•
19•
25•
15•
23•
22•
99~

27•
119
17'
20•

r•
13-9

26•

r•
219
19•
16•

z•
7•

L9•

s•

s•

20•

11•

9•

26•
23•

18'
14•
10 9
5'
24•
25'
12'
27•
22'

191

16•
17•
9•
18'
13•
6•

r•
IS•

6'
8•

li•

s•

7•

23'

12'

192
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fVADRO

n'?

2

ARRECADAÇ!\0 DE I ,C.M, GI,Q__BAL E PER CAPITA POR t)NID.WE DI\ FEDEAAQ\0

1.981

!.980

.liA

UNIDADE

FEDF.RAÇÃO

~-

~f.ntJf:

!.Acre
Z.Ama~:onas

6.Ro:raima

7 .Maranhão

8. Piauí
9.Cearã
lO. Rio Grande do Norte
1l.Paraíba
12. Pernambuco
13.Al~,goa_s_

14.Sergipe
1S.Bahia
16.Minas Gerais
17.Espírito Santo
18.Rio de JMeiro
19. São Paulo
2o:r-araná
21.Santa Catarina
22.Rio Grande do Sul
Z3 ,/'.!atO Grosso
24 .Mato Grosso do Sul
2S.Goiás
26.Distrito Federal
27. Futuro Estado de Toc3!!
tins

-

~

C

TA

2.090,00
5.712.78
2.554,15
3.008,88

·~":' u!t.,

d/!!r.

1. !184

z. 774

a. 201 ,r o

12.026,13

44.679

4.764,35
7.960,20

12.648

27.562,62
11.283,31
19.609,30
10.030,00
17.600,00
6.160,28
8.149,18
13.870,60
14.114,43
14.540,98
25.178,37
27.488,39
18.995,94
27.624.36
32.885,71
40.442,06
45.733,13
77.480,31
44.101,33
45.867,14
61.216,81
34.751,10
50.433,87
34.024,75
47.857,04
8.622,00

2.218,39
1.385,73

12-775

2.970,13

4.300
16.307
6.629
8.863
36.272
12.510
5. 255
52.650
111.466
19,154
129,704
489.704
77.570
43.062
108.186
7. 785
15.147
26.024
12.628

L 931.72
2.977,90
3.366.68
3.117,48
5.523,84
6.055,18
4.445,85
5.345,18
8.105,44
9.120,95
11.048,04
18.533,95
9.992,27
12.774,25
13.540,18
6.273.17
10.526,06
6.439,99
9. 751,35

8. 799
35.076
13.230
17.622
73.742
26.627
10.976
110.398
225.421
41.706
265.000
995.929
144.730
88.668
222.469
17.162
30.151
53.128
30.578

3. 867.69
6.289,40
6.591,93
6.108,15
11.445,29
12.625,41
9.093,62
10.970,68
16.151,10
19.443,36
22.103,59
36.605,62
18.465,17
23.010,65
27.431,44
13.211,70
20.467,52
12.829,75
22.417,89

2.006
1.672
27.173
18.955
78.775
28 ~864
42.571J
165.009
49.210
23.422
284.006
465.859
88.649
55_9. 865
2.169.682
349.062
180.212
503.998
47.192
76.609
144.367
68.627

849,10

1.525

1.885,00

2.963

3.433,00

7.699

1.320,85

-·"

r.!ff,.A

5.809

664

667
8.672
9.315
1.694
247
193

~'J.'I.n~lf

1.306,12
1.071,00
525
718,36
126
894,21
71
755,98
3.024
968,30
2.071
1.501,76
7.956
3.224
1.695,33
1.556,60
4.301
2. 733,71
16.802
4. 266
2.144,00
2.407
2.117,16
26.429
2.790,08
4. Z-07 ,37
56.335
11.335
5.677,51
65.224
5.171,68
255.378 10.200,35
38.387
5.034,75
22.015
6.608,33
51.418
6.610,53
3.117,92
3.551
6. 755
4.955,38
3.021,53
11.677
5.022 4.227,68

991.40
3. 278,,47

4. 454

4.Rondônia
S.Amapâ

::1!

~irno'ii

~

L 983

1.343
18.869
18.014
4.800
884
664

300
4.681

3.Pará

PER

ÇAPITA'

'

!.982

4.094,50

44.202

4 .55&,70

7.296,70

EW.of'l

35.574

QUADRO N9 03

ICM TOTAL E PER CAPITA EM ALGUMAS CAPlTAni DO$ @TAWS NO PER1ÇPO 1980!Ui84

Em Cr$ 1. 00_0

1.

'·

Be~ém
Porto Velho

3.

Boa Viata

4,

são iuia
João Peasoa
Recife
Ara~u
Campo GraMe

5.
6.

'·

8.
9.

10.
ll.
12.

73.

Goiâ:nia
Be Zo Hol"iaonte
Rio de Jatteiroo
Curitiba
Araguaina

PER

ICI<

POPULAÇÃO

2. 433; 530
2'7'7. 488
56.754
864. 991
1.246.148
8.533.330

9$4.3.22
1J'i#.J22
66.954
449.817
330.176
l. 204. ?38

2.604,00

1.353,742
2.976,291
9.636.380
42.279.000
5.447.11J
1 '1_5. 847

295.807
717.948
1. 782.9-24
5. 093. 230
1.025.9"80
119.070

4.639,_17

QUADRO DEMONST!1,ATlVO

ICM

CAPITA
2.061~28

99'7. 02
1.922,73
3.?74~19

7.093,14
4,145~55

5. 40? ~ 85
8.301,00
8.283~86

1.476.84

68,211.400
10.984.085
5.317.100
33.563.000
30.731.900
245.908.390
34.748.295
59.755.920
131.112.370
252.452.590
1.153, 244.800
232.474. 70.5
16.117.017

~~~R~d':IrrH_OS

POPULAÇÃO

]. 095.000
185.000
84.000
495.000
35'1. 000
]. 332. 000
328.000
328.000
825.000
1.870.000
5. 626.000
1. 039.000
137.000

PROJETO _ESTADO

9 DE

Almas
PJ voTada

01

02
03
04

os
06
07
08
09
10
11

12
13

MUNIC!PIO

~

Ananás
Araguaçú

.Araguacema
Aragualna
Araguatins

Arapoema
ATraias
August·inópolis
Aurora do No'rte
A.xi.::<á de Go-iás
Babaçulândia

ARRECADAÇÃO DO

ICM

.194.562.174
1.094.660.144
2. 573.995.884
1.214.571.913
1.465.894.642
32.645.082.18~

1.810.912.888
9.418. 047.974
1.574.058.198
931.406.677
402.608.769
824.870.368
431.716.927

POPULAÇÃO CM PER-CAPJTA
ESTIMADA

8.639
9.258
8AOS
15.203
18.662
91. 693
23.773
29.751
19.628
]0.935
5.012
8.340
9.151

84/80

PER
CAPITA

52.235.63
59.054,_22
63. 655~89
67. 395~ 70
86.092,_15
184.615,90
105.939,20
182.182,_68
158.?31.6E
135,001,_38
204.984,_85
222.788,04
11?.'107.41

DO'tOCA~TINS

População Estimada
Arrec adação ICM
RDEM

•

1, 984

1,980

CAPITAIS
DOS
ESTADOS

22.521.40
118.239,40
306.245,80
79.890,30
78.549,70
356.025,90
76.175,20
476.839,00
80.194.50
85.176,60
80.329,00
98.90$,30
47.177,00

881.801
131 206 574 173
SUPERF.
(Km2)

4. 784
2.193
2.109
8. 758
11.183
8.800
2. 291
4. 554
5.243
550
365
128
3.382

DENS.
jDEMOG.

I ,8
4,2
3,9
1.7
1,6
10,4
10,3
4,3
3,7
19,8
13. i
65,1
2, 7

r.!!!!,.A

8.578 24.649,4
169.789 101.427,2
161.684 39.843,2
49.750 72.311,0
7.441 35.916,8
3. 221 32.535,3
95.372 21.076.6
68,116 28.644,2
275.084 47.551,2
9l.072 43, 679.6
128.346 43.199,()
548.409 82.318,!•
179-583 81.655,7
83.661 66.397,6
1.032.023 98.250,,4
1.644.494 114.351,8
313. 254 139.908,0
1.919.558 153.540,0
6.880.102 238.726,6
1.209.787 151.336,8
1.617.403 403.241,8
1.618.601 193.658,8.
197.631 139.373,01
283.499 181.497,4:
520.332 155. soo ,01
226.322 150.380 ,0(

2.289~49
2.764~96

6.284,62
3.405.87
1,181,08
2.506,41
6.827,05
J. 728~97
2. 396140
2. 350~40
3.44513'1
7.870.22

47 .500,0!
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ARRECADAçXo oo
ICN

NUNIC!PIO

RDEN

14
15
16

Brej inho de Nazaré
Cal i nas de GOiás
CoJ.méia

17
18
19
20
21
22

Conceição do Norte

.561. 765.515
3.4d9.903.463
4. 743.277.711
99.583.474
801.230.363
985.487 •.983
776.659.872
257.376.997

couto MagaJhães
CTistalânr1ia

Dianãpolis
D::lis Innãos de Goiás
Duerê

125.028.965
983_.198.055
217.656.515
14.228.074.114
106.515.686
1.583_._421.102
11.583.334.884
133.57.3.661
766.005.221
622.534.533
27.868.883
2.198.509.668
694.626.921
262.912.434
369.373.220
307.970. 0"98
505.355.507
102.570.136
632.869.514
1.659.496.313
283.868.251
306.470.578
1.0"62.816.057
71.993.311
439.141.497
236.676.52
225.247.731
3.032. 719.257
382.104.96
90.748.96
613.093.33
42.431.913
590.477.44
729.770.19
4.151.5..07.061
301.773.13
I.40L409.
4.574.752.673

Figueirôpolis
Filadélfia

Formoso do Araguaia

26
27
28
29
30
31

Goiatins

Guarai

~~~Iã

Itaguatins
Itaporã de_G_oiâs
Lizarda
__

32
33
34

Hiracena do Norte
Miranorte
M:>nte do Cama
Natividade
Nazaré

35
36

37

38
39
40
41
42
43

Nova Olinda
Novo Acordo

PalmeirÓpolis

Paraiso do Norte
Paraná
Pedro AfonsO
Peixe

"

45

ro

46

Pindorama de Goiás

47

P:it.m

48
49
50
51

Porto Nacional

Ponte Alta Bom Jesus
Ponte Alta do Norte
Presidente Kennedy
Rio Sono
S. Sebast .dó Tocantins
Silvanõpolis
Sitio Novo de Goiâs

52
53
54
55
56

Taguatin~a

Tocantinopo1is
Tocantinia

57

58
59

xambioi

T O T A I

6.716
11.809

26.460
11.324
9.571
17.560
4.407
7.279
6. 224
8.191
40.969
14.091
6.557
12.014
3.461
6.771
11.140
31.606
8.303
8.101
14.342

2. 735
725
2.159
16.828
4.123
3.157
3.157
342

2.021

306

2. 783

2.847

l .... cr~

300
4,6&1
4.454

l.hlalOf\3-S
5.PM~

4.Rooo1Únia

"'
"'"

s.,.,apã

tl.~.1r~lllla

•'.Maranhão

!lU.~:~~:~1
Rio Cirande

3.024
2.011
d<:~

Norte

li.Paraiba
ll.P<"m~bui;O

l.'i.Al>I{:<>:I.S
l~.~rc1pe
J~.Bahi:a
)~.Minas CeTIIH
l?.tsptruo Santo
U.R)o <le Janeuo
l9.5.io Pauto

zo.r.nani

ZI.S.lnta Catarina
2l.RI(> Gmnde do Sul
2~.~lato Grosso
2Ul.C. do Sul
2S.Cioiis
2~.Distrito Federal
27. Tocantin5 (futuro)

7.956
3.224
4.301
16.SOl
4.166
2.407
21>.429
S6.33S
11.41>8
65.224
225.378
38.367
22,0H
5L4l8

J.m

6.775
ll.b77

s.on

'"

"'

a.6n
9.315
1.694

m

5.R09

4.300
1(1.~07

0.{>29
8.863
36.272
12.~10

5.255
52.650
111.4(16
19.154
129.704
489.704
77.570
U.062
108.186
7.785
1S.U1
26.014
12.6!8

1.sn

l.9B2

I
l22,30
8S,JO
10~,14

22l,67
96,03
171.83
91,10
107,63
104,96
10S,61
106,07
115,88
193,2S
118,32
99,21

97,86
67.02
98,86
ll7,UI
102,07
95,60
2S0,~3

119,23
1B,S7
12Z,87
151,45
129,67

6,73
3,48
2,24
7,08
6,78
1,08
6,58
18,38
0,79
1,71
1,44

2,36

"'Altera disposithos da Lei n<:> 5.108, de 21 de setembro de 1966, que instituiu o Código Nacional de
Trânsito. n
O Congresso Nacional decreta:

Art. [<:> Os artigos 100, to! e 104 da Lei
tém a sua redação alterada:

n~"

5.108/66

..Art~ 100 As penalidades serão imPostas aos
proprietáiios de -carga (embarcador), aos proprietários dos veículos ou, então, aos condutores, conforme o caso, resguardado ao proprietário do veículo o direito" de ação regressiva entre os primeiros.
Parãgrafo Único. Serã de responsabilidade do
embarcador a infração por transitar cOm excesso de
carga.
Art. 101 Ao proprietário da carga ou do veículo, conforme o caso, caberá sempre a responsabili- ·
dade pela infração referente à prévia regularização e
preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas caraçterísticas e
fins, matricula de seus condutores, quando esta for
ex:igida e outras disposiçõe..<; que deva observar.

0,65
1,21
0,51

~:~?

2,92
14,06
3,97
22,13
4,00
5, 74
2,97
9,28
5,03

Art. 104. As multas são aplicáveis a condutores, proprietários de veículos de qualquer natureza e
proprietários da carga, e serão impostas e arrecadadas pela repartição competente, em cuja jurisdição
haja ocorrido a infração."
Art. 2<:> Esta lei entrará. em vigor na data de sua
publicação.

A rt. J<:>

'"

lO<

o, 28

3,9(

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 14, de 1986

Revogam·se as disposições en contrário.

/

Justificação

1.981

I

1,5!:
15,5S
5,31
3.7~

101 a.t 0<$ 1.000.000

lO<

0,8(
2 ,9(
3,2~

193

289.711

1.980

2,9~

1,01
1 ,3t
7,54
13,47
1,97
7 ,o:
5,34

EVOLUÇ.I.O (\) 00 A 00 00 CRESCJI>ENI'O 00 101 rtl.S UNilWJES n.ú•mEAAQ;o

IIJ.<IDAIJE.<; UA
I"EUUlAIJ,O

2 ,9f
32' 7!
5 ,9~
2,4{

3.382

FO.\'TE: Secretaria da Ea_zenda de Goi?.s

'

JDEMOG.

13.391
11. 298
3.153
3. 781
7.835
2.224
1.018
14.215
i. 285
2.075
2. 067
8. 221
1.233
1.300
6.201
1.803
1.439
14.967
5.581
IZ.163
1.862
11.055
5.140
15.978
13.682
2.383
2. 242
854
871

S. SOS
2. 795
873

881.801

1.;.1.206.574.173

S

I DEN~.

3. 632
2. 084

;e.o

8.822

n

ll'ander1âTidl.a-

;o

44.274,30
143.436,00
219.210,60
19.366,70
125. n2
72.542,40
64.992,50
25. 260~30
287.513,90
23.591,70
91.545,50
17.255,90
990.192,40
6.906,70
66.605,90
227.387,30
8. 661,80
49.635,80
114.457,80
7.018,10
76.892,50
49.701,40
36.470,00
18.696,80
35.249,00
57.283,60
15.272,50
53.592,10
62.717,20
25.067,80
32.020 '70
60.524,80
16.336,10
60.329,90
38.026,40
27.497,40
74.024,70
27.116,90
13.840,00
51.031,60
12.260,00
87.206,80
65.509,50
131.351,90
36.345 ,_00
172.992;20
318.975,90

8.171
23.773
21. 638
5.142
6.373
13.585
11. 950
10.189
4.899
5.320
10.740
12.614
14.369
15.422
23.773
50.941
15.634
15.431
5.439
3.971
28. 592
13.976
7.209
19.756
8. 738

1.408.530~470

Fátima

23
24
25

POPULAçAojzcN PER-CAPITA J suPERF.
ESTINADA
(Km2)

Quinta-feira 13

""
1.343
18.869
18.014
4.800

""
'"

lZ.7'S
8.799
35.076
13,230

l?.6n
73.742

26.617
10.976
110.398
125.421
42.706
2bS.OOO
995.9ZP
144.730
8$,568
222.469
l1.HZ

1.983

I
l0l.35
1l/,59
93,39
183,35
257,89
244,04
ll9,92
1()11,63
115,10
99,58
98,83
103,30
ll2,85
108,87
109,68
102,23
!17,74
104,31
103,l7
86,58
105,68
105,64
120.45

30.2~1

~9.7Z

53,1<8
30.5.78
1.937

.15
142.14
n.5u
10~

lO<
2.774
H.67~

44,209
lZ.Ma
2.006
J.b72

27.173
18,955
78.785
28,8M
42.57~

1115.009
S9,HO
23,422

284.006
465,859
88.M9
SS9.8b5

~-:9U

I
106,50
136,79
14),38
163,50
lZ6,92
151.61
112,70
1H,42
ll4,bl
118,17
Hl.61
113,77
lll,37
113,39

9J.072
179.583
8~.661

l03Z.OZ3
1644.4~

313.2$4
1919.358
6&80.102
.LZ09.787
1617. ~03
1618.601
197.631
?!3.499
520.332
Z26.322
3S.SU

47.192

171,73

M.t1!7

124,4~

7.699

162,1(

~03,998

27~.084

128.36b
546.409

l06,litl

J~::~~~

349.062
180,2H

8.578
169.n9
161.654
49,750
7.441
3.221
95.Jn
6R.1J6

157,211
112,56
111,27
ll7,86
Hl,l8
103,47
l16,SS
174,98

ll69.68~

""

1~3.2•

I
20'9,22
ZIO,OZ
265,13
293,34
270,94
92,64
250,98
259,36
249,1(1
US,Sl
lOl,H
232,35

203,30
257,19
263,38
253,00
253,3(1
242,86
211,10
246,58
797,50
221,15
318,78
270,06
260,~2

l29,79
362,06

(Às Comissàes de Constituição e Justiça, de Ser·
l'iço Plihlico Civil e de Finança.ç,)

A execução de serviços de transportes de bens ou car·
gas ao ser disciplinada, observou a preocupação de evi·
tara repetição de infrações e penalidades já previstas, expressamente, na legislação nacional de trânsito.
Assim, o Regulamento baix:ado com o Decreto n9
89.874, de 28 de junho de 1984, no inciso I de seu art. 26
estabeleceu a responsabilidade do embarcador pela ex:atidão das declarações constantes do manifesto ou conhecimento de frete, dentre as quais a referente ao peso da
carga a ser transportada, sem impor sanção em caso de
inobservância dos limites legais de peso.
E isso porque a legislação nacional de trânsito 7 Lei
n<:> 5.108, de 21 de setembro de 1966, art. 89, XXX, letra
e, e Decreto ns> 62. t27,_de 16 de janeiro de 1968, art. 181,
XXX, letra e- capitula como infração .. transitar com o
veículo com carga ex:cedente da lotação e fora das dimensões regulamentares, sem autorização especial" e penaliza o condutor do veículo, inclusive com a retenção
do veículo para regularização. Essa mesma legislação
atribui ao proprietário do veíCulo "a responsabilidade
pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o
trânsito do veículo na via terrestre.''
A inexata declaração do embarcado r, nos documentos
fiscais, corifiados ao transportador juntamente com os
bens a transportar, tem gerado, em muitos casos, autuação deste, segundo os preceitos acima citados da legislação- nacional de trânsito.
A me9-ida se reveste de _características de injustiça aos
transportadOres, cm particÚlar aos autônOmos~que se
vém prejudicados com as autuações por conduZir vefculos com excesso de peso, cuja responsabilidade não lhes
deve caber. além dos prejUízos ocasionados pela penalidade complementar de retenção do veículo.
Sala das Sessões., 12 de março de 1986.- Affonso Camargo.

-
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LEGISLAÇÃO CITADA

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Serâ
feita a verificação solícitada pelo no6r~; Senador Roberto
Campos.
A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos,
adonando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a Plcnúrio.
Estú suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e 46 minutos, a sessão é reaberta às 15 horas e 56 minutos.)

LEI N' 5.108
DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
(Código Nacional de Trânsito)

Art. 100. As penalidades serão impostas, aos proprietários dos veículos, aos seus condutores, ou a ambos,
conforme o caso.
Parágrafo único. Aos proprietários e condutores de
veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Códig_o, toda vez que houver responsabilidade solidária··na ínfração dos PreCeitos que lhe
couber observar, respondendo cada um de per si, pela
falta em comum, que lhes for atribuída.
Art. 101. Ao proprietário Caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à pr~via -regula"rização
preenchimento das formalidades e condições exigidas
para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e
inalterabilidade de suas caracteristicas e fins, matricula
de seus condutores, quando esta for exigida e outras disposições que deva obs_ervar,
Art. 102. Aos conautores caberá a·responsabilidade
pelas infrações decorrentes de atas praticados na direção
dos veículos.

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) - Está reaberta
a s.essUo_
Solicito ao::; Srs~ Senadores que ocupem os seus lugares
para que pos~:1mos proceder à nova verificação de votaçiio. (Pausa.)

Como vota o Líder do PMDB?

e

O Sr. Alfredo Campos -

CÕmo vota o

Líder do PDS?
O Sr. Murilo Badaró -

Sim.

- O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Como vota o

Líder do PFL'?

O Sr. Carlos Chiarelli -

Não.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vàta o..
Líder do PSB?

Parágrafo único. No _caso de não ser poss_fvel iderltificar o condutor infrator, a responsabilidade -pela Ínfraçào recairá sobre o pro-prietário do veículo.
Art. 103. O 1nfrator terã o prazo de 30 (trinta) dias,
para o pagamento da multa que lhe for apl_icada.
§ \9 O valor da multa decorrente de infração verificada em rodovias poderá ser paga no ato da autuação.
§ 29 Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos
motoristas que diiijiim VeíCUlos licencíadOs em município diferente daquele onde ocorrer a infração.
§ 39 O Conselho Nacional de Trânsito disciplinará,
por meio de Resolução, o processo ·de arrecadação de
' multas decorrentes de infrações em localidades diferentes da de licenciamento do veículo ou de habilitação do
motorista.
Art. 104. As multas são aplicáveis a condutores e
proprietárioS de veículos de qualquer natureza e serão
impostas e arrecadadas pela repartição competente, em
cuja jurisdição haja ocorrido a infração.

O Sr._~Jãm.il iladdad- Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Não estão
presentes õs -demais Líderes.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à v~taçào.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa
Aloysio Chaves
Benedito Ferreira
Gabriel Hermes
Jamil Haddad
Moacyr Duarte
Murilo Badaró
Passos Pórto
Roberto Campos
VOTAM "NAO" OS SR. SENADORES:
Alcides Paio
Alfredo Campos
Benedito Canelas
Carlos Chiarelli
Enéas Faria
Fábio Lucena
Gaivão Modesto
Gastão MUller
Jaison Barreto
José Ignúcio
José Lins
Jutahy Magalhãe::;
Milton Cabral
Nivaldo Machado
01,~cir Soares

(À ComisSão-de ConstitUição e Justiça.f

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Os
projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Marc_ondes Gadelha)- Está
finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

O SR. V.RESIDENTE (José Fragelli) -Se todos os
vai~se proceder à apuração.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser Udo pelo Sr.
]\"-Secretário.
É lido o seguinte

Srs. Senadores já Votaram,
_

(P~usa,)__

Votaram SIM 9 Srs. Senadores e NÃO 15.
Total de votos: 24.

REQUERIMENTO
N• 17, de 1986
Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento lnterno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
a matéria constante do item n\'1 1 seja subme_tida ao Plenário ao final da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 12 de:_ março de 1986. -Roberto
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
votação o requeríinéntó. -- --Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
--o

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, peço verifide votação.

ca~ào

Não.

o sR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

•

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta
a sessão. Persistindo a falta de "quorum", a Presidência
se dispensa de proceder a verificação solicitada.
O requeriinento está prejudicado.
Em conseqüência, as m<~:térías da Ordem do Dia, -t(idas
em fii.se de votação, cO-nstituída do Requerimento n\'1
3/86; Projetas de Lei ·do Senado n9s 172/82,_ 226/83,
127/~5.115/83, 81/85,199/80, 160j82,124/83,154j84e
206/~5. ficam com a s·ua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Deixa também de ser apreciada nesta oportunidade, a indicação do
Senador Alfred9 C:._tmpos pa_ra representar: o Senado na
Asscmbll:iu Geral da Fundação Presidente Tancredo Neves, constante do Expediente da presente sessão.

Março de 1986

O SR. PRESIDENTE (José fra&elli) - ConcedO a
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró pani. tiina breve comunicação.

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Para uma
breve comunicação.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores,
de!>de segunda-feira, à tarde, eu aguardava a presença do
-Senador Chiarelli no Plenário, para fazer esta comunicação. S. Ex• está presente, de maneira que me permito
fazê-la neste instante.
S. Ex~ fez declarações altamente depreciativas acerca
do PDS, em entrevista publicada no Jornal do Brasil de
segunda-feira. Ê e~·idente que S. Ex~.já tendo pertencido
ao ParLido, a ele já causou muitos males, não só com a
sua saída, como com uma série de palavras e atas que
são da sua inteira responsabilidade. O apelo que queria
fazer ao Senador Chiarelli é que talvez fosse muito mais
razoável que S. Ex• se preocupasse com os problemas do
seu Partido que estão colocados a nu, _na entrevista de
oniem do Senador Palmeira, Presi-dente da agremiação,
hoje reiterada através de declarações, em praticamente
todos os órgãos de imprensa, e deixasse o PDS em paz,
até porque o PDS, desde que S. Ex• deixou o Partido,
não tem feito outra coisa senão deixá-lo cm paz. Agora,
o que, certamente, não ê razoável que fique sem uma paluvrLJ de reparo, com todo o respeito, é S. Ex• dizer que
vú para o PDS, qtiem desejar cultivar uma postura mais
direitista e reacionâriu. Não meconsw:que, ao tempo em
q·uc S. E:<.:~ pertenceu ao PDS, tenha o Sr. Senador Carlos
Chiare_] li tido no seu Estado uma postura direitista e reacionária, se bem conheço as coisas daquele Estado.
S. Exf tome as posições que quiser, haja de acordo
com os critérios políticos e pessoais que informam a sua
carreira em função dos interesses da sua provinda, mais,
por favor, cuide do PFL e deixe o PDS em paz. ,t: o que
de.~ejamos, se V. Ex• nos pode prestar essa magnífica ho__ -menagem. Muito obrigado! (Muito bem!)
O Sr. Carlos Chiarelli- Sr. Presidente, peço a palavra, como líder.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Pelo fato de
ter sido citado nominalmente, concedo a palavra a V.
Ex~ pelo prazo de 10 minutos.
O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS. Como
lider, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.}- Sr. Presidente, surpreende-me, pelo inusitado, a
manifestação do nobre Senador Murilo Badaró, posto
que não sabia eu que as manifestações dos parlamentares
e dos cidadãos brasileiros merecessem a necessidade de
prévio controle de ajustamento à censura ou tivessem
que :-;er do agrado da Liderança do PDS e que tivéssemos
nós que submetê-las previ<Jmente para ter o direito de
manifestação. Gostaria de enfatizar que uma das razões
pelas quais deixeí o Partido a que pertenci foi justamente
na hora da rebeldia e quando era majoritário o Partido,
na expectativa do Colégio Eleitoral entender que havia
outros caminhos mais adequados, nos quais encontraria
-melhores condições de, ajustado a uma proposta doutrinária, exercitar o meu direito de opinião. E, talvez, para
os que não tenham memória fnica- e alguns a têm- e,
talvez, para aqueles que tenham um bom registro dos
episódios históricos antigos, estejam bem claros os posicionamentos, aqui e na outra Casa do Congresso, onde
manifestamos, continuadamente, as nossas restrições, à
época em que era todo poderoso o entãO- MlriiSifo do
Planejamento, e o Governo na sua plenitude, restrições
ao Partido, com relação aos alinhamentos, às diretrizes e
aos encaminhamentos da .política econômica e social.
Os Anais desta Casa e da -OUtra estão aí para depor
muito melhor do que qualquer manifestaÇão vúbal d6
hoje. E é por isso mesmo que não seria do meu feitiO Til-zer ataques a quem é ex-ministro; eu os fazia à epóCa em
qüe_ef"a ininisTnfe, mais, era superministro . .Por isso, eu
me sinto muitci ã vontade para eSta espécie de esmiuçar
do passado.
Em segundo lugar, as ponderações críticas que fiz não
as fiz isoladas e fora de um contexto; as fiz de uma maneira muito clara, muito objetiva, dentro de um problema político-partidário que envolvia e envolve o Partido a
que pertenço e que diz respeito ao problema sucessório
estac::lual de São Paulo, onde determinadas figuras parece
que se mostram saudosas de uma antiga liderança, E as
recomendava e sugeria que voltassem ao ninho antigo,
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que lá se sentiriam provavelmente melhor. Eu, inClusive,
disse _e repito, para o bem delas, que se sentiriam mais
confortáveis, e para o bem nosso, a fim de que houvesse

homogeneidade de posicionamento. Gostaria de dizer
que- lá na província, como JOi dito pelo nobre Senador
MurHo Badaró, de onde eu provenho, a Província deSãó
Pedro do Rio Grailde, Província no seu aspecto hist6ri~
co, mas, certamente, Estado, na sua- expressão plena, pe-

los seus requisitos culturais, pelos seus níveis de civilização, pela sua valia política, pela sua expressão econômica, tão Estado quão seguramente é o de Minas Ger<iis,
a quem presto as minhas homenagens, a quem reconheço
uma altissonância rfa- vida política brasileira; lã na
província, para recolhf:r a expressão que me pareceu um
pouco desdenhosa do Senador Murilo Badaró, mas que
eu a tomo mais como, quem sabe, uma postura saudosista de quem olha para o passado distante, de forma mais
anacrônica, eu, rigorosamente, sinto-me à vontade para
fazer essas considerações, porque as tenho feito lá, reiteradas vezes, na presença <laqueies que me trouxeram
para esta Casa, Cerca -de I (um) milhão de eleitores, e que
me deram autenticidade, legitimidade e, de certa forma,_
chancela ou mandato, em nome do qual falo e em nome
dos quais reitero o poSiCionamento. Por isto, não estou
preocupado com o Partido ao cj_ual pertenci, não- tenho
dele queixas nem faço a minha política com uma bússola
no pretérito, mas tenho a liberdade, o direito e vou des~
frutar da primeira e usar o segundo na ple_nitude democrática em que vivemos, para fazer os reparos, os comentários, as críticas e estabelecer o debate indispensável no
processo políticO.
Não aceito, não admito censura -·prévia, nem admito
nem aceito limitações no direito do cidadão e, particularmente, do parlamentar de fazer os comentários, as análises e as considerações que entender adequadas, com relação ao tema que for, desde que responda, como respondemos nós, na absoluta plenitude, pela manifeSta-Ção
feita. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Sr. Sen"ador JOsé Lins. (Pausa.)
S. Ex.• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jutahy1\llagalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Preside-nte Sfs. Senadores:
Desejo cõnsignar; ·na Ata dos trabalhos da sess~ro--de
hoje, o falecimento do Professor N~lson de Souza Sam-_
paio, ocorrido no dia 20 de dezembro próximo passado.
Nascido no interior do meu Estado, o Hustre desaparecido foi ainda advogado, político e escritor nacionalmente respeitado. Sua existência, profícua de realizações no
campo cultural, constitui também exemplo edificante de
honradez e dignidade. __
Nelson Sampaio não fOi a-p-eriaS um dos líderes parti~
dários máximos de sua época e cfe-iitíS1a pOlítiCo âe rara
erudição; vocacionado pai-a a pes-quisa, a difusão de seus
conhecimentos exigiria que deixasse o isolamento da sala
de_estudos e ingressasse, como mestre exigente e talentoso, na Universidade.
A profundidade de seu saber, sedimentado inclusive
em cursos no exterior, transparecia mi" objetividade de
suas aulas de sociologia, de direito público e de filosofia.
Catedrático da Faculdade de DireitQda Universidade da
Bahia, e seu diretor, lecicinou ainda Política Exterior do
Brasil, como professor visitante do Centro de Estudos
Internacionais do El Colégio do México~ Foi membro da Academia de Letras da Bahia, onde
ocupou, a partir de 1971, a cadeira número sete;-dO COnselho Estadual de Cultura, desde a sua fundação, em
1976; e, membro diretor e presiden"te da -AssOciaçãO
Baiana de Imprensa.
Escritor marcadamente produtivo, deixa obra extensa
e variada, de onde se destacam "AS idéias- Forças da
Democracia"; "O indivíduo e o Direito Penal do Futuro"; "A desumanização da Polí~icâ"; "Ideologia e Ciência Politica"; 'A ·arte de _ser liVre"; "A atualida-de de
Durkheim"; "The Forelgn Policy of Brazil"; "Perfil
Eleitoral da Bahia"; "O Proces~o Legislativo";_ e, "O Supremo Tribunal Federal e a Wova Fisionomia"'tló Judiciário".
O povo baiano, convocando-o para a vida pública, determinaria seu afastamento do magistério e de centenas
4
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de discípulos. A cultura cedia à atividade política tirrl deis
expoentes do pensamento liberal-conservador, e valoro__
Deputado à Constituinte EstadUal de 1947, lídei- de
seu partido, e da maioria na Assembléia Legislativa baiana, teve atuação produtiva e eficiente em três mandatos
legislativO$.
Sua 1línha de comportamento de respeito às convicções
pessoais, bonquanto arredias às prescrições partidárias,
s:eria ainda a tônka de todo o período que se seguiu ao
abandonQ voluntário da vida política.
Participando ativamente da cultura praticada em seu
Estado, continuou defendendo a supremacia dos princípios liberais consagrat;ios pela Carta Magna, através de
artigos na imprensa, da divulgação de estudos doutrinários ou mesmo de ações judiciais, quando impugnava
a legislação casuística, apontada como afrOntosa às insti~
tuições democrática.
Cumpro o dever de efetivar esta breve coffiunícação
para que integre o registro perpétuo dos Anais do Sena~
do da República, enfatizando qUe- õ d-esaparecimento de
Nelson de Souza Sampaio não apenas cobre de irreparável e profunda tristeza a Dona Aída Pedreira Sampaio,
os seus numerosos famHiares_e_ amigos; por ígual enluta o
Estado que se vê sem um dos seus filhos mais dignos e
ilustres, e priva para sempre a cultura baiana de um de
seus maiores expoentes.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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buiçào à população carente. Outra irregularidade
detectada é que a Cibrazem em Moto Grosso tem
registrados em seu nome cerca de CrS 579 milhões
em produtos, quando se sabe que o órgão não planta e nem colhe. (Pág. 5)

so defensor dos princípios democráticos.

FALTA ALIMENTO NO PAIS E A
CIBRAZEM PODE PERDER ESTOQ~E

~·

Aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de
grãos- entre soja, milho, arroz e feijão- estão estocadas, desde 1984, em pelo menos 30 das 77 unidades da Companhia Brasileira de Armazenamento
(Cibrazem), em Mato Grosso, de acordo com o que
denuiiciou ontem o chefe do escritório do órgão no
Estado, vereador Gomeraldo de Barros (PMDB),
dest~cançio que o mais grave é que parte da produção_ jâ apresenta sinais de deterioração, o que
pode significar relevantes prejuízos. Aliado a isso,
segundo ele,. há ainda a agravante de que "praticamente não se sabe a quem pertence toda essa produção".
A maior parte desse estoque, conforme informou
Gomeraldo de Barros, se encontra nos principais
pólos de produção de Mato Grosso, como Diamantino, Alta Floresta, Rondonópolis, Nova Brasilândia, etC:,, e, de direito, pertenceria à Companhia de
Financiamento da Produção (CFP)- portanto, do
Governo Federal-, porém, de fato,. aos produtores
mato~grossenses.

O SR._ PRESIDENTE (Enéas Faria)_- Conc_edo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Jornal "Diário de Cuiabá" edição de 19 de fevereiro
último, publica uma notícia cujõ título é "Falta alimento
e quase 3 milhões de toneladas de grãos se perdem em
Mato Grosso".
O Delegado da CIBRAZEM, em Mato Grosso afirma:
"Aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de grãos
-:... entre soja; ·milho, arroz e feijão ...:.. estão estoC?das,
desde 1984, em pelo menos 30 das 77 unidades da Com~
panhia Brasileira de Armazenamento (CIBRAZEM), em
Mato Grosso, de acordo com o que denunciou ontem o
chefe do escritório _do órgão no Estado, vereador Gomeraldo de_ Barros (PMJ?B), dest-acando que o mais grave é_
que parte da produção já apresenta sinais de deterioração, o que pode significar relevantes prejuízOs. Aliado
a isso, segundo ele, há ainda a agravante de que '"praticamente não se sabe a quem pertence toda essa produção".
Adiante o Sr. Delegado diz ainda:
"O mais racional, o mais justo, no caso seria se distribuir todo esse estoque entre a população carente dos
bairros da periferia de Cuiabá, como dos demais municí~
pios aproveitando a oportunidade em que o próprio Governo Federal desenvolve o chamado "Programa de Alimentação Popular (PA P), disse Gomeraldo, acrescentando que uma solução deve ser enc_ontrada em caráter
de urgência, até porque, caso os armazéns não sejam
"zerados", a nova safra ficará comprometida."
Tnmscrevo a íntegra d? notícia do Jornal citado e_
peço outrossim, que o Sr. Ministro da Agricultura e demais orgãos vinculados-aO assunto,. tomem as providências cabíveis e urgentes.

FALTA ALIMENTO E QUASE
3 MILHOES DE GRÃOS SE
PERDEM EM MATO GROSSO
Desde 1984, cerca de 2,5 milhões de tond3.das de
grãos- entre soja, milho, arroz e feijão -estão es~
tocados em pelo menos 30 das 77 unidades da Com~
panhia Brasileira de Armazenamento (Cibrazem),
em Mato Grosso. A denúncia foi feita pelo chefe-do
escritório do próprio órgão, vereador- Gomeraldo
de Barros (PMDB), acrescentando que o mais grave
é que parte da produçã~ já apr~enta sinais de de:!e-_
rio ração, o que pode significar "prejuízos relevantes,
já que toda essa produção estã avaliada, nos custos
atuais, em cerca- de CrS 4 bilhões. Em principias,
esse estoque seria do Governo Federal, e para Gomeraldo de Barros, o mais racional seria a distri-

Na próxima semana, Gomeraldo de Barros deve
ir à Brasília, onde, junto ao Ministério da Agricultura, pretende encontrar uma solução para o problema, tendo em vista que há necessidade de ••zerar" o
atual estoqu~ armazenado, para receber a produção
da nova safra (86-87). A idéia inici<).l, segundo ele, é
promover uma espécie de rateio dessa produção,
.atruvés de um termo de transferência enúe a Cibrazem, os agentes financeiros e a Companhia de Fi~
nanciamento da Produção (CFP).
O mais racional, o mais justo, no caso seria se
distribuir todo esse estoque entre a população carente dos bairros da periferia de Cuiabá, como dos
demais Municípios, aproveitando a oportunidade
em que o próprio Govei-no Federal desenvolve o
chamaâo Programa de Alimentação Popular (PAP),
disse Gomeraldo, acrescentando que uma solução
deve ser encontrada em caráter de urgência, até porque, caso os armazéns não sejam "zerados", a nova
safra ficará comprometida.

DÉFICIT
Gomeraldo de Barros informou, de outro iado,
que o caso mais grave se registra em Nova Brasilândia, na .região Centro- Norte do Estado, ondejá se
detectou, por exemplo, a deterioração de pelo menos quatro toneladas de milho. Com o tempo, se
não for adotada uma providência urgente, o resto
da produção estocada se perderá por completo, o
que significará um prejuízo, nos custos atuais, de
cerca de CrS 4 bilhões" destacou Barros.
A Secretaria Estadual ~a Agricultura prevê uma
colheita, este ano, de cerca de 3,5 milhões de toneladas de grãos, mas o problema maior, segundo o chefedo Escritório da CiOrazem, é que ·a capacidade estática do órgão rio Estado é_ de apenas 415 mil toneladas, havendo portanto uma deficiência enl tiáõ.os
- de armazéns em torno de 1,7 milhões de toneladas.
"q pior de tudo, acrescenta ele, é que não há recur~
sos Para a programação deste ano, com a previsão
alarmante de que, já entre os próxii:nos- meses demarçO e abril, se registre problemas crudantes, com
-_p:õ-ssíbilidade de perdas significativas na nova safra,
e até mesmo de conflitos entre -os produtores".

IRREGULARIDADES
Gomeraldo de_.Barros chamou a atenção para o
fato de que o rateio dos quase 2,5 milhões de toneladas em estoque desde 1984, proposto por ele, é o
que se pode classificar de sui generis, na medida em
que se sabe, que, nunca na história da existência da
Cibrazem, jamais houve devolução da produção estoca~~- :Na ver_dade, o qu(;! mais chamou a atenção
foi o fato de que a Cibrazem em Mato Grosso lem
.registrados _em _seu nome nada menos do que CrS
579 milhões em produtos. "Não se entende isso, na
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medi..da em que se..se sabe que a CIBRAZEM não
planta e nem tampouco colhe.. , alertou Barros:

Para ele, há necessidade de se desenvolver uma
política agrícola mais sêria, pira"-se evltar-irregulari. dades como essa, pois mi sua Opjriíão, dá p-ara se ter
uma noção mais ou menos exala dO que acontece:
..Se em Mato Grosso, que rCpresenta apenas um
ponto,·ocorre uma irregularidade dessas, o que não
dizer de out~.os Estados, como Paraná, Rio Gr8.nde
do Sul e outros pólos de produção responsáveis diretas pelo abastecimento do País? E o_ mais interessante é saber que toda uma grande produção é praticamente desperdiçada, o Governo despende recursos importando alimentos e a população brasileira,
na maioria, passando fome".

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidinte. (MUitO 6em!)
O SR. PRESIDENTE (Enéãs Faria)- Coilcedo a pa~
!~vra.

ao nobre Senador Louriva~_ ~aptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, Srs. Senado~
res:
Cumpro o ~ever de registrar, embora concisamente,
nos limites deste pronunciamento, a viagem da Excelentíssima Senhora Marly Sarney- digna Primeirã Da~
ma. Presidente do Conselho de Administração da Legião
Brasileira de Assistência (LBA) - 3 Aracaju, ontem (II
de março) realizada, com a finalidade de implantar em
Sergipe o Programa Integrado de Atendimento à
Criança - Prhp.eiro, a Cri~nça.
Na qualidade de convidado, tive a honra de inte~~ar a
sua comitiva, constituída pelo Dr. Marcos Virlícios Vi~
laça~ eminente Presidente da LBA, D. Maria do Carmo
Vilaça, Presidente da PRONAV e da Secretâria de D.
Marly Sarney, Sr' Cantidia Soares.
Recebida em Aracaju pelo Governador João Alves Fi~
lho e Exm• esposa, Dr' Maria do Carmo Nascimento Alves, pelo Vice-Governador Antônio Caflcis -Valadares,
pelo Presidente do Tribunal de Justiça Desembargador
Luís Carlos Fontes de Alencar, pelo Arcebispo Metropolitano de Aracaju - Dom Luciano Cabral Duarte,
pelo Presidente da Assembféia Legislativa- Dep. Francisco Passos, pelo Prefeito da Capita-l Jakson Barreto Lima. pelo Deputado Federal - Seixas Dória, por peputados Estaduais, Secretârios de Estado, PrefeitoS, Verea·
dores. inúmeras autoridades civis e militares, AssociaçõeS'de Classe, e pelo povo:_em geral, a Comitíva levou
a efeito intenso programa.
De início, por ocasiãO da visita à Superintendência da
LBA, em Sergipe, foi inaugurado o audítório e Percorri~
da a exposição dos trabalho_s da PRONAV, seguindo~se
a entrega de autorização de pagament_os pela Senhora
Ma~ly Sarney.
Na oportunidade a DJ'f Maria do Carmo l'[ascimento
Alves, Superintendente da LBA em Sergipe, proferiu-ins·
pirada saudação, falando depoiS O Dr. Marcos Vinicius
Vilaça, Presidente da LBA.
A solenidade de implantação do Programa Primeiro, a
Criança se efetuou durante a visita ao Jardim Resinden~
cial Dr• Maria do Carmo Nascimento Alves- que era
anteriormente uma favela da invasão do Terminal Rodo·
viário.
Ao ensejo falaram o Presidente da Associação dos
Moradores, o Dr. Marcos Vinicios Vilaça, o Prefeito
Jackson Barreto Lima, o Vice-Governador Antônio Carlos Valadares e o Governador João Alves Filho.
Logo após, ocorreu a visita ao Institui_o Lourival Fontes, cujas instalações foram percorridas, havendo a Presi~
dente dessa instituição, D. Hildete Falcão Baptista pro~
ferido sucinta saudação.
No que se refere ao Primeiro, a Criança, devo acen~
tuar que foi iinediata e extremamente favorável a repercussão, não somente em Sergipe, cOmo em Salv3d0r
Maceió - como é natural.
Trata-se, de fato, da maior ofensiva"jamais reaHUt.cf<i.
em nosso País, contra a desnutrição e a mortalidade infantil - fenômenos que nos ·envergonham e traumati- ·"
zam a consciência brasileira.
O Primeiro, a Ci'iãnçil~ si&iiifica, logo de iníCio, aplicações de recursos financeiros da ordem de um trilhão e
noventa e três bilhões de cruzados.

e

Congratulo-me, por conseguinte, com Dona Marly
Sarney, o Presidente da LBA, Marcos Vilaça e a brilhan~
te equipe que o assessora.
Oportunamente, ocuparei a tribuna, para um pronun~
ciameMO substantivo acerca do conteúdo, da estrutura,
estratégia operacional e metas prioritárias df:SSe illagno
empréendimenfo -que a Naçãõ..deve ao patriotisõ:10 e à
·excepcional capacidade do Presidente José Sarney. -encerrados os eventos em Aracaju, a comitiva da eminente Primeira Dama Dona Marfy Sarney deslocou-se
para Maceió a fim de instalar na Capital alagoana o PrimeirQ, -~ Çriança,- regressando à noite a Brasília.
Parece~me agora, indispensável solicitar a incorpo~
raçãtl ao texto destas considerações, dos discursos que-a
Dr' Maria do Carmo do Nascimento Alves, e a Sr• Hil~
dete Falcão Baptista pronunciaram, respectivamente! na
Sede da Superintendência da LBA, e no Instituto Lourival Fontes.
Eram eStas as observações que desejava formular à
margem da importante e fecunda viagem da incansâvel
Primeira Dama a Aracaju. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE-SE REFERE O SENA!JOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU !J!SCUR-

SO.~

~

DISCURSO PROFERIDO PELA DR• MARIA
DO CARMO NASCIMENTO ALVES, SUPERINTENDENTE DA LBA - EM SERGIPE.
As rriinhas palavras neste instante são a expressão do
agradecimento de todos os que fazetU a família legionária em Sergipe.
É uma alegria tê-los conosco nesta casa; no- dia -do
lançamento ofidal do programa "Primeiro, a Criança",
em nosso Estado.
Parafraseando Gabriela Mistraf en:1 seu atualíssimo
poem_a _«seu __nOm~ _é_ hoje" não podemos responder à
criança: ainanhã; Seu tempo é hoje, hoje seus ossos C§tão
se formando, hoje seu sangue estâ sendo feitO, Seus Sentidos estão se desenvolvendo, muitas coisas, nosso Estado,
nosso País necessita; muitas; porêm todas podem esperar; a criança não; muitos erros e faltas cometemos, en_tretan_to, negligenci.ar e Il\arginalizar a criança é negligenci~ a fonte da vida.
NoSSo_r~conhecimento e agradecimentos a D. Marly
_Sarne_y e ao Dr. Marcos Vilaça, pela implantação em
nosso _Es_Çado do arrojado programa "Primeiro a
CrianÇa" que sem dúvida nenhuma trarâ respostas posi~
tivas e eficientes :i um dos maiores problemas do País: o
menor.
A fairiníá o menor têm sido o alvO-maíOr de·nossas
atenÇões, Pois nãO -ê Possível que contfnueinós a sentir-e
a conhecer\i amarga realidade de que a desnutrição é a
pioi' rilais Àgravante doença deste país. Temos-de enca-.
r'ar_o_fatO como urha dívida cUjo prazo' de resgat.::jã estâ
b~m __próximo.. e gr~ças a Deus com os esf9rços da
- FLBA tendo à frente este admirável homem público que
é o Dr. Marcos Vilaça, iremos saldar.
~ Aproveitando a visita do Presidente destã. FundaÇão e
D. Marly, primeira Dama do País, queremos prestar
uma merecida homenagem a D. Helena Nobre Maynard, primeira sup-erintendente da FLBA/SE, pioneira
da ação legionâria em nosso Estado. A aposição do seu
nome no aUditório que hoje ~eabre as suas portas <:~, todos
- nós, simbõfiza o desejo de manter a sua memória na história desta casa.
Creiam que aqui temos enfrentado todos os desãfios,
imbuídos do propósito de executar os encargos que noS
são atribuídos, comprometidos, tão-somente,. em colaborar, integrar, dinamizar, e viabilizar, a rtívet de superintendência estadual, tudo o que a nossa capacidade e
coragem possibilitam.
As dificuldades e as incompreensões não nos amedrontam, posto que estamos acostumados à luta e esses
___s_ão ós perCalços naturais de quem a ela_ se lança.
Gostaria de agradecer ao Governador do Estado, Dr.
João Alves Filho, personificado o aii_ligo, marido, com. panheiro de todas as horas e embaies, ince_ntivador, estimulador e cooperador de todos os empreendimentos, em
prol do desenvolvimento da n_ossa política social.
Ao Banese, que em decorrência da ação conjuilta com
o -GovernO tem-nos prestado ínestimâvel serviços.
Agradecer também a D. Marly Sarney a sua presença
entre nós, dizendo-lhe que as crianças de Sergipe,
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crianças pobres de um Estado em arrancada desenvolvimentista, merecem o previlégio de vê~ta e de aplaudí-la e
que cada uma ®las. con.hçcerâ, no reconhecimento de
suas mães, o anjo bom que um dia visitou Se!gipe D'el
Rey e que nunca mais se esqueceu de Sergipe, porque
Dona M~rly. Sergipe nunca mais se esquecerá_ da Senhora, di-sua simplicidade, do seu amor pelas crianças •. da
_grand~ do seu coração.
DISCURSO PROFERIDO POR D. HILDETE
FALCÃO BAPTISTA, PR.ESIDENTE DO INSTITUTO LOURIV AL FONTES:
~~
É com justificada alegria que recebemos no Instituto
Lourival Fontes a sua viSita, acompanhada do ilustre
Presidente da Legião Brasileira de ASsistência, Dr. Marcos Vilaça, bem como da Superintendente em Aracaju,
Drf Maria do Carmo do Nascimento Alves que aqui estâ
desenvolvendO o intenso e fecundo trabalho em beneficio dos segmentos mais vulneráveis e carentes do povo
Sergipano.
Considero a presença da LBA neste instituto, como
um acontecimento auspicioso.
Desejaria nesta hora de emoção para nós que áQui trabalhamos, que se dignasse transmitir ao eminente Presidente José Sarney, que todos nós continuamos ao seu lado, manifestando~lhe a nossa irrestrita solidariedade
pelo muito que tem feito em beneficio da paz social, da
tranqUilidade e do bem estar do povo brasileiro. Não
preciso dizer que o apoio mâximo, o maior estímulo e a
permanente inspiração que muito estão contribuindo
para o êxito do Presidente, no plano social, muito deve
ao seu desempenho e da valorosa equipe da LBA, na
Presidência do Dr. Marcos Vilaça.
Toda a nação implora a Deus, que ilumine o Presidente José Sarney nesta hora de graves apreensões, quando
teve a coragem e o patriotismo de promover benefícios,
empreendimentos e corajosas mudanças, em beneficio da
sociedade Brasileira, principalmente das camadas mais
pobres.
Muito obrigada, Dona Marly, esta é uma visita que o
Instituto Lourival Fontes jamais esquecerá.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB-ES. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Qov-erno Sarne)' começou de fOrma pal'tícularmente
difícil. Herdava um quadro econômico recessivq, uma
inflação galopante, um setor públic'o inchado, uma comissão do Fundo Monetário Internacional a dar ordens
aqui dentro e, em especial, um sistema político em franca
d_ecomposição. Como se isso não bastasse, teve a Nova
Repúbiicã que enfrenta o drama nacional que foi a
doença de seu grande fundador.
Durante os 36 dias de dolorosa expectativa, em que o
carinho de todo o povo cercou o leito do presidente Taocredo Neves, o Vice-Presidente da República conduziuse de forma impecável. Como aliâs já acontecera desde
sua escolha para composição da chapa com Tancredo,
José Sarney soube enfrentar uma situação difícil, constragedor até, em uma postura centrada principalmente
na lealdade.
Como Vice- Presidente no exercício da Presidência e, aliás, também como companheiro de chapa- Sarney
manteve-se leal ao presidente eleito e, antes de mais nada, aos compromissos assumidos pela Aliança Democrática. Superou assim, __a~plamf:nte, a pouco confortável
posição em que repelinamente se virâ. Conquistou admi~
ração e popularidade, como o comprovaram as pesquisas de opinião pública e as carinhosQ, ecepções nos diversos municípios que visitou.
Nada disso-'- porêm, é comparáVel às cenas que pudemos presenciar nos últimos dias. Confesso, de minha
parte, que tive dificuldade para conter minha emoção ao
assistir a-Verdadeiras multidões entoando o Hino Nacional em ruas e superme!cados, em uma vívida demonstração de apoio à p()lítica econômica do governo. Na
História moderna do Brasil encontramos raríssimos
exemplos de mobilização popular. Podem.os citar a cam~
panha das diretas, há dois anos, a campanha pelo petróleo, na década de cinqUenta, e poucos mais. A adesão
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conquistadã. pelo corijunto de medidas baixado pelo Governo situa-se entre esses raros casos de entusiasmo e de
quase unanimidade.

Quando se anunciaram as novãs medidas eu me encontrava em viagem pelo Espírito Santo, visitando Baixo
Guandu, Pancas e Mantenópolis. Ao chegar a esses municípios, todos eles bastante afastados de Vitória, encontreijâ em clima de apoio, de aplauso à decisão presidencial. Antes do advento da Nova República, sem dúvida
seria inimaginável que isso ocorresse.

Sem dúvida -contribuiu para isso a coragem- demonstrada pelo Presidente da República. O ..pacote" económico por ele baixado, o mais abrangente de que se tem
notíclii n-as décadas recentes, afeta todo o tipo de interesR
se. Entre os setores contrariados estão alguns dos mais
fortes da vida nacional. Afinal, não podemos nos esqueR
cer de que a política eco·ndmíC"a d_os últimos vinte anos
foi, se vista de forrriã. geral, extremamente concentradora
de renda, fortalecendo _os grupos mais afluentes e por
isso mesmo refletindo de forma cada vez mais dii-eta o
seu poder.

Seria tapar o sol com a peneira negar que os salários
sofram perdas. Mesmo com o abono de 8 por cento determinado pessoalmente pelo Presidente da República,
sabe-se que o critério de correção a eles aplicado inicialmente implicaria certa redução de poder aquisitíVO. 1! o
que vem oculto na expressão, hoje fartamente utilizada,
de corrigir variáveis ...pela média" e não "pelo pico".
Economês de lado, qualquer um pode perceber que esses
termos significam que a· base utilizada para o cálculo da
correção não se refere aci momento em que os sálarios se
apresentam mais elevados, por compensarem as perdas
do semestre anterior, mas Sim à média desse período. O
governo, porém, mostrou flexibilidade suficiente para
atender, ontem, a proposta de repasse automático de
60% do índice de inflação que ocorrer para o salário, ficando os 40% restantes por" conta de uma negociação direta.
Entretanto, se os salários pagaram um pequeno preço
pela quebra da inflação, o que aliás pode ser recuperado
em um futuro já visível, não há dúvida de que o preço
maior será pago pelo capital. Não apenas os rendimentos de boa parte das aplicações no mercado financeiro fiR
carão muito aquém do imaginado com_ o congelamento
de preços impõe às empresas um substancial sacrifício. O
maior -ônus, já se pode perceber com nitidez, será porém
das instituições financeiras.
Tudo isso, no entanto, está valendo a pena. Os indica~
dores relativos a estes primeiros dias de março revelam
que efetivamente a inflação ficou rio nível zero desejado
por toda a população brasileira. Pa'ra os próximos meses, ao que se prevê, o dragão que se afigurava imbatível
estará domado.
Não seria exagero- afirmarmos que os efeitos desseconjunto de medidas vão muito além de m'eramente colocar a casa em ordem. A pedra de toque da verdadeira
revolução que está embutida no programa de estabilização econômica nos foi mostrada pelo próprio Ministro
da Fazenda: o trabalho voltará a render mais que simples especulação financeira. Gerada por um avassalador
déficit público, a Ciranda do open market terminara por
minar toda a nossa economia, conduzindo-a à paradoxal
,ituação de remunerar em termos muito mais elevados a
rolagem de títulos do que o investimento produtivo. Assim, para que o industrial investiria na ampliação de sua
linha de produção, por exemplo, se ganharia muito mais
- e sem correr risco algum,- caso jogasse o mesmo volume de recursos na ciranda financeira!
O programa, portanto, não se limita a golpear decisivamente a inflação. Faz muito maiS do que isso. Na reaR ·
!idade, acorda uma economia dopada pela correção monetária e corroída pelo déficit público, herança maldita
recebida pela Nova República. Mesmo convivendo com
a inflação elevada e co_m essas seriíssimaS distorções, o
governo Sarney conseguiu retomar o crescimeÍlto. O primeiro ano de sua administração foi marcado por urna
evolução positiva do Produto Interno Bruto. O Brasil
cresceu mais de 8 por cento, contrariando as previsões
-- - --- pessimistas.
-
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Ainda mais importante, esses crescimento não se fez,
como em outros tempos, à custa do povo. Pelo contrário, a massa salarial cresceu também, no ano que passou_ Enquanto, nos anos anteriores, retirava~se poder
aquisitivo dos salários através de sucessivos decretos-lei,
a Nova República esforçou-se por garantir--a repoSiÇão
dessas perdas. Não há dúvida de que, pela primeira vez
em muitos anos, os salários registraram ganhos reais.
Esse reajuste dos salários em termos reais foi preservado pelo pTograma de ajuste e_conômico, graças à sensibi~
lidade política do governo e à ·intevenção pessoal do próprio presidente Sarney, que assegurou a indusão de um
abono de 8 por cento a todos os trabalhadores. Com isso
exorciza:.se qualquer suspeita de que o programa seria
recesSivo, por reduzir a demanda interna. Ailtes de riiais
nada, porém, essa intervençã_o do Presidente ratifica algo
que tem sido a mais marcante nota de seu primeiro ano
de governo: a preocupação com o social.
'Se as obras fara_ônicas constitufnlm a nlarcã de outros
governos, a Nova República. a tem na atenção que dispensa ao selo r social. Isso vem sendo demonstrado, permanentemente,_ pela política adotada pelo Presidente da
-R_epública, seja ao elevar salários, seja ao reorientar Os
gastos públicos. Agora, mais uma veio programa eê:onômico mantém essa nota.
Talvez o mais significativo desses gestos,_em função do
objetivo e do volume de recursos, tenha sido a aplicação
efetiva da Emenda Constitucional n9 24, que vem sendo
chumada de Emenda Calmon em uma gratificante homenagem a este modesto soldado da causa do ensino. O
Governador Sarney; através do Ministro Marco Maciel,
empenhou-se na aprovação da regulamentação da emenda e, tão logo sancionada esta, incluiu no Orçamento da
União a dotação determinada pelo texto constitucional.
Com isso, os recursos dados pelo GovernO-FOOeral ao
ensino saJtaram de um patamar inferior a 5 hilhões de
cruzeiros para nada menos do que 37 tiilhões de cruzeiros, antes da reforma monetária. Sempre alerta para o
que se passa na educação brasileira - o que foi mais
uma vez reconhecido pelo próprio Presidente Sarney;- a:o
cOnferir-me a Grã-Cruz da Ordem Naciáiiã.J do Mérito
Educativo, fato que muito me orgulha- eu não poderia
deixar -de conferir esse destaque a um dos vários gestos
da Nova República em favor do desenvolvíme9to cultural do homem brasileiro.
Mesmo atribuindo peso todo especial ao ~rande incremento das verbas destinadas ao ensino, não poderia deixar de registrar olltfas importantes medidas do Presidente da República no setor social. E: o caso do Programa de
Irrigação do Noideste, que em cinco anos levará água a
1 milhão de hectares de terras nordestinas, tornando enfim verdadeiro o surrado estribilho de que o Nordeste é
prioridade nacionaL .t; o caso. também do Programa de
Nutrição_ em Saúde, que garante alimentação a 4 milhões
de gestantes, nu trizes e cri_anças de até dois ãnos- de idade. Poderíamos citar ainda diversos outros planos, a
maioria dos quais já em plena execução,_ como o Progra~
ma de Creches, O Programã Nacional de Alimentação
Escolar, o Programa de Abastecimento Popular, a Ação
de Amplfação da Rede Básica de Serviços de Saúde e
Controle de Doenças Transmissíveis ou o Projeto Nordeste.

Essa prioridade social, contudo, não se limita a eSses
planos. Pelo contrário, está implícita em praticamente
todas as ações empreendidas pelo Governo Sarney desde
15 de março do ano passado. Basta examinarmos com
atenção o programa de estabilização econômica para se
comprovar, uma vez mais, esse fato. Lá está o abono de
8 por cento que impede uma contração da massa salarial
em termos ~eais. Lá está, ainda, o seguro_-des_5.':mprego,
que garante o indispensável ao suStento do trabalhador
atingido pela demissão. São componentes significativos,
a demonstrar que, mesmo ao baixar um pacote capaz de
revolucionar toda a economia, o governo não se limitou
a regular a nova moeda e a sinalizar a reforma financeira, mas aproveitou a oportunidade para dar mais um
passo no sentido da melhoria das condições sociais da
população brasileira.
O" programa de estabilização eConômica- surge- asSim
cOino tiilia-nova e fundada esperança para todos os brasileiros. -Seus autores tornam-se credores da gf-atidão nacion-ál. Embora com risco de esquecer um ou outro nome, poderíamos ai lembrar os economistas Francisco
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Lopes, André Lara Rezende, Edmar Bacha, Pérsio Arida. João Manuel Çardoso de Melo, Luiz Gonzaga de
Melo Beluzo, João Carlos Braga, Andrea Calabi, além
do presidente do Banco Central, Fernão Bracher, e dos
principais condutores do processo, os Ministros Dilson
Funaro, J_oão Sayad e Almir Pazzianotto.
Caberia uma referência especial a alguém que, incansavelmente pregou, anos a fio, a adoção de medidas
como as- Contidas no programa. Trata-se do professor
Octávio Gouvêa de Bulhões, ex-Ministro da Fazenda,
que: a cada reunião do Conselho Monetário Nac:ional
alertava para o risco de se prolongar de forma indefinida
o uso da correção moiletária criada para enfrentar
problemas de uma época determinada. Já definido, anos
atrás; como um fuiSto- de santo ·e- de sábio, o professor
Bulhões desempenhou sempre a missão de verdadeiro farol a sinalizar o caminho correto. E infelizmente foi ig-norado pelos autoritárioS condutores da economia brasileira na república sepultada a 15 de janeiro passado.
Se os_ Ministros da Fazenda e do Planejamento vêm
seridõ apOntados como oS principais responsáVeis pelo
plano que reacendeu as chamas da esperança entre os
brasileiroS, não podemos aí nos esquecer daquele que
efefivamente POde ser apontado como o grande criador
desse programa. Um homem desencadeou essa ação; um
homem acompanhou seus preparativos; um homem. enfim, teve a notável coragem para tomar a grande decisão.
Presto aqui, desta forma, minha homenagem àquele
que, com menos de um ano gerindo os destinos da nação
brasileira, já vem sendo comparado aos grandes presidentes que este País já teve:- o Presidente José Sarney.
(Muito bem!)

-O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao último orador inscrito, Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun- _
cía o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. SenadoR
res:
O desempenho do Senador Marco Macie1 à frente do
Ministério -dã-EôuCãção jà foi devidamente julgado,
através de pesquisa feita pela Imprensa no CoÓgresso
Nacional, que o considerou entre os mais eficierites ministrm~ da Nova República, mercê de sua capacidade de
trabalho, sua dedicação à causa pública e sua indiscutivel competência. Apesar de pouco tempo no cargo, revolucionou, COm as medidas adotadas, a Educação, desempenhando, a contento, o difícil e complexo encargo que
lhe foi confiado pelo Presidente José Samey, e garantiu
educação para todos, através da refOrma do ensino,
como instrumento propulsor do processo de desenvolvimento econômico do País.
No que toca à educação universitária, instalou Comíssã.o de Alto Nível em sin\onia com a orientação do Governo, visando à adoção de novas concepções, com o objetivo de preparar os profissionais dessa-área, dando-lhes
condições _de cumprir o papel que lhes cabe na socíedade,
enfrentando os desafios da hora presente, caracterizada
pelo impacto da Ciência e da Tecnologia.
Nesta oportunidade, é justo salientar que, nada obsta.nte não tenha contado com tempo suficiente para a implantação das medidas preconizadas para que o nosso
ensino superior sej~ reabilitado e cumpra sua relevante
destinação, as diretrizes básicas e fundamentais de uma
política educacional para o País foram definitivamente
estabelecidas.
Paraldariiente, o Programa "Educação para Todos",
reformulador do ensino bâsico no País, encontra-se em
estágio avançado de implantaÇão, o que viabilizará o
acesso de milhões de crianças à Escola, superando o quadro encontrado, cuja persistência comprometeria o nosso futuro.
Em pouco mais de 9 meses de administração, o Senador Marcos Maciel deix-ou trãços indeléveis de sua passagem. :E se não pOdemOS afirmar que todos os setores tiveram devidamente equacionados seus problemas,
tiveram-nos pelo menos encaminhados e com estudos
-meticulOsOS seriamente elaborados.
Não dispondo de dados completos sobre as realizações, iniciativas e medidas, que adotou, limitamo-nos
a tecer Considerações sobre algumas delas, que podem
dar a idéia da dimensão do trabalho, que todos reconhecem como proffcuo e pleno de perspectivas e esperanças.
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Vejamos algumas desSas inciativas, que mostram a
atuação_ do Ministro Marcos Maciel à frente de uma das

Pastas mais problemáticas da República.
Dentro de diretrizes adequadas à realidade nacional
com maiores recursos, foi lançado, no dia. 23 de dezembro do ano passado, o Programa de Apoio à Educaeão'Superior, denominado Nova Universidade.
Sua abrangência e profundidade justificam a confiança de que em breve poderão trazer beneficias palpáveis, pois um-de seris objetivos.:.... a melhoria da qualidade e a expansão das pesquisas - levará, sem dúvida as
nossas respeitáveis Universidades ao cumprimento do _
seu papel de indutoras do desenvolvimento das regiões
em que se situam, em consonância- c_om aS peculiáfídadeSrelativas ao meio em que ·seiDserem.
-Em janeiro, além do prosseguimento da implantação
dos programas básicos, estabelecid_os anteriormente,
cumpre relevar a assinatura de dois irDportantes convênios com o Ministério da Saúde.
O primeiro deles, assinado no dia 17, no Recife, tem o
objetivo de incrementar a investigação dos problemas de
saúde do Nordeste brasileiro e, o que é mais importante,
a formação de pessoal especializado no campo da saúde
pública.
Outro _convênio, ligado diretamente e particularmente
ao Estado de Pernambuco, foi celebrado entre os dois referidos Ministérios, objetivando_ .Q __ es_tabelecimento de.
ações integradas de educação e saúd-e no interior do Estado, de_ alcance insofismáveL
No mês de fevereiro, nada menos de cinco ConvêÕios
da maior importância for:im assinados.
O primeiro deles, destinado a proporcionar transporte
escolar às populações carentes, terá como executoras as
prefeituras municipais, que, como- sabemos, não têm
condições de proporcionar esse benCiício; tão necessário
aos estudantes que hab"itam o meio rural e a periferia dos
grandes centros urbanos.
Por outro lado, um outro convênio foi firmado com a
Universidade de Pernambuco, que vem promovendo
pesquisas importantíssinúls -na busca de espécies vegetais
e animais resistentes aos caprichos climãticos nordestinos, para a implantação de um Departamento de Zoologia e Botânica, podendo aquela instituição; assim, contar
com os meios necessários ao desenvolvimento desses trabalhos científicos, de grande importância para a Região.
Ainda em fevereiro, foi solenemente lançado o Programa Nacional de Alfabetização e Educação Básica pãra
Jovens e Adultos, cuja relevância é desnecessâriO deStacar.

Nosso País vem de experiências pouco atiiniadoras
nesse campo, a despeito das estatísticas que nos conferiam excelente colocação entre as nações alfabetizadas.
A realidade, porém, veio à tona com a divulgação dos
números do último recenseamento, segundo os quais
chegamos ao ãpice em matéria de analfabetismo,
revelando-se, eni sua crueza, a situação dramática- em
que nos encontrávamos.
- ,
_ :
Ci Programa rec_ém-lançado objetiva, eiimina_r as distorçõ_es ocorridas no passado, extirpando essa pecha, lamentavelmente herdada e imposta à atual geração como
um~_ esp~ie de labéu que depõe cqntra os nossos foros
de nação civilizada.
Em --prosseguimento ao vasto program.a de melhoria
dO-ensino, um outro convênio foi assinado, mobilizando
iCcurSo_S_ vultosos ccim o objitivo de reequipar e-dotar
dos meios necessários - recursos humanos e materiais
-as universidades- federais, estaduais, municipais e pãt- ticulares sediadas no Nordeste brasileiro. Do Maranhão
à Bahia, diversas instituições uniVersitárias foram contempladas e passarão a contar ~om os recursos de que
carecem para levar avante a missão extraordínária que
lhes cabe.
Por -último, uma: referência especial ao protocolo deirltei"lções firmado entre o Minist~fiO da Educação e a
Universidade Fede1 ai de Pernambuco, em que se prevê o
_atçndimento a uma antiga aspiração do povo pernambucano: ainteriorização daqu~la tradicional Universidade,
q_ue se fará presente também no agreste, nos-sertões, nas
cidades ribéirinhas do São Francisco.
-Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, o Ministro Marco Maciel tem_ :SUa vida pãutada no trabalho e na eficiência.
Exigenfe com se_us auxiliares, e muito" mais exigente consigo mesm9, sempre pn_Jcurou vigiar a aplicação dos dinheiros públicos e dar-lhes a melhor destinação, dentro
do grande objetiv:o de priorizar as metas e programas
que digam respeito ao bem-estar do povo brasileiro.
Sua passagem pela Pasta da Educação, conquanto de
pequena duração, credencia-o como um dos mais operosos, dinânicos e competentes Ministros da Nova República.
Por essa razão,_ O Presidente José Sarney não pôde
prescindir da sua colaboração, convocando-o para o alto
cargo de Ministro Chefe dB Casa Civil, no desempen)lo
d_o_qual çontinuar(~ prestar os mais releva_gtes serviços
ao nosso .País, que muito espera do seu descortino_, da
sua capacidade de trabalho, do seu espirita públiCo e áa
sua competência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Não hã maís
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinária das 18
horas e 30 minutos a s-eguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento nct471. de
1985, do Senador José liriácio Ferreira, solicitando tramitação conjunta para os Projetos de Lei do Senado ncts
261, de 1984, de autoria do Senador Jorge Kalume, que
estabelece critériOs para a- fix-<i.ção das prestaçsões dos
mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, dos reajustam e-ritos deSsas prestações e dá outras providências; e
150, de !985, de_ autoria do Senador Nelson Carneiro,
que estabelece limite máximo de comprometimento da
renda do trabalhador para pagamento de prestações de
casa própria, adquirida através do Sistema Fínanceiro de
Habitação.

2
Discussà_o, em turno único, do Projeto de Decreto Le-gislativo n<:> 14, de l985(n? 89/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo cultural entre o
Gqverno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Democrática de São Tomé e Príncipe, concluído em Brasília, a 26 de junho_ de 1984, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.110 e 1.1 I I,
de 1985, das Comissões:
-de Rela~ões Exteriores; e
-=-- de Educação e Cultura.
Dlscussão,.em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 20, de 1985 (n~' 75/84, na Câmara dos Deputados), homologando o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou emissão de papel-moeda, no exercício de 1982, no valor global de Cr$ 420.000.000.000
(quatrocentos e vinte bilhões de cruzeiros), tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s l.OJI e 1.032,
de 1985, das Comissões:
-=--de Economia; e
- de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Está encerra":'_
du u sessão.
( Le_vanta-se a sessão às 16 horas e 8 minutos.)

Ata da 1P Sessão, em 12 de março de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência dos Srs. José Fragelli e Jorge Kalume.
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.
.
Jorge Kalume- Altevir Leal-_ ~ábio Luceiiã. -:- Alcides Paio - Gaivão Modesto_ - ~-Od.acir Soares Aloysio Chaves -Gabriel Hermes- Hélio GueirosAlexandre Costa - Américo de Souza-- Alberto Silva
- Helvídio Nunes- Cesar Cals- José Lins- Virgílio
Távora- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton CabraiAderbal Jurema- Cid Sampaio- Nivaldo Machado
--Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Albano
Franco- Lourival Baptista-- Passos Pôrto- Jutahy
Magalhães- Luiz Viana::- João Calmon---:- José Ignácio Ferreira :..__ Nelson- Cãrneíro - · Jamil Haddad Murilo Badaró- Alfredo CampOs~ Severo -GomeSBenedito Ferreira- BeheditOCã.neias- Gastão Müller
-Roberto Campos- José Fragelli- Saldanha Derzi
- Affonso Camargo- Enéas Faria- Jaison Barreto
-Ivan Bona to- Lenoir Vargas- Carlos Chiarel1i-:..._ .
Octavio Cardoso.

.. O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presenç-a-acusa o compare_cimento de 51 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
__ Sob_a_proleção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-S~cretário irá proceder à leitura do Expediente.-

~ lid? o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO
Do Ministro-Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República
N9 63/86, de_lO do -corrente, encaminhando esclarecimentos do Ministério da Reforma e do Desenvolvimento
ASrª-río sObre os quesitos constantes do Requerimento
n'i' 143, de 1985, de -autoria do Senhor Senador Jutahy
Magalhães, formulado com o objetivo de instruir a apreciação dos Projetos de Lei da Câmara n9s 81, de 1984 (nY

6.228/82; na origem). e n•-i62, -de I984 (n• 4.965/SI, na
origem), que autorizam o Instituto NacionaJ de Coloni-e Reforma Agrária - INCRA a doar imóveis que
mencionam.

zaç~o

(À Comissão de Assuntos Regionais.)

PARECER
PARECER

N• 83;de 1986
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a
Emenda _n9 1, de plenário, ao Projeto de Lei do Senado
n9 33, de 1982, que Hprorroga, por dois anos, a validade do concurso de Fiscal de Contribuições Previdenciárias".
Relator: Senador Nelson Carneiro
O nobre Senador Jorge Kalume pretende, atravês da
Emenda O'i' 1, que ofereceu em Plenário, ao Projeto de
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Lei do Senado

n~'

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

t

33, de 1982, que me foi distribuído no

dia 8 de maio últinlo, reVigorar àté-18 de maio de 1986 a

validade do Concurso· Público de Fiscal de Contri·
buições Previdenciâfiãs C-13/79. A validade d_o concurso se encerraria a 18 de maio de 1982. À data da apresentação ôo projeto (29- de março de 1982) dos 2.026 candidatos aprovados em todo o País, restavam 745 a serem
nomeados.
O parágrafo 3~> do art. 97 incluído na Cãrta vigente,
pela Emenda ConstiJucional n9-8, de 1977, dispõe que
"nenhum concurso terá validade por prazo maior de

quatro anos contados da homologação".
Assim, a Emenda nl' I, de Plenário padece do vício de
inconst1tuciorialidadc. Consola acreditar que, de 1979
até à presente data, tenham sido aproveitados os candidatos remanescentes existentes em 1982.
Pela rejeição, S.M .J.
Sala das Comissões, em 26 de junho de 1985.- José
lgnâcio Ferreira. Presidente, Nelson Carneiro, Relator,
Henrique Santilho - Luiz Cavalcante - Hélio Gueiros
- Nivaldo Machado- Helvfdio Nunes- Jutahy Magalhães - José Lins.

(N"' 89/85, na Câmara dos Deputados)
Aprovado o texto do Acordo Cultural entre o Go~
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Democrática de São Tomé e Príncipe,
concluindo em Brasília, a 26 de junho de 19g4.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I<:> Fica aprovado o texto do Acordo Cultural
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
·Governo da República Democrática de São Tomé e
P.ríncipe, concluindo em Brasília, a 26 de junho de 1984.
Art. 2<:> Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua put51icacão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Na sessão ordinária de hoje, deixou de ser submetida a votos, indieaçãá desta presidência-, em virtude de falta de quÓrurO.
Passa-se, nesta oportunidade, à votação da proposta,
formuladu pela Presidência, do nome do ilustre Senador
Alfredo Campos, como Membro Designado, para representar o Senado Federal na ·Assembléia Geral da Fundaçii.o Presidente Tancredo Neves.
Em votação-.a Proposta
Os Srs. Senadoies que ii aprovam permaneçam sentados. (Pausa.._)
Aprovada.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto de Decr~~
to legislutivo nQ 20, de 1985 (n<:> 75/84, na Câmara
dos Deputados), homologando o ato do Conselho
Monetário Nacional que autorizou emissão de
po.1pel-moeda, no exercício de 1982, no valor global
de Cr$ 420.000.000.000 (quatrocentos e vinte bilhões de cruzeiros), tendo
PARECERES FA VORÃVEIS, sob n•s 1.031 e
1.032, de 198:5, das Comissões:
-de Economia; e
- de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votãçào.
Os Srs. Senadores que o aprovam perm<Lneçam sentados. (Puusa.)
Aprovado.
Q_ prOjeto vai ã -comissão de Redaç-d.o.
É o seguinte o projeto aprovado,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
n• 20, de 1985

Item I:
VotaçãO, em turno Único; do requerimentO nq
471, de 1985, do Senador Jos.é lgnácio Ferreira, solicitando tramita~ão conjunta para os Projetas de
lei do Senado nosQ 261, de 1984, de autoria do Sen~do!' Jorge Kalum~, que estabelece critérios para a
fixaçao das prestaçoes dos mutuários do sistema financeiro da habitação, dos reajustamentos dessas
prestações e dá outras providências; e 150, de 1985,
de autoria do Senador Nelson Carneiro, qtre estabe.:
Ieee limite máximO de -comprometimento da renda
do trabalhador para pagamento de prestações de
casa própria, adquiiída através do _Sistema Financeiro da Hubitação.
Em votação o requeriril"ento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fai'á cumprlr a 'deTllieiaçào- dO-Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2:
biscussãá, Criúurno único, do Projeto deÕecieto legisl<ttivo nQ 14, de 1985 (nQ 89/85, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do acordo cultural entre o Governo da RePública Federativa do
Brasil e o Governo da República Democrática de
São Tomé e Prfncipe, concluído em Brasília,- ã 26 de
junho de 1984, tendo
Í'ARECERES!'ÃVORÃVEIS, sob nos I.IIÓe Lili
de 1985, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Educação e Cultura.
Em discussão o projeto . (Pausa.)
Nào havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada,
Em votação
Os Srs. Senadores_ que o aproVam perinaneçam ienfa-dos. (Pausu.)
Aprovado.
O projeto Vai à COmissão· de Rédação.
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o seguinte j)I'Ojetõ aprovado

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 14, de 1985

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O expediente
lido vai à publicação.

Quinta-feira !3

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<:> 172.-de autoria do Senador Moacyr Duarte, que
acrescenta letra ao item II do art. 275 do Côdigo de Processo Civil, instituindo o rito sumaríssimo para as ações
constitutivas de servidüo legal de aqueduto, tendo
PARECER, sob nQ 537, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc e, no mérito, favorável.
V_otaç.ão, em primeiro turno, do Projeto de lei do Senado n<:> 22.6, de !983, de autoria do Senador Nelson Car_neiro, que concede anistia a dirigentes sindicais punidos
com base na legislação trabalhista, tendo
PARECERES, sob nQs 513 e 514. de 1985, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável.
4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de lei do Senado o<:> _12_?, de 1985, de autoria do Senador Jutuhy Magalhães, que dispõe sobre a extensão dos efeitos das Leis nQ 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e nQ 3.164, de J'i' de
junho de 1957, a outros casos, que especifica, e dâ outras
providências, tendo
PARECER, sob n~> 432, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, favorável, com Emenda
que apresenta de nl' 1-CCJ.

s
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<:> 115, de !983, de autoria do Senador Martins Filho, que restabelece direitos aos servidores militares que
se en-cOhtrem ejou passarem para a inatividade, tendo
PARECERES, sob nQs 540 a 542, de 1985, das Comissões:
·
- de Constituição e Justiça, favorável, com Emenda
que apresenta de n"' l-CCJ;
- de Segurança Nacional, contrário; e
- de Finanças, favorável ao projeto e contrário à
Emenda da Comissão de Constituição e Justiça,

(N9 75/84, na Câmara dos Deputados)

.:.>

limltOioga o ató do ConsE!Iho Monetário Nacíonal
q_~e autorizou emissão do papel-moeda, no exercício
de 1982, no valor global de Cr$ 420.000.000.000
(quatrocentos e vinte bilhões de cruZeirOs).
- O Congresso Nacional decreta:
Art. IQ _Fica homologado o ato do Conselho Monetário Nacionf:tl .que autorizou emissão de pae_el-moeda,
no _ex_ercício de 1982, no valor global de Cr$
420.000.000.000 (quatrocentos e vinte bilhões de cruzei[OS}.

_

Art. 29 -ESte decreto -legislativo entra_ em- vigqr _na
data de_ sua publicação.
O SR.-PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotuda a
matéria constunte da Ordem do Dia concedo a palavra
ao nobre Senador Cid Sampaio, para uma comunicação.
O SR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte.

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento o'i' 3, de
!986, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Carlos Chiarelli, respectivamente, líderes do PMDB e PFL,
requerendo nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno. urgência para O Projeto de lei da CâmariJ."ff9 2f8,
de __ l985 (n96_.698j85, na Casa de origem), que dispõe
sobre o l Plano Nacion!il de Informática e _Automação
- PLANIN.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nQ 81, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dá nova redução ao.; arts. 4Q, item II, 5"' e
125 do Decreto-lei nQ 200, de 25 de fevereirO de 1967, alterado pelo Decreto-lei o'i' 900, de 29 de setembro de
1969, dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de
atas e contratos de interesse da Administração Pública
Federal di:reta e indireta e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n<:> 81, de 1986, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
~PARECER ORAL, favorável, proferido em plenário,
da Comissão
- de Serviço Público Civil.

7
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de lei do Senado nQ 199, de 1980,
do Senador Henrique SantiiJo, que assegura o credenciamento médico pelo_INAMPS nos casos que especifica, e
dá outras providências, tendo
PARECER, sob nQ 144, de 1981, da Comissão: __ _
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalid"ade e juridicidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado
n9 160, de 1982, da Senadora Laélia de Alcântara, que
restringe a disponibilidade dos bens imóveis do analfabeto, ieOdo -- - PARECER, sob nQ 849, de 1985, da COmissão
-de Constituição e Justiça, pela incoriStitucionalidae injuridicidade.
- ---

ae
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Quinta,feira )l 20!

!JIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seçãoii)

político. V. Ex• nesiã-CftSaTfora de.StãCasi é O ifan~e
historiador brasileiro Luiz Viana.

O SR. LUIZ VIANA- Isso é bondad; de V. Ex•
O Sr. Aderbal Jurcma- Sabe V. Ex.' que não é bonM
dadc, é o cspírilo de justiça de um pernambucano Q!JC
vem dizer a V. Ex• que estamos numa semana não de
arte moderna, mas numa semana de arte po!ítica, tão parecida com aquela revolução da cultura feita pelos artistas, pintores; poeHls e escritores de 1922. Em verdade,
aqui, nesta Casa, e quantas vezes nós clamamos, nós esperamos, que do Poder Executivç partisse uma revolução, partisse uma inoVação, porque sa~e V. E~• que há
muito tempo, desde que retiraram das nossas prerrogati~
vns aquela de legislar no setor econõmíco,- que n-ón'iOSsentíamos como que de braqos amarrados, de grilhões,
como se fôssemos niío representantes de um povo livre,
mas, sem dúvida, parlamentares de um povo escravo.
Agora, vê V Ex• a repercussão neste País ~as medida~
governamentais, que não perten-cem ao GOverná, mas
sim à Nw;-~o. ao povo, que há muito tempo clamava por
ebs. Por isso, digo a V. Ext rendo, a minha homenagem
a V. Ext, porque quando V. Ex~ vem a essa tribuna não
vem apenas como Sen<.~dor da Bahía, vem como o hoM
mem de letra, o homem de sensibilidade artística e política, porque, em verdade. Senador Luiz Viana ---:: sem
forçar imagens- nós estamos numa outra semana, semana da arte política, que está modificando toda-a nossa
estrutura económica e social. Semana que há muito tempo nós esperávamos, como também esperaram José
Américo, Jorge Amado, Rpchef de Queiróz, Mário de
Andwde, O.swald de Andrad_e, por aquela grande Semana de Arte Moderna. Por isto que me congratulo com V.
fut muis como um intelectual que está na política do que
propriamente como um polftico por profissão. Minhas
saudações a V. Ex~. ao seu Partido e, sobretudo, à Bahia.
4
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O SR. LUIZ VIANA- Muito grato a V. Ex• pelas generosas palavras com que acaba de me distinguir.
Mas, Sr. Presidente, dizia eu que o meu desejo teriã.
sido de poder subir a esta tribuna com a esperança de
que juntamente com essa mudança na vida económicafinanceira do País pudesse vir, também, uma grande pacificação naCiOnal, vollada apenas para os interesses do
povo e os interesses do País .. Não é uma idéia nov:~ para
mim. Eu já a defendi, aqui, cm 1975 i em 1967, quilndo
no Governo da Bahia, e em 1977, novamente, a pregUer
na tribuna desta Casa.
Pedirei mesmo licença aos meus colegas para ler aqul
pequeno trecho de discurso proferido àquele tempo, isto
é, em 1977.
"Acreditar no qu_e ouço em todos os setores, em
todas as regiões, não parece haver dúvida quanto a
se admitir que é grave, diria mesmo preocupante, a
situaçüo do País. ê grave a situação financeira com
.umu inflação que se aproxima dos 50% ao ano".
Bons tempos, 50% já prcocupiiva.
"b grave situação das empresas que se dizem s~:~
focadas por juros que orçam também pelos 50% de
juros anuais."
Que saudadesLQue saudades!
"E grave a situação -p-o"!ítica -nã qual o País sedeM
fronta com um verdadeiro impasse; e-não Sràá meM
nos grave a situação social quando todos os salários
são divididos pela incontida alta do custo devida, Já
não sendo cscasso_o número dos que não ganham
sequer para comer. Diante desse quadra, se não laboro cm equívoco, ê evidente, gritante que o Brasil
não se pode dar ao luxo de ser uma casa dividida."
Pois bem, Sr. Presidente, quase dez anos se passaram
desses acontecimentos- quase dez anos- dois e quase
três Governos. E perguntaria: era, porventura, até ontem, menos penosa a vida do povo? Estaria a mesa d?
povo menos pobre? Teriam baixados- os índices de deTinqüêncfa, ass:.tltos, misérias, em todas as regiões do Br<lsil'? Não, Sr. Presidente. A verdade é que, se havíamos
evoluído politicamente, esse progresso nào correspondeu
a uma real melhoria da vida do_ povo, malgrado o esforvo verdadeiramente sobre-humano do Presidente José
Surney, desdobrando-se numa febril atividade, na tentaM_
tiva de proporcionar adequadas condições de vida para
os brasileiros. Tudo nUo passava de p~liativos e as pane-

las permaneciam mais ou menos vaZias~ No. inundo poÜtico, devemos nos convencer da necessidade de que a
atual f:tsc exige uni1lo, compreensão, certa tolerância, to-.
!crância porque essa implantação não se dará de um dia
para a noite, ela não escará perfeita nos decretos que já
saíram, ela terá que ser ajustada, terá que ser corrigida,
terá CjUe ser melhorada, embora conservando_as _li':lhas
gerais da sua fúcida e feliz concepção. Essâ é que é a realidade. Desejo chrimur a atenção dos meus colegas, de todos os que siío interessados na vida públíca braslleira, e
perguntar-lhes: porventura nós seremos os herdeiros do
caos que se poderá seguir ao fracasso da a tua! política financeir<~ e econômica? Não creio. Não creio, não creio.
Se por uma infelicidade a política, agora iniciada no
País, malogr:tr, fracassar, se não conseguir fincar rafzes
na vida do Pais, em todos os setores por que ela se propaga, no comércio, na indústria, no campo, na vida exterior, na exportação, se ela não çonsegUir se firmar num
tempo relativamente hábil, digamos assim, não seremos
Os beneficíúrios. Ser~o outros. Eu não sei se serão aqueles que são os melhores para a vida, para o bem-estar e
para o futuro do Brasil. E por isso que estou aqui, justamente, para dizer que considero um dever meu - pelo
menos meu - dar todo apoio para que o Governc;t possa, através df: novas medidas, através d!!_ uma adaptação,
q~so neces§úria, firmar a orient_ação econôrnica e; financeira que se denagrQu, em tão boa hora, na viôa_ política
b_r~sile!ra.

O Sr. Jamil Haddad nador?
O SR. LUIZ VIANA -

Permite um aparte, nobre SeCom muito prazer.

O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador Luiz Viana,
recordo-me bem que, quando dirigente da União Parlamentar Interestadual, eu me encontrava na Bahia, na reprcsent:tçüo do antigo Estado da Guanabara, no dia em
que foi editado o Ato Institucional n9 5 e compareci _a
uma reunião no Palácio, quando V. Ex~ era o GovernaM
dor daquele Estado e tive um primeirO- contato pessoal
com V. Ex' Respeitava-lhe, admirava-lhe pela sua culturu, apes-ar de, em determinados momentos, discordar de
pot>iciçma~cntos políticos. Neste momento, em que V.
Ex~ faz uma análise séria da situação política nadonal,
quero declarar que o Partido Socialista Brasileiro, do
~ --qu:tl me orgulho de pertencer- ingressei na vida po~ítiM
cu pelas m1íos do saudoso líder João Mangabeifa, e queM
ro deix<.~r bem claro que nunca fiz política em torno de
homens e sim de idéias - apóia essas medidas. Estava
reunida em Bras{Jia, no dia 2 de março, a Comissão Executiva Nacional do Partido, com as Regionais do nosso
Partido, um dia upós a edição do pacote pelo Presidente
Sarney. De imediato, aprovamos uma resolução de
criação de junCas para, juilto à sociedade civil organizaw
da, auxili<tr a fiscalização porq~,e todos nós desejamos
ardentemente que esse pacote de certo. Mas temos algumas dúvidas e, neste momento, no discurso por mim
pronunciado, no -dill 6, meu primeiro -pronunciamento
nesta Ctsa, coloquei algumas ~úy_i~as que vejo, hoje, serem respondidas pelo Ministro Sayad. Preocupado esta-_
va eu, não aperlaS coni a fiscalização na ponta, a físcã~
zaçüo junto ao comércio varejista; achaYa que a fiscahzação devia ser junto ao mercado produtor, para se verificar como controlar os insumos e as matérias-prímas,
Verifico hoje que, inclusive, uma firma foí multada por
sonegar artigos estocados. Vejo, hoje, no Jornal doBrasil, outro ponto a que me referia, que era a possibilidade
do Jock-out. O Jornal do Brasil de hoje apresenta, na sua
primeira página, uma fotografia do Supermercado Carrefour, na Tijuca, com o seu açougue vazio. Penso que
para estt: pacote dar certo, para alegria e felicidade da
Naçiio, deverá estar embutida também uma reforma
agrúria. porque nós sabemos que a exportação que este
País é obrigado a fazer, se faz através de produtos subsiw
dia dos, subsídio esse que_ faz_ COI!_l que o Governo seja
obrígado a emitii tít-ulos e jogá-los no mercado, sendo
mais um fator de inl1ação. Com a reforma agrária não
haverú necessidade da importação de gêneros de _primeiru necessidade já que. infelizmente, neste País, a monocultura hoje é parte integrante da nossa política agrícola.
Congratulo-me com V. Ex~ e, em nome do Partido Socialista Brasileiro, quero dizer a V. Ex~ que o nosso Partido se coloca ao lado do povo, neste momento, no sentido da Jiscalizução para que tenhamos êxito nesse progra-

ma. Agradeço a V.
te momento.

Ex'~

oportunidade de aparteú-lo nes-

O SR. LUIZ. VIANA - Agradecendo o aparte de V.
eu aproveito para justamente acentuar que para a
realizaçilo, para a efetivação das medidas que s~rão necessárias para o êxito do programa, é preciso ev1tar que
- haj<.t açougues vazios, que haja prateleiras vazias, que
haja supermercados escondendo mercadoria, será indispensável um sólido upoio político.
Não é possível que ninguém pense que pode jogar no
"quanto pior, melhor", que pode ser o beneficiário das
dificuldades porventura a serem enfrentadas pelo Governo. Não! O que nôs devemos é dar o nosso apoio, é ajudar muitas vezes criticando, sugerín-do, esclarecendo.
Nós vivemos aqui para isso, somos pagos para isso.
Nós niio somos pagos para dizer amém; nós somos pagos para apoiar tudo aqui!~ que nos parecer bem e criti~
caro que nos parecer mal. E o óbvio! Agora, hâ uns que,
pnra não di:lerem nada, dizem: .. Estou a favor de tudo
que for a favor do povo, estou contra tudo que for contra o povo! ta fórmula vaga, é fórmula para não dizer
nada, para ficar, como se diz em linguagem popular,
"cm cima do muro". Em cima do muro para ver se as
coisas dão certo ou se não dão certo para, depois, se mexer. Não! O que nós devemos não é ficarem cima do muro; o que nós devemos é colaborar, é ajudar.
Eu lembraria aqui que-, cm tempos em que o Presidente José Sarney ainda tinha lazeres - acredito que ele
hoje não os tenha - certa feita mandou-me, do_Maranhào, uma famoso carta -: que é muito conhecida, é
muito repetida- a Carta do Marquês de Pombal ao seu
sobrinho Joaquim Póvoa de Melo, que Governava o
Maranhão. E o Marquês se estendia em observações, em
conselhos,_ em advertências. Pois bem, entre essas advertências, ou conselhos, havia esta do velho Marquês de
Pombal. Dízia ele ao sobrinho: ..Observe estas três coisas; prudência, para deliberar; destreza, para dispor; c,
perseverença, para acabar."
Acredito, Sr. Presidente, que o nosso Presidente Sarney não teró esquecido esses conselhos dados ao Governador do_ Maranhão e tanto não os esqueceu que tem
agido nesta conformidade. Mostru-se prudente. NinguCm tem sido mais prudente do que o Senhor Presidente da República José Sarney. Mas também se mostra dirigente. Vimos agora, nessa troca de Ministros, como
Sua Excelência foi diligente, foi râpido; em poucos dias,
its vezes em poucas horas Sua Excelência arrumou lá, o
Ministério, à maneira que lhe pareceu melhor. E acredito
que Sua Excelência_ terá a perseverança necessária, indispensá\·el, para acabar a obra que está realizando.
Ê para isso, é com esse objetivo que eu volto, de vez
em quundo, âquela tecla de uma pacificação, um.~_ pacificação que acredito seria benévola, boa e acredito que. até
fosse popular quando o povo compreendesse que, acima
dos nossos interesses, das nossas aspirações legítimas,
dus nossas. ambições, nós estamos ·colocando os interesses do povo. Esse é o nosso dever e acredito que é isso
que, salvo raras e não honrosas exceções que estão pairando por aí, nós estamos vendo, não preciso dar nomes
-salvo isso. o Brasil de algum modo vai se unir, o Brasil
vaí ser um. Naturalmente, há sempre os descontentes, os
ressentidos, e sobretudo aqueles contrariados, inesperadamente contrariados nas suas ambições, e que estavam
justúmentc jogando as suas cartadas, as suas candidaturas, us suas vitórias na derrocada da vida econômica e fiw
nancdru-do País, porque era evidente que dentro daquele quadro, qu01ndo nós chegássemos em novembro, não
havia mais ninguém que quisesse votar no PMDB, que
quisesse votar na Frente Liberal, que quisesse votar no
PDS ou no PSB, ali do Senador Jamil. Nada. O povo já
teria escolhido outro caminh0, outro rumo, fosse qual
fos.se ele:, fosse bom ou fosse mau, e é isso que o PresiM
dente Sarney evitou. Por isso é que digo que é um ato .d~
grande sabedoria política, e feito num momento mu~to
adequado para que ni"io medrassem esses que estavam Jogando no quanto pior, melhor.
Ex~

O Sr:Murilo Badarô- PermiteMme V.

Ex•·~

O SR. LUIZ VIANA- Honrado com o aparte de V.
Ex~

O Sr. Murilo Badaró - Nobre Senador, o encantamento com que ouvia V. Ex~ estava inibindo o meu desejo de :~parteá-lo, mas no instante em que V. Ex• coloca a
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tese de que, na medida em que a inflação atingia nfveis
insuportãvies, provavelmente pelas proximidades de novembro, já não teríamos votos para os atuaís Partidos ou
os Partidos que estão registrados, gostaria de convocar a
sua atenção de historiador e de politico de rara envergadura, de homem experimentado, para o fenômeno que
ocorreu; tarnbêm, no instante eril que a deflagração da
.decisão presidencial despertou no povo uma tal mobilização que, de certa maneira, superou todos os Partidos
existentes. Os Partidos ficaram à margem desse processo.
De forma que esta ê uma advertênciá, um aviso, _que as
lideranças políticas da Casa devem absorver· rapidamente, no sentido de .encontrarem rumos definitivos para a
organização partidária no Brasil.
O SR. LUIZ VIANA - Nobre Senador, o aparte de
V. Ex' tem, realmente, toda a procedência, é oportuno C;
•acho que deve ser ouvido por todos nós e por todos os
Partidos, e acredito que isso vã acontecer. Mas acontece-rá, sobretudo, porque o Presidente José Sarney, e Sua
Excelência tem se revelado de uma rara sabedoria, Sua
Excelência tem feito vista grossa a tudo que possa
magoá-lo, que possa feri-lo e que pos~a representar críticas. Sua Excelência, na verdade, não tomou conhecimento de tudo isso. E fez bem. Fez _bem, porquebassim, ele
serviu ao Brasil, evitou -que houvesse separações, que
.houvesse ressentimentos maiores, que não sei'iam bons.
Podiam não ser bons para eles e para mim, também não
seriam bons para o Brasil.
Se ele se mostrasse impaciente com o Deputado Ulys·
ses Guimarães, como o Deputado Pimenta da Veiga,
coni o Deputado Fern_a!ldo L~ra, que saiu para fazer a
Frente Progressista,' mas que erã, na realidade - pelo
menos no meu entender, nãa: sei se estou certo -muito
mais uma Frente de Oposição do que uma Frente Pro·
gressista. Porque, se ela fosse progressista, eu diria que
todos nós estávamos nela; não haveria ninguém de fm;.a.
À difiCuldade do Deputado Fernando Lyra seria ~n:Jer
{quela enxurrada de gente, de senadores, deputadoS<; veieadores que queriam entrar na Frente. A Frente Pro-_
tessista é ~ nossa. Há alguém que. não seja, aqui, pi~
,tressista? Eu não conheço. Pode a-char melhor aquela dH
~ção; outro, aquele meio, mas to~os nós somos progret-siStas. Somos como aquele juiz que, quando interrogan"'_
,do Sarei, num dos muitos processos a que ele respondl:u,
~.perguntou: Mas afinal, o que é o socialismo?- o proc~~
§O era porque Sarei era socialista. Ele disse: Socialistás.,
são aqueles que querem a melhoria da vida .do povo. ACY
que o magistrado, da altura da sua cadeira, lá em PariS'f
disse: "Então, todos nós sornas socialistas".
Todos nôs somos progressistas, todos nós queremos
aquilo que o Deputado Fernando Lyra pregou, ou preg~
ou deseja, ao fazer uma frent~. Mas, na verdade o pro·
gressista. aí, é um rótulo. O queestâ mesmo no fundo_êo
espírito de Oposição, de cr~tica ao PreSidente, à pÕlítica,
ao governo José Sarney. Esta é: a realidade. Mas pelos fados, pelos bons fados do Presidente, pela inteligência
com que ele agiu, tudo iss~ desapareceu. Hoje, ni~guêm
ê mais progressista, ningtiéffi é centrá o d9verno, ninguém quer fazer frente, pelo contrârio, só se faz frente
agora para apoiar o PreSidente, o que é bom. Não discordo, nem me sinto roubaqo por iss_g_, n_i!Q~k quero é
que essa frente se torne cada vez maior.
Aliás, _ciuem S~be distQ bem é o Presidên,te. .Sua Exeelência, fiá pouco tempo, falando ao Jornal do Brasil teve
um desabafo. Não vão pensár ciue o Presidente não ê
sensível como nós, como·cada um de nós, ele é de carne e
osso; tem nervos, tem sensibilidade, tem sentimentos.
Numa entrevista ao Jornal do Brasil, ele diria que haVia
sido criticado por não saber ou não querer decidir as coisas e, depois, -porque assumira decisões que eram suas.
Quer dizer, era preso por ter cão e preso por não ter cão.
Mas, agora, tudo isso passou a ter pouca ou nenhuma
importância.
O Presidente é hom~m que tem por fCitid -até não sei.
se diria por modéstia - é homem capaz, sempre, de rever as suas posições as suas atitudes, as suas decisões no
momento em que acha que pode melhorar. Sua Excelên·
cia leva-me até a lembrar conhecido di~log9 que ho1,1ve
entre Guizot e Thiers. Thiers voltou-se para Guizot e disse: ..Eu, Sr., nunca erro." G.uizot, modesto, disse: ..Pois
eu sou mais feliz, de quando em quando posso reparar e
consertar os meus erros." Acho que o Presidente José
Sarney está maís im;linado a ser Guizot do que a ser
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Tflíers.:sua Excelência está pfolit'õ a·reparar-ecro-s, corrigir prOvidência, ampliar medidas, desde o momento em
que sínta que é esse o interess.e fundamental, o interesse
do Brasil.
--~- po-~-fsso, Sr. Presidente, que ficaria m~ito feliz se pÔr
acaso pudêssemos ter na política brasileira a conciliação
que faltou em 1930, a conciliação que faltou em 1950, a
.conciliação que faltou em 1964, a conciliação que faltou
mais tarde_;:, Cf!1_1982 e por cuja falta, fosse em 30, fosse
em 50. _f_o_ss_e em 64, nós biffi Conhecemos, as conseq~ê:rl
cias_ não foraJTI nada benéficas para o Brasil.
-A paz, a tranqUilidade é que pode construir o Brasil;
esse Brasil novo, dessa política nova. Ele não irá se construir no meio de tima agitação, de um debate político
sem tréguas, sem entranhas, como se diz que às vezes
acontece. Não, mas irá ocorrer se tivermos a sabedoria,
tiverrii"Os a inteligência de coloCar todos os nOssos interesses em segundo plano. E verificaremos que realménte
O Presidente José Sarney deu um grande passo. E cito
Sua Excelência porque, realmente, é um ato do Presidente; não_ é um ato de um Ministro neffi dos Ministros:
Eu lembraria que Campos Sales foi quem fez a política
de 1898, nãO foi Murtinho. Murtinhos havia muitos e há
muitos. Agora, Campos Sales só houve um. Por isso é
qUe política, que foi dolorosa, uma política que enfrentou impopularidade, pôde salvar o Brasil da bancarrota
em que estava. Mais tarde, eu diria que ali estava o Dr.
Roberto CampOs. Sem nenhum demérito para S. Ex',
pelo contrário, -8. Ex~ sabe o alto apreço em que o tenho,
mas poderia haver o!:!!ros. ~ só havia um n~quela oca·
sião •. que era o Senhor P_residep.t~ Castello Branco.

a

Sem um Presidente que dê apoio político à economia,
às finanças e às diretrizes de um Governo, nenhuma política fimi.nceira sobreVive. b esse_apoio que o Senhor Pre·
sidente José Sarney, estou certo, vai dar ao Plano agora
lançado para que ele possa, realmente sobreviver, possa,
realmente, ser uma árvore frondosa, que realmente dê
aQu~a So'mbra, aquele bem-estar que desejamos.
·-'PõUco importa que abaixo dessaS ioin:bras· h-aja algumas· urtig.<\S, algum mandacaru, alguma erva daninha.
~las v_ão existir, mas vão s~r abafadas pelo povo, pela
NaçãO que eStá muito cansada de ser escada para alguém. Agora nós é que temos de ser a escada do povo e
não o povo ser uma escada para nós. E é isso que vai
acontecer graças a coragem, a decisão do Presidente Sarney, que vai dar ao País, realmente, um novo panorama
econômico.
Era o que tinha dizer,_~r. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
-

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
Ata da 2• Reunião Extraordinária
Realizada em 14 de fevereiro de 1986
Aos quatorze dias do mês dç fevereiro de um mil novecentos e oitenta e seis, às onz:e horas, 'reuniu-se a Comissão Diretor_~ do Senado Federal, sob a Presidência do
Senhor Senador José Fragelli, Presidente; e com <rpre~
sença dos Senhores Senadores Guilherme Palmeira,
Primeiro-Yice-Pr~idente; Enéas _Faria, PrimeiroSecretário; João Lobo, Segundo-Secretário; Marcondes
Gadelha, Terceiro-Secretário e Alberto Silva, Suplente.
DeJX:am -de comparecer, por motivo justificado, os Se·
nhores Senadores Passos Pôrto, Segundo-VicePresidente e Eunice Michiles, Quarto-Secretário.
Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Primeiro-Secretário que ti-atou de assunto relativo à extensão do reajuste de 14,35%
(quatorze inteirOs e trinta e cinco centéssimos por cento)
previsto pelo Decreto-lei n'? 2.281, de 17 de janeiro de
1986, dos valores dos Sl,lbsídios dos Senhores Senadores.
Após amplo debate do assunto, os Senhores Membros
r~o!~~m. à unanimidade, aprovar a sugestão apresentada, tendo sido assinado Ato, qu~ vai à publicação.
Ainda com a palavra o Senhor Primeiro-S"ecretârio
leva ao conhecimento dOs presentes os termos do Ofício
nt? 024/86-PRES, no qual o Senhor Presidente da Companhia Urbãnizadora da Nova Capital do Brasil- NO-
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VACAP, coloca os serviços daquela empresa à disposição do Senado Federal com o objetivo de executar as
obras de construção civil previstas pela Casa.
O assunto é amplamente debatido, tendo a Comissão
decidido incumbir o Senhor Primeiro-Secretário i o
Diretor-Gei'al para ultimarem as providências necessárias objetivando a assinatura de Convênio com a referida Companhia para construção do Anexo III, ficando
ainda estabelecido que os órgãos competentes do Senado
Federal ficarão responsáveis pela supervisão e controle
da obra em questão.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas e trinta mi·
nutos o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos, pelo que eu, (Lourival Zagonel dos Santos),
Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei
a presente Ata, que depois de assinaQa pelo Senhor Presidente vai à publicação.
Sala da ComisSão Diri::tora, 14 de fevereiro de 1986.José Fragelli, Presidente.

COMISSÃO DIRETORA
Ata da -3• Reunião Ordinária
Realizada em 6 de março de 1986
Aos seis dias do mês de março de mil, novecentos e aitentá e seis, às dez horas e trinta minutos, reuniu-se a co:..
missão Diretora'·do _Senado Federal, sob a Presidência
do Senhor Senador José Fragelli, Presidente, e com a
presença dos Senhores Senadores Passos Porto, Segundo
Vice--Presidente; Enéas Faria, Primeiro·Secretário; João
Lobo, Segundo-Secretário; Eunice Michiles, Quarto·
Secretário; Mário Maia, Suplente; Martins Filho, Suplente e Alberto Silva, Suplente. Deixam de comparecer.
poí motivo justificado, os Senhores Senadores Guilherme Palmeira, Primeiro Vice-Presidente e Marcondes Ga·
delha, Terceiro-Secretário.
Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Senador
José Fragelli, dá conhecimento à Comissão Diretora de
inúmeras consultas de senhores parlamentares quanto ao
procedimento da Mesa em referência à presença às sessões plenárias, do Senado Federal e do Congresso. Esclareceu Sua Excelência que será mantida a aplicação do
disposto no art. 3_3_, § 3'? da Constituição, regulamentado
pelo artigo l3 e seus parágrafos do Regimento Interno.
Em seguida o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor João Lobo, que relata as seguintes matérias:
a)- Projeto de Resolução n~' 149/80, que acrescenta
parágrafo ao art. 344 do Regimento Interno da Casa,
disciplinando o uso da palavra para novo encaminha·
menta de votação, quando esta não for concluída por
falta de quorum. O Parecer do Relator, contrário à aprovação dq Projeto, é aceito pela unanimidade dos presen·
tese depois de assinado é encaminhado, juntamente com
o processado, à Secretaria Geral da Mesa.
b)- Projeto_de Resolução n~' 37, de 1983, que fixa em
5 (cinco) dias o prazo para comparecimento de Ministro
de Estado, convocado pelo Senado para prestar depoimento. O Parecer do Relator é favorável ao Projeto, por
entender que valoriza ele a ati vidade política do Senado
~e_deral no acompanhamento dos negócios públicos.
Após o debatido é o Parecer aprovado pelos Membros
presentes, indo o Projeto à Secretaria Geral da Mesa.
c) - Projeto de ResoluÇão nt? l, de i 984, que altera o
artigo 146 do Regimento Comum do Congresso Nacional. É apresentado, pelo Relator, Parecer favorável à ai·
teração proposta acrescida das emendas, por entender
que se procura com elas evitar a ocorrência de protestos
em ãreas do Congresso Nacional, que possam afetar a
ordem interna e os trabalhos parlamentares. Debatido o
assunto -e -aprovado o Parecer por todos os Membros
presentes, é o PrOjetá remetido à Secretaria Geral da
Mesa.
Dand9 continuid-ade aos trabalhos, o Senhor Presiaente designa o Senhor Senador Martins Filho para rela.ta r os seguintes Projetos:
a)- Projeto de Resolução nt? 01, de 1983, que ''dâ
riova redação ao arti~o 137 do Regimento IntetiJ.o e fixa
em 48 (quarenta e. oito) h9ras o prazo para a Comissão
de Constituição e JUStiça opinar sobre recurso contra decisão da Presidência".
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b)- Projeto de Resolução n'i' 04, de 1985, que "a1ti!ra
o Regimento Interno do Senado Federal", com o

objeri~

vo de criar a Comissão de Cultura.
c)- Projeto de Resolução n'i'Q6, de 19_85, q-ue dá.nova
redação dos artigos 73 1 74, 75, 78, 86, 98, 99 e 105 116 e
revoga o§ 69 do artigo 93", artigos esses que tratam das
Comissões Permanentes da Casa.

·a

O Sellhor Presidente, em seguida, designa o Senhor
Senador João Lobo para relatar o Projeto de Decreto
Legislativo no:> 29, de 1985, que "dispõe sobre dotação financeira ao Fundo Assistencial do Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC":
·
Nada mais havendo a tratar, à$__onze hor_as e quarenta
e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada
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os trabaJhos, pelo que eu (Lourival Zagonel dos Santos),
Diretor-Gerat e Secretário da Comissão Diretora, lavrei
a presente Ata, que depois de assinada pelo Senhor Presidente vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, em 6 de março de 1986.José Fragelli, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 12' SESSÃO, EM 13 DE MARÇO
DE 1986
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.2- Requerimento
- N9 18/86, de autoria do Sr. Senador Jorge Kalume, solicitando informações ao Poder Executiyo
tendo em vista a tramitaçãO do Projeto de Lei do Senado n9 202/85~ Deferido.
1.2.3- Discursos do Expediente

SENADOR BENEDITO FERREIRA -Análises
sobre a forma de arrecadação e ·controle de ICM no
âmbito interestadual, em exercícios anteriárci;.
SENADOR JORGE KALUME. como LíderArtigo publicado no jornal O Globo, intitulado "O
Descobrimento do Brasil".
SENADOR JAMIL HADDAD, como LíderConsiderações sobre a reforma econômica deflagrada pelo Governo.
SENADOR CID SAMPAIO, como Líder- Plano
de Estabilização EconômiCi- importado pelo Presidente José Sarney.
SENADOR SEVERO GOMES- Ameaças à vida
humana e animal representada pela anunciada exportação de drogas pelos Estados Unidos.

1.2.4 - Comunicação
-Do Sr. Senador Mauro Borges, que assumiu a
liderança do PDC.

1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n<J 3/86, urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n9 218(85 (n9 6.698/85, na Casa de
origem), que dispõe sobre o I Plano Nacional de Informática e Automação- PLANIN. Vota_ção adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n<J 172/82, que acrescenta letra ao item II do art. 275 do Código de Processo Civil, instituindo o rito sumaríssimo para as
ações constitutivas legal de aqueduto. Votação adiada
por falta de quorum.
- Projeto de Lei do SenadO ri9 226/83, que concede anistia a dirigentes sindicais punidos com base na
legislação trabalhista. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 127/85, que dispõe
sobre a extensão dos efeitos das Leis n9 3.502, de 21
de dezembro de 1958 e n9 3.164, de 19 de junho de
1957, a outros casos, que especifica, e dá outras pro~
vidências. Votacão adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n<J 115/83, que restabelece direitos aos servidores militares que se encontrem ejou passarem para a inatividade. Votação adiada por falta de quorum.
_-:-Projeto de Lei do Senado n9 81/85, que dá nova
59 e 125 do Decreto-lei
redação aos artigos 49, item
n<J 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei n9 900, de 29 de setembro de 1969, dispõ_e
sobre a obrigatoriedade de publicação de atas e .contratos de interesse da Administração Pública Federal
direta e indireta e dá outras providências. Votação
adiada por falta de quorum.

n:

-Projeto de Lei do Senado n9 199(80, que assegura o credenciamento médico pelo INAMPS nos casos
que especifica, e dá outras providências. (Apreciação
preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada
por falta de quorum.

- Projeto·de Lei do Senado n~> 160/82, que restringe a disponibilidade dos bens imóveis do analfabeto.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade). Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do Senado n~ 124/83, que faculta
às empresas revendedoras de combustível a_o público
o pagamento à vista ou da parte por elas efetivamen-

te comercializada.

Vota~ão

adiada por falta de quo-

rum.

-Projeto de Lei do Senado

n~'

154/84, que- define

a residência ni.édica e disciplina o exercício profissional da atividade, dando outras providências. (Apreciação preliminar da: constitucionalidade ejuridícidade.) Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n<J 206(85, que permite o uso dos créditos em fundos do Decreto-lei n<J 157
para amortização de prestações do Sistema Financeiro de Habitação. Votação adiada por falta de quorum.

1.3.1- Discursos após" a Ordem do Dia

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Reportagem publicada no Jornal do Brasil, sob o título
"Pesquisa mostra que 70% dos projetas da SUDAM
faliram".
SENADOR GASTÃO .MÜLLER_- 39-Congresso
Nacional de Músicos Profissionais.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA mento do Monsenhor Juarez Prata.

Faleci-

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.

1.4- ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
3- úDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDO
4- COMPOSICÃO DAS COM1SS0ES PERMAI\ENTES
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Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

Diretor-Geral do Senado Federo!
JOS~ LUCENA DANTAS

ASSINATURAS

Diretor Executivo
Via Superfície:

JOÃO DE MORAIS SILVA

Diretor Administrativo
MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA

Anual ..........•... ~-·~· ... ~-·-··....... •. . . .

Cz$ 92,00
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Cz$ 46,00
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Diretor Adjunto
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Ata da 12l.l Sessão, em 13 de março de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli e Martins Filho
ANEXO AO PARECER N' 84, DE I986

ÀS /4 HORAS E 30 MINUtOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume ---Fáblo Lucena- Odacir SoaresAloysio Chaves- Gabriel Hermes - Hêlio GueirosJoão Castelo- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Ce~
sar Cais -

José Lins - Virgílio -Távora ....:.... Moacyr
Duarte- Martins Filho- Marcondes Gadelha- Mil~
ton Cabral - Cid Sampaio ---=- Nivaldo Machado GUilherme Palmeira- Lourival Baptista- Passos Pôr:~
to- Jutahy Magalhães -João Calmon- José lgnãcio
Ferreira- -Murilo Badaró -Alfredo Campos- Seve~
ro Gomes -Benedito Fúreira- Gastão iMGller- JoséFragelli - Affonso Camargo -- Enêas Faria - Jaison
Barreto - Carlos Chiarelli - OctaviO Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (JoS~ Fr-ageffi)- A lista de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciairioS --nossos ti'abalhos.
O Sr. l<i>-SeCretâriO irã-Proceder à leitura do Expedien~
te.
É lido o seguinte

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"'
5, de 1984_ (n~ 39/83, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do urt. 44, item I, da Constituição, e eu
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'

, DE I986

··Aprova: Õ tex-to da ConvCnçio para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre a Renda entre o Governo da Repúbli-ca Federativa,_ do Brasil e o Governo do Equador, celebrado em Quito, a 26 de maio de 1983.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I~> É .aprovado o texto da Convenção para Evitar a Dupla Tríbutação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Miitéria de Impostos sobre a Renda entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Equa-dor, o::Iebrudo em Quito, a 26 de maio de 1983.
Art. 2"' Esle Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

EXPEDIENTE
PARECER

PARECERES

No 85, de 1986

PARECER

Da Comissão de Redaçio

N' 841 de 1986
Da Comissão de Redação

A Comissão apresenta a redução fiflal do .Projeto de
Decreto Legislativo n" 5, de 1984 (n"' 39/83, na CâmarU
dos Deputados), que aprova o texto da Convenç-Jo para
Evitar u Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fis~o:al em
Matéria de Impostos sobre u Renda entre o Governo da
República Federativa do Brasil c o Governo do Equador, celebrado em Quito, a 26 de maio de 1983.
Sala de Reuniões da Comissão, cm U de ma'rço de
19~6.- Lenoir Vargas, Presidente- Américo de Souza,
Relator - Jorge Kalume.

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"'
22, de 1984 (n'i> 57/84, na Câmara dos Depu~ados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, item I, da Constituição, e
eu,
, Presidênte do Senado Federãt, promUlgo
.o seguinte
DECRETO LEGISLA TIYO N•

, DE I986

Aprova o texto do Acordo de C~operaçio Cientifica, Técnica e Tecnológica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do
Marro~.! celebrad~ em ~ez, a 10 de abril de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Arl. IY E aprovado o texto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
do Marrocos, celebrado em Fez, a 10 de abril de 1984.
Parágrafo único":- São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possam J.esultar
revisão do Acordo, bem como aqueles que se destinem a
estabelecer ajustes -complementares.
Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicUÇão.

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nY
22~- de 1?84 (n9 57/84, n~ Câmara dos D~putados).

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"'
5, de 1984 (n"' 39/83, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Américo de Souza

_ANEXO AO _PRÁRECER N' 85, DE I986

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de
Decrelo Lcgi_slutivQ n9 22, de l984 (n"' 57/84, na Câmara
dos Deputados), que aprova o tex.to do Acordo de CoopcraçiiQ Ch:ntífica, Técnica_ e Tecnológica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino do Marrocos, celebrado em Fez, a 10 de abril de
19H4.

-

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de março de 1986.
Leonir Vargas, Presidente- Jorge Kalume, Relator
Américo de Souza.

PARECER
No 86, de 1986
Da Comissão de Redaçào
- Redaçã~ final do Pr_ojeto de Decreto Legislativo n<;>
14, de 1985 (DI' 89/85, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de
Decreto Legishttivo n9 14, de 1985 (nl' 89/85, na Cümara
dos Deputado~). que aprova o texto do Acordo Cultural
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
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Governo da República Democrática de São Tomé- e

lido e deferido o seguinte

Príncipe, concluído em BraS-íliii:-a 26 de junho de 1984.

Sala de Reuniões da Comissão, em 12 de março de
1986. - Américo de Souza, Presidente, Saldanha Derzi,
Relator - Jorge Kalume.

REQUERIMENTO
N•lS, de 1986

ANEXO AO PARECER N• 86, DE 1986

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~'
14, de 1985 (n'i' 89/85, na Câmara dos Deputados)

Nos termos do art. 239, I, "b", do Regimento Interno,
requeiro, tendo em vista a tramitação do Projeto de Lei
do Senado n~> 202, de 1985, sejam solicitadas ao
Ministro-Chefe do Gabiente Civil da Presidênci~da República, as seguintes informações:
a) Qual foi a arrecadação do Imp9§lO de Renda na
Amazônia Legal nos anos de 1983 e 1984, separadamente em cada Estado e Territórios Federais;
b) Qual a soma total do Imposto de Renda arrecadado pela União em 1983 e 1984, separadamente;
c} Qual o valor anual em cruzados do_ total de minérios sólidos extraídos no Brasil nos anos de 1983, 1984
e 1985;
d) Qual o valor total em cruzados do petróleo extraído no Brasil, tanto de terra como da plataforma continental. nos anos de 1983, 1984 e 1985, separadamente;
e) Qual o valor total de_ impostos arrecadados pe1a
União sobre minérios sólidos nos anos de 1983, 1984,
1985; e
_
_
f) Qual o valor total de impostos arrecadados pela
União, no rri.esmo período, sobre petróleo brasi!eiro.
Sala das Sessões, 12 de março de 1986.- Jorge Kalu~

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou nos
termos do art. 44, item I, da Constituição, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, pro~
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1986

Aprova o texto do Acordo Cultural entre o Gover~
no da República Federativa do Brasil e~ Go"erno da
República Democrática de SÃo Tomé e Príncipe, con-

cluído em Brasília, a 26 de junho de 1984.
O CongreSso Nacional decreta:

Art. J9 t aprovado o texto do Acordo Cultural entre o Governo d<i República Federativa do Brasil e oCJOverno da República Democrática de São Tomé e Príncipe, concluído em Brasília, a 26 de junho de 1984.
Arl. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor-na
data de sua publicação.

me.

PARECER
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Serão solicitadas as informações requeridas.
Há Oradores inscritos:
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei~

N'í' 87, de 1986
Da Comissão de Redaçíio

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nl'
20,-de 1985 (n~' 75/84, na Câmara dos Deputados).

ra.

Relator: Senador Jorge Kalume
A ComiSsão apresehtou a redáçào final do Projeto de
Decreto Legislativo n~> 20, de 1985 (n'í' 75/84, na Câmara
dos Deputados), que homologa o ato do__ Conselho Monetãrio Nacional que aUtorizou emissã.o de papelmoeda, no exercfcio de 1982, no valor global de Cr$
420.000.000.000 (Quatrocentos e vinte bilhões de cruzeiros).

Sala de Reuniões da Comissão, em 12 de março de
1986.- Lenoir Vargas, Presidente- Jorge K1tlume, Relator - Américo de Souza.
ANEXO AO PARECER N• 87, de 1986
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nl'
20, de 1985 (n9 75/84, na Câmara· dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do_ art. 44, item I, da ConstituiÇãõ, ·e
eu,
, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1986

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional
que autorizou emissão de papel-moeda, no exercíciO
de 1982, no valor global de Cr$ 420.000.000.000
l quatrocentos e vinte bilhões de cruzeiros.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 ~ homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou emissão de papf:l-inoeda,
no exercício de 1982, no valor global de Cr$
420.000.000.000 (quatrocentos e Vinte bilh-ões de-cruzeiros).

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pronuncia O-seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto, Sr. Presidente, nesta oportunidade, para trazer
à consi'deração 'do 'Senado, dadas_ e números, que espe..
lham o desastre da política tributária vigente no País,
com ênfase ao ICM, apontando os descaminhos e fraudes nas Operações Interestaduais e suas conseqUências
para o Bras-H como um todo.
Como se sabe, Sr. Presidente, a nossa ConstitúTÇão, iriteligentemente para eliminar a mais que secular "guerra
tributária" entre as unidades brasileiras, através da con;ortêm:ia de alíquotas menores ou incentivos fiscaís con~
zedidos em desfavor das unidades menos favorecídas, reservou ao Senado Federal, rriediante resoluções tomadas
por iniciativa do Presidente da República, a fixação das
alíquotas do ICM, tanto para operações internas como
para as interestaduais (artigo 22, parágrafo 59),
No parágrafo 69 do mencionado artigo 22, estabeleceu
as normas que dariam, através de lei complementar, a
origem aO COM FAZ p3.ra coordenar e disciplinar, via
convênios firmados entre as Unidades e o Ministério da
Fazenda, a c_oncessão de isenções, relativas ao tribUto
como tanibém traçar normas para a fiscalização e arre-cadação do mesmo.
Além das resoluções do Senado e convênios celebrados no COMFAZ, para o aperfeiçoaniento--e, Por Que
não dizê-lo, para a adequação do novo tributo ao nosso
sistema federativo, em 15 de dezembro de 1970, através
de um convênio não numerado, foi instituído o Sistema
Nacional de Informações Econômico-Fiscais.
Conhecido como SINIEF, o novo instituto através
dos_ chamados ajustes - SINIEF, que resultam do~
acordos ou ajustes dos responsâveis pela arrecadação e
fiscalização do ICM, foram estabelecidos, em detalhes,
todos os mecanismos e exigências com vistas ao controle
o maís ahrangente possível sobre a circulação de mercadorias e produtos sujeitos a tributação, isto em obediência ao artigo 199 do nosso Código Tributário que diz: 'A
Fazenda Pública da União e a dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios prestar-se..ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e
permutas de informações, na forma estabelecida, em car:_á_ter geral ou específico, por lei ou convênio".
Pois bem, tamanho o zelo e o detalhamento das medidas de con_trole que_ se chegou até a estabelecer normas
4

Art. 21' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1~>-Set..'-retário.

-
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para serem observadãs pelos_transportadores de mercadorla5\ :~ujeítas ao ICM (artigo_ t5).
No artigo 47- estabelece as normas e procedimentos
com as notas fiscais para as operaçõe<> interestaduais e
para o prometido controle centralizado, determina que a
2' via _das__ Notas Fiscais destinadas a outras unidades...
fossem entregues, diretamente pelo emitente, até o dia 10
(dez) de cada mês subseqüente à agência do IBGE.
No artigo 80 diz: ..Os estabelecimentos inscritos cornQ
contribuintes do Imposto de Circulação de Mercadorias,
excetuados os produtores agropecuârios, apresentarão,
mensalmente, nos prazos previstos ~las legislações estaduais, a Guia de Informação e Apuração do JCM, con·
forme modelo anexo".
Objetivam, como se depreende, as mencionadas guias,
o fornecimento por parte do contribuinte, de informações 'econômico-fiscais de suas atividades ao MiniS"•
tério e às Secretarias das Fazençl_as Estaduais.
E, finalmente, no artigo 85, trata das saídas de mercadorias para outras Unidades instituindo uma chamada"Relação de Saída de Mercadorias'' para serem preenchidas, e retratarem as saídas de mercadorias para outras
Unidades da Federação efetuadas no ano anterior. O
que permitiria um melhor contr_ole das operações através
do confronto com os valores verificados nas guias exigidas no artigo 80,
Com o Ajuste n~> 4/78, foram suspensas as obrigações
da apresentação das Relações de Entradas e Saídas de
Mercadofias; finalmente, pelo Ajuste n'i' 1/81, prorroga
por prazo indeterminado, e parece-me, definitivo, a dispensa da apresentação das mencionadas Relações de Entradas e Saídas de Mercadorias.
Das análises que iremos ver, mais adiante, sobre as
operações interestaduais, iremos constatar as conseqíiências do nosso tristemente famoso ..jeitinho,. para ir a
pouco e pouco facilitando a burla da nossa mais que sofisticada legislação.
Contudo, não hâ como negar, inobstarite as clã:moro~
sas falhas no nosso sistema fiscal-arrecadador, alguns
p<~ssos p_ositiyos podem ser assinalados.
Mas voftimoS ao ICM obtido pelas unidades através
das operações interestaduais, apurados através da Ba4J.nça Comercial Interestadual, publicada rla Revista de
Finanças Pública_s _pela Secretaria de Economia e Finânças do Ministério da Fazenâa.
Nas mencionadas revistas, são divulgados os valores
monetários de- Entrada e Saída, obedecendo dois critérios distintos:
a) Entradas e Saí~as informadas pelas próprias
Unidades da Federação; e
b) Entradas e Saídas escolhidos entre os valores
informados, segundo critérlo interno do Ministério
da Fazenda.
-

Atra'Vês de uma conciliação da Balança Comercial Interestadual de 1984, que é o mais próximo que se tem,
das informações fornecidas pelas unidades da Federação, deparamos com uma brutal divergência entre o
que uma Unidade A informou o que havia remetido para
uma Unidade B e o que esta informou haver recebido, e
vice..versa. E o grave, como veremos, tal situação, é constatãda em todas as ·unidades.
Para uma visão ampla e melhor compreensão da verdadeira balbúrdià co'nstatada, elaboramos o quadro nl' I
que retrata, em detalhes, a Balança Comercial de unidade para unidade e as mencionadas discrepâncias.
Em colunas pr6prias, como iremos ver, destacamos as
diferenças encontradas, tanto na Entrada como na sarda, e que caracterizam 2 (duas) situações ou conclusões.
A coluna M.D.D. (Mercadorias Desviadas do Destino) corresponde que uma unidade informa a salda (que
remeteu) 10 (dez) em m_ercadorias e a unidade do destino
das mesmas informou que recebeu um montante inferior, 6 (seis) por exemplo, o que subentende-se que as 4
faltuntes foram entregues em outro estabelecimento efou
em outra unidade.
A coluna N.F.P.L (Notas Fiscais de Procedência Ile..
gal), esta caracteriza a fraude quando uma unidade informa que remeteu 5 e a unidade de destino informou
que recebeu 10, caracterizando que 5 foram registras
"frios" com Notas Fiscais de Procedência Ilegal, geradoras de crédítos fictícios de ICM; Yejamo·s, pois, o mencionado quadro n"' I, aqui estão os números. --
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QUADRO Da.DNSTRATIVO DA ANÁLISE CCMPARATIVA DAS INRJRMAOJES R)RNECIDAS PELAS UNIDADES
BALANCA CDlERCIAL INrERESTADUAL.
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Tomando-se os numeras adotaaos pelo Ministério da
Fazenda c_omo os mais próximos da realidade, que são
os maiores valores entre os informados pelas Secretarias
das Fazendas estaduais, como entradas e saídas das ope-rações tributadas interestaduais, teremos uma. amostragem a "quanto andamos'' neste País, em termoS de anarquia tributária, senão vejamoS, em 1984, Péià o idem que
segue: (vide anexo Balanço Comercial Interestadua1)
I - Estado do Acre, somando-se os_yaJores das entradas ao das saídas, temos uma operação interestaduaJ no
.montante de Cr$ 122.662 riiHhões, cotejados os valores
das operações entre as respectivas unidades constatamos
que: Cr$ 24.827- milhões correspondem a notas fiscais endereçadas ao Acre, mas não foram registradas, identificadas no quadro n~> I pelas iniciais M.D.D. (Mer~adorias
Desviadas do_ Destin?) e_ ~Obre I? mesmo montante,
identifica-se Cr$ 74.716 illilhô-es de notas fiscais de procedência ilegal, _ponstantes no quadro sob as iniciã:i.S
(N.F.P.I.), é evidente que o montante_ ~_cal das operaçõesinterestaduais foi maior do Que o co-nsiderado pelo Ministério da Fazenda, contudo, somados os valores de
ci.perações irregulares, terembs CrS 99.553 milhões, -ou
sejam, cerca de 81% de fraüdi!s sobr~·os valores somados
das entradas e saídas do Estado do Acre.
2 - O Estãdo do Amazonas, registrando um movimento de Cr$ 3.524.588 milhões abrangendo entradas e
saídas do Estado para outras unidades no seu comércio
interestadual com mercadorias tributadas pelo ICM;
constatamos CrS 60.86l'Jniihões de mercadorfãs desviadas do destino e Cr$ 2.597.637 milhões de valores registrados como or~ginários doAm<izonas acobertados por
notas fiscais de procedência ilegal, o que equivale a 75%
de fraudes.
No caso do Amazonas, em particular; comporta uma
reflexão mais aprofundada, não só porque lá existe, além
do controle' da Fazenda Estadual, também, pelo menos
teoricamente, um rígido controle pelas aUtoridades da
a
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SUFRAMA, em virtude de lei e convênios com o Mirlis~
téfio da Fazenda.
O

Sr.

Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. BENEDITO FERREIRA - Pois não. Ouço,
co_m muito orazer, o aparte de V. Ex'
O 8~. Fábio LuCena- Nobre Senador, gostaria que V.
Ex~. por gentileza, informasse a ft;>nte das informações
sobre fraudes que V. Ex• está mencionando no seu importantt'- rliscurso .

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador
Fábio Lucena, eu mencionei a fonte logo no preâmbulo
do meu discurso, mas vou repeti~ ta porque V. Ex•, obviamente, talvez por defícíência da minha dicÇão, não teilha·
compreendido.
O Sr. Fábio Lucena -:- Não, Ex•, em absoluto.

O SR- BENEDITO FERREIRA - Mas, a verdade é
que a Revista de Finanças Públicas, publicada pela Secretaria de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda ...
O Sr. Fábio Lucena- Talvez a publicação dessa revista seja mensal.
O SR. BENEDITO FERREIRA- O que ocorre é que
esses dados são publicados com muito atraso, tanto que
me estou reportando ao b::Jlanço comercial, interestadual, de 1984. Esses dados sào recebidos, remetidos ao
SER PRO, e há uma detong_a burocrática, e mesmo técni~
cu, para o cruzamento dessas informaçõ~s. Tanto é que
V. Ex~. pegando a revista, vai verificar que são publicado,:, cm duas colunas. Uma delas é aquela infoiinada pe--las unidades da Federação e dali são eleitos os maiores
valores, e esse é o critério adotado pela Secretaria de

~.w-

Economia e Finanças. Quando o valor das entradas de
uma unidade é menor do que as saídas registradas na
unidade compradora, adota-se como válidos, aqueles
números .. Não sei explicar as razões técnicas que justifi·
Caro esse procedimento. Mas essa discrepância é fornecida pelos técnicos do Ministério da Fazenda, porque eles
a.dotam como vá!ído o maior valor informado pela unidttde, seja ela compradora ou vendedora. Então, é o que
V. Ex• vai constatar na Revista de Finanças Públicas.
O Sr. Fábio Lucena- Exatamente para poder ajudar

V. Ex• com os meus modestos préstimos, evidentemente,
é que eu gostaria do mês e ano em que foi publicada essa

revista, o número dessa revista, para poder transmitir
essa grave informação de V. Ex• ao Governo do meu EsM
tado. Porque isso compromete de fato a Zona Franca de
Man.aus, já que V. Ex• fala em fraude, e nós não vamos
advogar fraude de nenhuma espécie, nem no Estado do
Amazonas, nem na Zona Franca de Manaus, nas suas
ti-ansações comerciais. E com esse objetivo que eu gostaria que V. Ex• me fornecesse o mês e o ano da publicação
Çlessa revista.
O SR. BENEDITO FERREIRA.)- A revista, nobre
Senador Fábio Lucena, não é mensal, é trimestral. Eu estou em dúvida se é de outubro, novembro e dezembro de
!985. Porque, na realidade, cu não posso afirmar coril
muitu segurança a V. Ex~ Mas o que eu posso adiantar é
que ela é trimestral, não é mensal. Até mesmo porque
tratando-se de uma revista eminentemente técnica, talvez
ficasse muito caro, ou por outra razão qualquer, mas o
cerlu é que esses dados da balança comercial são publicados normalmente com dois anos de atraso. Daí por
que os dados naquele trabalh? que r;u elaborei e encaminhei aos _g~binetes dos Srs. Serlador~ ao térmi_no da le--_
gislatura passada, o que nós chamamos de Proposição
85, nós tínhamos que trabalhar com dados de 83 sobre~
balanca comercial interestadual.
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O Sr. Fábio Lucena- Eu lhe agradeço e continuarei
ouvindo com atenção o seu pronunciamento.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu agradeceria,
até porque sei que V. Ex', como Senador zeloso e sabendo da responsabilidade que pesa sobre seus ombros,
como Senador, vez que é competência exclusiva do Senado Federal legislar sobre o ICM, e amoldá-lo, não só cm

termos de alíquotas, mas até de adequar a sua fiscalização, e sendo V. Ex' representante de um Estado aqui
enfocado, como de resto todas as unidades da Federação

o estão. Porque, desgraçadamente, Senador Fábio Lucena, essa mazela, essa fraude grosseira que vem ocorrendo
no Brasil não _é recente, porque vejã V. Ex• que me estou
reportando a números de 1984. Mas a verdade é que ela
tem sido lesiva, evidentemente, muito mais aos Estados
de economia mais fraca. Porque, na medida em que os
Estados poderosos podem, com a sistemática tiibutáiia
que aí está, com as alíquotas eiTI. vigor para as opef!ições
inter-estaduais, como tentarei demonstrar no curso da
minha fala, podem esses Estados mais poderosos se permitir ao luxo de serem liberais na arrecadação dos seus
tributos, tal é a monta dos tributos que obtêm e, mais
ainda, podendo eles transformar um cidadão acreano
contribuinte do seu Tesouro- porque sabe V. Ex' que,
pelo sisterria atual, o fato gerador é a circulação de mercadoria, vale dizer, a salda da mercadoria do estabelecimento produtor_ Em co_nseqüência-, o Estado, a unidade
compradora, a ela só resta cobrar o diferencial de alíquotas e mais o percentual sobre o valor agregado da comercialização. Daí por que o "desinteresse, e vou demonstrar,
repito, exaustivamenle, o desapreço e o desinteresse das
unidades poderosas pela fiscalização e pelo controle do
I CM. Eu daria, por exemplo, aqui, sem nenhuma provocação ao Seniidor Jamil Haddad, o exemplo do Estado
do Rio de Janeiro que, em 1984, simplesmente não informou ao Ministério da Fazenda as saídas realizadas daquele Estado. E. V. Ex', como sabe o Senador Jamil
.Haddad, que o Estado do Rio de Janeiro, hoje, tem um
peso específico, significativo na economia brasileira. Foj
o segundo maior arrecadador de ICM nesse ano que nós
estamos examinando, o ano de 1984. Não obstante isso,
o Rio de Janeiro simplesmente se permitiu o luxo de unicamente ele, dentre todas as unidades obrigadas a remeter essas informações ao MinístériO-da Fazenda, simplesmente não informar. Daí por que deixo de trazer no bojo
deste pronunciamento, mas trago, inclusive, a xerox da
Balança Comercial, que-é um anexo -a este nosso pronunciamento, que permitirá a V. Ex's um exame mais acurado da questüo, para demonstrar que o Estado do Rio de
Janeiro não pode ser examinado sob este aspecto porque
ele simplesmente se negou a remeter informações ao Ministério da Fa:.::cnda.
O Sr. Jamil Haddad -

Permite V,

Ex~

O SR. BENEDITO FERREIRA nobre Senador.

um aparte?
Com prazer,

O Sr. Jamil Haddad - V. Ex.~ invocou o Estado do
Rio de Janeiro e eu quero, neste momento, me solidarizar com V. Ex~ quando declara que o Estado do Rio de
Janeiro não deu os dados_ necessários, para que pudesse
haver uma análise incluindo aquele Estado. Nós sabemos que caberia à Secretaria de Fazenda do Estado remeter esses dados para que constassem desse documento, que serviu de base ao seu pronunciamento. Sabemos
também da maneira como procede o Governador daquele Estado. Qualquer Secretário não tem, na realidade,
autonomia para qualquer decisão, sem que antes tenha o
aprovo do Sr. Governador. Provavelmente, este dado
não foi dado por imposição do Sr. Governador de Esta~
do, e até quando eu soube desse seu pronunciamento,
havia até me oferecido para tentaf, junio ao Sr: Secretário _de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, esses dados como um su,bsídio a mais neste pronu_nciamento, que
V. Ex• faz neste momento. O discurso de V. Ex• me dá

iuzes:-sõu- novo-nesú~- c~-a-~ Já -~~iiii"Ql;e--mUito- t~-~ho-~

aprender com os nobres pares nesta Casa, porque a mi·
nha ótica é a do Estado do Rio de Janeiro. Tendo sido eu
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, a impressão que
eu tinha era, na realidad_e, diferente da que V. Ex' expõe
relacionada com os municípios de outros Estados. Como
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, ex-Estado da Guanabl.lra, o segundo Estado arrecadador de ICM no País,
àquela época, vimos a Cidade do Rio"de Janeiro se trans-

formar em mUnicípio para viver de ISS e IPTU e uma
pú-i"cefa-dos 20% a serem distribuídos aos municípios, na
qual<! Cidade do Rio de Janeiro ficava com 66,4% com
as dificuldades para poder administrar uma cidade do
porte da Cidade do Rio de Janeiro, com cerca de 2,5 mi·
lhões de favelados, apenas às custas desse tributo e impostos.
Numa conversa preliminar que tivemos fora do plen{irio, V. Ex9 já havia me adiantado os tópicos do seu
discurso e fiquei vivamente impressionado com o que
ocorre nos municípios do interior do nosso Pais, razão
pela qual estou atento a sua fala e tenho certeza que tirarei dela muitos subsídios.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Agradeço a gene·
r{!sidade_do seu aparte, mas sabe V. Ex', como sabe a
Casa, que nós é que realmente temos muito a aprender
com V. Ex~. porque um homem experimentado, um homem prático _e que, além da sua experiência de legislador, traz, também, a experiência de um Executivo espinhoso, um Executivo realmente difícil, que é a prefeiturada segunda maior cidade do País, mas que reúne, no seu
bojo, problemas gigantescos, como esse que V. Ex' acabou de aludir, em que 50% da população seria favelada.
Mas sabe V. Ex', nobre Senador Jamil Haddad, como
sabe a Casa, que somos perfeccionistas. q,nosso preciosismo jurfdico nos levou a criar uma o_.r..flem e um sistema
tributário que poder-se-ia diz__er perf~ito. Mas, no atã e
na pressa de corrigir distorções, esse nosso precioSismo
faz com que legislemos sem aquela atenção 9..Ue o Brasil
real está a reclamar do nosso Direito PositiVo.
No caso, por exemplo, do ICM, eu alargo espaço, mas
V. Ex•s poderão constatar nó bojo da leitura no Diário
do Congresso, dada a exigüidade do tempo que, V. Ex•
sabe, é concedido a cada um de nós para uso da tribuna,
V. Ex' poderá, como eu disse, copilaf e Verifi~ar como
realmente foram detalhados os meios e os modos para
aperfeiçoar e adequar o ICM, no curso dos teinpos, à
realidade brasileira:
Depois desse esforço, hoje de 19 anos, nós constatamos que aquelas mesmas iniqüidades, aquelas mesmas
preocupações que afligiam o legislador, o constituinte, o
tributarista de 67, ainda permanecem senão agravadas
ou atcn uadas em alguns aspectos, mas, na realidade,
produzindo efeitos tão ou até mais danosos do que aqueles que verificávamos à época do antigo Imposto de Vendas e Consignações - o IVC --porque viimos dando
um jeitinho, aos poucos o maldito jeitinho brasileiro- e
eu já hoje, após a experiência- que venho adquirindo com
o decorrer dos anos - esse maldito jeitinho já fez com
que esse tributo que, na realidade, foi, em principio, arepcnção dos Estados menos favorecidos e, de modo espel:ial, dos Municípios, já é hoje um instrumento de estrangulamento que impede, absolutamente, a interiorização
do progresso e do desenvolvimento às regiões menos favorecidas do Brasil.
Pediria a atenção dos Srs. Sendores para os valores,
para a correlação entre os números publicados como entradas e saídas e os- valores detectados e apontados por
nós,- facilmente comprováveis porque trago fotocópias
da Balança Comercial, que é um anexo deste meu pronunciamento, "para que V. Ex's, debruçando-se sobre esses números, possam talvez enxergar outros aspectos da
questão com mais propriedade do que eu, Iamentavel-.
mente, consegui fazê-lo.
Por outro lado sabemos todos que, as entradas e saí:
das de mercadorias no Amazonas, na sua quase totalida!.
de, se realizam pelo porto fluvial, aeroporto e ainda uma
pequena parcela pela úníca rodovia.
No entanto conforme se vê na análise das operações
do Amazonas com as demais unidades, o próprio acusa
que recebeu das outras unidades Cr$ 1.272.024 milhões
de produtos sUjeitos- a tributação, enquanto as outras
unidades infármaram que só lhes remeteu crs: 140.900
f:?ilhões, vale dizer, 89% das entradas podem ser atribuíUa~ _i! _ng J_a~ _fis_c<ti~ i_I_Ç"gª~~-pa,ca, _g_e:rªre:rn _c_r~[tQ~_f~_lsgs__çl_~
\CM.
Quanto às saída (vendas do Amazonas para outras
unidàdes), à os valores registrados pelo próprio atingem
Cr$ 847.012 milhões, enquanto as outras unidades_ comunicaram ao Ministério da Fazenda que receberam notas fiscais emitidas pelo Amazonas no valor de Cri
2.252.564 milhões. Temos então que, CrS 1.463.615 mi·
lhões de notas fiscais foram "fabdcadas" para gerarem
créditos falsos de JCM e destes cerca de 94% ou sejanl
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Cri 1.377.104 milhões foram verificados entre os valores
acusados como recebidos por São Paulo e os indicad_os
pela Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas.
Seria o caso de indagar-se, sendo prOcedentes tais valores em notas fiscais, originárias da Zona Franca, objetivavam somente a sonegação do ICM ou buscavam acobertar mercadorias estrangeiras inclusive de outras fontes_?
Mas o certo é que somados os maiores valores informados pelas unidades, e os que mais se aproximariam da
real Balança Comercial tributada, as entradas e saldas
do Amazonas em 1984, como foi mencionado, somente
25% dos valores globais das operações foram realizados
legalmente.
Finalmente, o que chama mais atenção sobre a Balança Comerci_al do Amazonas é o insignificante nlÍmero
de notas e valores de mercadorias desviadas dos destinos, 0,24% nasentradas e 3,8% nas saídas, ficando a quase totalidade das fraudes, nos dois (2) sentidos, por conta
d<tS Notas Fiscais de Procedênciajllegal (N.F.P.L).
3 ....::. -Esfaáo -do Pará - A soma das operações, -entradas e saídas atingem CrS 2.218.811 milhões e as irregularidades montam em CrS I .293.076 milhões, e, como se
verá, a exemplo do restante do País, a fraude pontifica
no desvio de mercadorias (M.D.D.) puro e simples, ou
ainda, nciias que efetivamente-acompanharam as mercadorias até o estabelecimento comprador e, após, foram
destruídas, e no caso, contando com a conivência da fiscalização da fronteira estadual. Tanto é que, no confronto das informações sobre entradas, constata-se Cr$
809.322 milhões de mercadofia.S desviadas e Cf$180.720
milhões de N.F.PJ., enquanto na informação Oe saldas
do Pará, as mercadorias desviadas do destino só atingem
Cr$ 60.822 milhões e as notas fiscais de procedência ilegal montam CrS 239.212 milhões, correspondendo assim
as (2) duas irregularidades à 58,3% sobre o total da Balança Comercial paraense.
4 - Estado de Rondônia - Talvez por ser uma unidade de pouco trânsito para outros Estados, uma espécie
de "fim de linha", o grosso das fraudes nas entradas ê
praticado no (M.D.D.) isto é, faturam para Rondônia e
descarregam as mercadorias numa outra unidade da rota, e tanto é que, enquanto o desvio da mercadoria foi de
Cr$ 119.916 rr:iilhões as (N.F.P.I.) só atingiram Cr$ 5.199
milhões.
Já no exame das saídas a situação se inverte totalmente, istO é, o deSvío de -mercadorias (M.D.D.) somam Cr$
1.695 milhões, enquanto as (N.F.P.I.) atribuídas a Rondónia atingem Crs· 185.879 milhões.
Como se vê, na Região Norte, para as (4) quatro unidades aqui encaminhadas, atribuindo-se um valor de 100
para as fmudes nas operaçõ_es interestaduais, verificamos
75,24% em-N.F~PJ. NOtas Fiscais de Procedência Ilegal
e 24,76% no M.D.D. Mercadorias Desviadas do Desti-

no.
Quanto aos montantes absolutos, considerados como
reais os maiores valores informados ao Ministério da Fazenda tivemos, para uma balança comercial de CrS
s:B3.402 milhões, irregularidades ou fraudes extraídas
dos valores declarados que atingiram CrS 4.363~816 milhões.
5- Nordeste- Excetuando o Estado de Pernambuco, onde nas entradas as N .F. P.l correspondem a 54,65%
do total das fraudes e em conseqüência o M.D.D. atinge
45,35%, em todas as demais unidades que compõem aregião, à sonegação é praticada em 84,93% com mercadorias desviadas do destino, são descarregadas em outras
unidades por onde transitam, ficando, assim, 15,07% em
função das Notas Fiscais de Procedência Ilegal.
Repetindo-se tal situação, em geral, um pouco diferente nas operações de saídas, onde, os M.D.D. somam
16,05 e as N.F.P.I. são responsáveis Por 31,50% pela sonegação dos tributos.
Em resumo, na Região .Nordeste, no global das operações de entradas e safdas, que somou Cr$ 25.268.760
mi_Ibõ~s1_ç_9_!l§_tªt_<!_m_o~_Ç_r_,t_5_.98J__,_J~_8_ mil_hõ_~_çi.;__M_.~,_Q.

e Cri 1.645.657 milhões em N.F.P.I., correspondendo as
duas fraudes a 30.,2% sobre o total da balanÇa: comercial
tributada interestadual.
Por serein os (2) dois grandes empórios do Nordeste e
globalizarem isoladamente 54,2% do tQtal das operações
interestaduais da região e,. conseqüentemente, apontarerri as maiores irregularidades, vejamos a Bahia e Pernambuco como se· têm comportado em matéria de conhOle do ICM.
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6- InfoiWl.ando a entrada de Cr$ 2.800.844 milhões,
enquanto asr,.i)utras unidades acusam a remessa ·cte Cr$
4.273.926 mif1!.ões, constatamos que CrS 1.5! 1.589 milhões correspdml~ram a M.D.D. e ainda que Cr$ 38.50'{
tiveram suas or~ns em N.F.PJ, significando no final
que 35% das_ notSs fiscais destinadas a Bahia, acompanhando mer9adorias_aH, não foram registradas.
Quanto às saídas de mercadorias da Bahfa, embora os

mesmos valores info_rmados pela própria seJam bem próximos ao acusado como recebido pelas outras unidades,
a B,ahia inforrilando que saiu CrS 4.268.543 milhões e a
son\a algébrica çlo informado como entradas.ou recebidas pelas demais unidades sendo de Cr$ 4.171.464 milhões, 1 mesmo assim, apói· um "mais acurado confronto
das parcelas, unidade J?Qi unidade, depreende~se qu~
a) CrS 303.548 milhões não foram registrado::r
nus unidades a que estuvam destinadas, e
b) Cr.$ 400.627 mjlhões de registras nas unidades
compradoras da Bahia tiveram origens nas N.F.P.I
(Notas Fiscais de Procedência Ilegal).
7- Pernambuco - Informando a ~ntrada de Cr$
3.772.892 milhões, enquanto aS outras unidades só infor~
mam Cr$ 3.716.482 milhões como saídas para o próprio,
o que equiyale a um registro, a maior no- montante de
Cr$ 56.410 milhões,
Contudo no cotejo mais aprofundado das parcelas in~
formadas ao Ministér'io da Fazenda percebe~se que Cr$
33L865 milhões dos valores registrados como entradas
tiveram origens em N\F.P.l. e ainda que do montante de
mercadorias destinad_as a_ Pernambuco pelas outras uni~
dades, Cr$ 275.455 milhões, ali não chegaram e, se foram
recebidas, não foram registradas pelos compradores.
Nos valores das saídas de Pernambuco para as outras
unidades informa o próprio que atingífam Cr$ 3.353.289
milhões, enquanto os registras dos compradores informaram, Cr$ 2.251.001 ffiilhões, isto é, registraram rrienos
em relação ao global, CrS t.I02.28_8_ milhões.
Da análise entre as parcelas informadas conclui~s_e
que:
I - CrS 40.747 milhões dos registras efetivados
tiveram as suas origens em N.F.P.f., e
2- Cr$ l, 143.035 milhões não chegaram ao des~
tino ou, simplesmente, n~o foram registrados pelos
compradores.
8 - Centro-Oeste - Nesta Região- por ser central e
conseqUentemente caminho para trânsito de mercado~
rias destinadaS a todas as eternais Unidades da Federação,
se prestam como estuário natural das fraudes através do
M.D.D. (descàrga de mercadorias endereçadas a outros
Estados), significando-97,16% sobre o total das en-tradas
e os restantes 2,84% em função das N.F.P.I.
Quanto às operações de saidas, com exceção do DF,
creio, estejam prejL;~-dicãdos por falta de informações ·
sobre produtos agropecuários, os quais, embora repre~
sentando o "grosso 1~.,das saldas do Centro-Oeste, por
uma liberalidade inexplicável do Ministério da Fazenda,
foram excluídos do controle na Balança do ComérciO ln~
'terestadual.
E o absurdo maior reside exatamente neste aspecto,
visto que é sobre os produtos agropecuários que os Esta~
dos exercem o total controle, através lias notas fiscais de
trânsito, que são emitidas exclusivamente pelas coletolf~

ag<M.iaj. ·

-

De qualquer forma, mesmo acusando os maiores iiidí~
ces de crescimento de arrecadação do ICM- em relação
ao restante do País, e tomando-se somente as fraudes
apuradas nas entradas de mercadorias nas unidades do
Ce_ntro~Oeste, vamos encõntrar uma verdadeira Calamidade tributária.
Isto porque, enquanto as outras unidades informam
que remeteram Cr$ 6.191.081 milhões, as próprias só
constataram o registro de Cr$ 2.405.048 milhões, e, da
análise da balança remessas e recebimentos, constatamos
Cr$ I 14.080 milhões de N.F.P.I. e Cr$ 3.900.420 milhões
de mercadorias desviadas do destino, correspondendo as
duas fraudes a 64,8% sobre o total das mercadorias destinadas pelas outras unidades ao Centro-Oeste,
Pai acréscimo, e como fá -ãSsírlalado, o _Centro-Oestê
e, particularmente, Goiás e DF, tem sido por certo; os
grandes ··empórios" dos desvios das mercadorias destinadas às outras unidades, em razão das suas situações
geográficas.
9 - Paraná- A exemplo do Amazonas, é onde se verificam nas irregularidades das entradas um índice de

97,38%de N.F.P.I. e 2,52% de M.D.D., correspondendo,
assim, um valor de Cr$_ 1.491.408 inilhões, de notas tis~
cais registmdas aCima do volume informado pelas outras
unidades e ainda Cr$ 38.618 milhões de M.D.D.
Quanto às suidas registradas pelo Paraná e o montante
informado como recebido pelas outras unidades, pontifi~
ca o mesmo, mais uma vez, nos fridices das fraudes, ou
sejam, 99,63% das irregularidades correspondem a
M.D.D. e 0,37% a N.F.P.l.
Signi(icando assim que, enqUanto o Paraná forneceu
créditos de ICM ao comércio e ilndústria dos outros Estudos sobre Cr$ 8.146.051 milhões destes, somente foram
r-egistrados pelos compradores oe equivalente a CrS
5.034.490 milhões, vale dizer, ou as mercadorias chegan~
do ao destinO tiveram as suas~ notas msgadas e jogad~s
fora, ou, simplesmente, foram desviadas para outras unidade da Federação.
10- Santa Catarina - Nas entradas registradas,
como se trata de uma unidade de trânsito e não fugTndo
à regra nacional, sobre o montante informado como remetido pelas outras unidades, constatamos um desvio de
mercadorias (M.D.D.) no valor de Cr$ 838.138 milhões e
CrS 159.856 milhões em N.F.P.I.
Quanto às saídas, também observa-se o mesmo proCes-Sõ:de irregUlaridades dos Cr$ 4.807.360 milhões infornla:aospero Pr6prio;
958.1óa-miihões corresponde~
a M.D.D ou então os compradores ficaram Com as mercadorias e se desfizeram das notas fiscais; foram apurados, tãmóEm; Cr$ 147.188 milhões de notas fisCais de
procedência ilegal como se emitidas por se:
11 - Rio Grande do Sul - Embora em escala menor,
repete-se nas entradas de mercadorias, a situação veríficadu no Paraná e Amazonas, com um registro de CrS
8.666.467 -miUiões, enquanto as outra unidades só infármaram Cr$ 8.092.331 milhões, o que denuncia CrS
668.800 milhões de N.F.P.I., gerando créditos fictícios
de_ ICM e ainda um desvio de mercadorias no valor de
CrS 94.764 rriilhões.
Na saída de mercadorias, informa o Rio Grande do
Sul que efetivou o montante de CrS 6.827.703 milhões,
enquanto as unidades compradoras só informaram oregistro de Cr$ 4.807.638 milhões, significando que Cr$
2.043.037 milhões· corresponde a M.D.D. (Mercadorias
De~~iadas do Destino) e ainda que Cr$ 22.972 das efetiVUiTICnte registradas tivàam suas õrigens em N.F.P.L
(Notas Fiscais de Procedências Ilegal).
12- Minas Gerais- Com as informações de saidas
das outrus unidades, de Cr$ 9.133.348 milhões, Minas só
infor"ma o registrO de Cr$ 8.024.098 milhões, e destes valores, cotc-jando~se as parcelas informadas ao Ministério
da Fazenda, _conclui-se que:
a) Cr$ 1.820.400 milhões em mercadorias foram desviados e conseqüentemente não registrados pelos compradores, e
b) Cr$ 711.l50 milhões do montante registrado tiveram suas orig~ns em N.F.P.I.
Nas operações de saída para outras unidades, Mi nas
informa qlif: vendeu CrS Il.J63.942 milhões,_ enquanto
as unidades destinatárias só registraram Cr$ 7.273.345
milhões, o-u seja, uma diferença de Cr$ 3.890.597 mi~
lhões. COmparando-se as parcelas informadas pelas duas
partes constata~se que Cr$ 3.951.778 milhões de merca~
~-dor ias foram desviados ou, simplesmente, não foram registrados pelos compradores e, por outro lado, sobre os
vu1ores registrados pelos compradores, Cr$ 6l.l81 mi~
lhões sUo originários de N.F.P.I (Notas Fiscais de Prece~
dência Ilegal).
13- Espírito Santo - Informando uma entrada de
Cr$_ 1.744.224 milhões, enquanto as outras saídas das ou~
tras unidades informam Cr$ 1.779.226 milhões, o que in~
dica umã divergência somente de Cr$ 35.002 milhõês.
No entanto, ao cotejãr-se as parcelas de saídas e entra~
das, vainos encontrar divergências que indicam um des~
vi o de mercadorias no montante de Cr$ 282.096 milhõ"es
e um registro de notas fiscais de procedência ilegal que
atinge Cr$ 247.094 milhões.
No movimento de saídas, informa o Espírito Santo
que _o me~mo atingiu Cr$ 1.124.406 milh~es, enquanto as
u_nid~ides compradoras informaram que só receberam
Cr$ 1.015.790 milhões.
Na comparação das parcelas informadas, conclui~se
que lls saídas do Espírito San lo resultaram no desvio de
Çr.$ 179.342 milhões de mercadorias e um registro deCrS
70.732 milhões de notas fiscais de procedência ilegal.
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14- São Paulo- Informam as outras unidades que
deram saídas para São Paulo no valor de Cr$ 27.084.951,
milhões enquanto o mesmo informa que só regist(óU Cr$
24.098.66:1 milhões, ou seja, um registro menor ém Cr$
2.986.287 milhões.
D0 Cote}o das parcelas informadas ao Ministério da
Fazend<~, constatamos que houve um desvio de mercadorias, ou que não foram registrados pelos destinatários,
no valor de Cr$ 5.008.552 milhões e no montante que foi
dado entrada, verificamos Cr$ 2.822.235 milhões com
notas fiscais de procedência ilegal.
As saídas informadas por São Paulo, como remessa
para outras unidades, encontran)os Cr.$ 30.103.004 iiiilhões, e os valores informados c9mo registrados_nas,unidades compradoras atingem sorriente Cr$ 25.440.419 mi~
lhões, resultando numa diferença inicial de Cr$
4.662.585 milhões.
Fu.lendo-se a comparação das informações, os valores
reinetidos e recebidos entre as unidades, constatamos
que Cr$ 6.264.317 milhões não constam dos registras de
mçr_q_doria_s nas unidades compradoras e ainda nos re~
gistros efetivados comparece Cr.$ 1.601.732""Inilhões de
notas fiscaiS CjLrê têm:pOr origen-s em N.F.P.I. (Notas Fiscais de Procedência Ilegal).
Mesmo considerando~se o absurdo da não inclusão
dos prõdutos agropecuários no controle do ICM e não
inclusão do Estado do Ri6 de Janeiro, que pura e sírilplesmente não informou as suas operações de saídas de
mercadorias ao Ministério da Fazenda, o qual obteve em
1985 a segunda maior receita de ICM do País, contudo,
considerados os montantes de entradas e saídas·'selecionadas pelo Min.istério da Fazenda, tivemos em 1984:
- Entradas de mercadorias informadas pelas unidades compradoras; Cr$ 81.281.568 mithões;
- Saídas de mercadorias informadas pelas unidades
v_endedoras: Cr$ 83.732.5f1.6 milhões;
-Total da Balança Comercial Interestadual tributa~
-da: Cr$ 165.014.114 milhões.
----Irregularidades presumidas na Balança Cãinercial de
1984, ante os desencontros dos valores informados pelas
respectivas unidades compradoras e vendedoras:

t. Mercadorias desviadas do destino: Cr$ 36.080.731
milhões.
2. Operações realizadas com notas fiscais de procedência ilegal: Cr$ 16.914.061 mithões.
Total geral das irregularidade.:~: Cr$ 52.504.79_2 _mi~
lhões, equivalendo as irregularidades a 31,8% sobf"e o total das operações interestaduais.
Ora, Sr. Presidente, mesmo os menos familiariz-ados
çom o sistema tribut<irio-fiscal, hão de indagar, se no comércio interestadual, sujeito às chamadas "barreiras" ou
postos fiscais de fronteira, onde abrem até porta-malas
de auto de passeio, a corrupção fiscal atinge taiS- níveis,
imugiriemos o que \:erh ·ocorrerido com o comércio interno nas unidades?
Ma::> a realidade, Sr. Presidente, é que, com as alíquotas vigentes para o comércio interestadual, através das
quais o pobre financia o rico, ou seja, o cidadão, o traba~
lhador rural do 1onginquo Estado do Acre, embora de~
pendente e oneroso ao er<irio acreano, no sistema iltua(,
ele é, de fato, um contribuinte do Tesouro paulista.
Embora com as ressalvas retro mencionadas, d~ que
os valores publicados como balança comercial interesta~
dual não abranjam os produtos agropecuários vendidos
in natura, o que inegavelmente é bastante signifícãtivo
em termos de valores, pode o Senado corrigir as anoina~
lias e injustiças contidas no ICM atual. No trabalho que
tive a honra de encaminhar, pouco antes do recesso, aos
gabinetes de to_dos os colegas, sob o título de "Propo~
siçãoj85 -Adequação do ICM à realidade do sistema
federalivo", creio ter demonstrado ali uma alternativa,
as iniquidades que o ICM tem significado aos estados
menos favorecidos.
E, para reforçar os argumentos e elementos de provas
contidos na referida Proposiçãoj85, trago aqui, atualizada, a série histórica das arrecadações totais do ICM por
todas as unidades da Federação, aqui estão os valores ar~
recadudos ano a ano e a evolução das respectivas recei,;;
tas.
Vejamos o esforço fiscal, para não dizer _o sacrífício
tributário a que estão sujeitos os empresários e consumidores das unidudes mais pobres. E o grave, o pior é que
os. governos destes estados mal arrecadam para o puro e
simples custeio da máquina administrativa, pouco- oU
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ples assistência rltédico-e-scolar como forma_ de retorno
aos seus con_tribtiintes.
_

-Siónar o GoVerno "federal; e dele obier, quando não os recursos, pelo menos o aval do Tesouro Nacional para
buscá-loS no exterior.

o secular. problema tem que apmar o cerco fiscal
porque os muitos pOuco podem pagar e estes poucos
para sobreviverem desertam, migram com os seus inves:
timentos para as grandes unidades, onde os ~ov~rn~ntes
sempre puderam ser "liberais" com os c~t~tbumt~,
pois, além da concentração de todos os sacnfíctos do_mterior brasileiro, coniarru;om o P9der Político para pres-

Mas-. vejamos o quadro n~' 2, que retrata a partir de
1967 até 1985 a evolução das receitas de ICM de todas as
unidades da Federação.
Aqui estão pela ordem os ocupantes dos lO melhores
índices de crescimento de receita: Espírito Santo, Amazonas, Bahia, Santa Catarina, GciiáS, Parã, Sergipe, Alagoas, Mato Grosso e Piauí:

e

Enquanto os niais poderosos~au "liberais" para com
os seus contribuintes internos assim se classificaram no
crescimento de receitas desde a implantação do .!,CM em
1967. Minas Gerais Jl9, Paranã 129, Rio Grande ,do Sul

159, e~ finalmente disputando os últimos lugares, temos
São Paulo no 209 e o Rio de Janeiro no 219lugar, valendo ressaltar que, conforme nos mostra o quadro "n9 2, o
Acre, Mato Grosso do Sul e Rondônia, não toram incluídos na série classificatória por fa"tta de inforrllaçÕes
completas.
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DEMONSTRATIVO DO I CM L!QUIDO DAS OPERACOES INTERESTADUAIS E INTERNAS
CLASSIFICACÃO POR ARRECAºACÃO
ANO

UF

1980/1

198011985

1985/2

,1

2/1

CLAS

RO

525

213.100

40.490

1<?

MT

3.551

801.739

22.477

29

DF

5.022

918.667

18.192

39

GO

11.677

1. 856.126

15.795

49

AL

4.266

676.449

15.756

59

AM

4.681

694.265

14.731

69

MS

6. 775

999. 721 .

14.656

79

BA

26.429

3.847.028

14.456

89

PA

4.454

633.911

14 .132

99

SE

2.467

329.165

13.575

109

MA

3.024

395.118

12.966 . 119

CE

7.956

1.028.283

12.824

12 9

PE

16.812

2.125.633

12.54 3

139

PI

2.071

256.655

12.2 92

149

PR

38.387

4.663.071

12.047

15 9

se

22.015

2.665.348

12.006

169

RS

51.418

6.106.685

11.776

179

MG

56.335

6.594.653

11.606

189

AC

300

33.734

11.144

199

PB

4. 311

4 79.621

11.025

209

ES

11.4 68

1.260.878

10.8 94

219

RN

3.224

351.275

10.795

229

SP

255.378

27.087.869

10.506

239

RJ

65.224

6.800.004

1 o "i/ 5
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Contudo, para extremar de dúvtaas quanto ao propositado descaso com a fiscalízação e arrecadação interna

de ICM, por" parte dos estados mais ricos, vejamos uma
série menõr Cmais rcceilte, abrangendo somente o período de (seis) 6 anos, de 1980 a I985, aqui estâ o quadro n'i'
3 espelhando os fatos, os números,
. Aqui estão pela ordem do }9 ao IÚ'i' colocado nos melhores índices de crescimento de_ arrecadação do ICM,
Rondônia, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiãs, Ala-

A questão, Sr. presidente, é, sem dúvida bastante controvertida e corinita até_mesmo com o artigo 165 da mesma Constituição, que diz:
"A Constituição assegura aos trabalhadores os
seguintes direitos ...
Item V - integração na vida e no desenvolvimento da empresa, com participação nos lucros e,
excepcionalmente, na gestão., segundo _for estabelecido em lei."

goas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará e
Sergipe.

Enquanto o Paranã ocupa o !59, Minas Gerais o 189,
São Paulo o 23"' e finalmente o Rio de Janeiro no 24~> e
último lugar.
__
Não bastassem, Sr. Presidente, os números da Balança
Comercial Interestadual retratando, não só o desequilíbrio económico-financeiro promovido pelas alíquotas vigentes no !CM interestadual, temos ali o retrato da
mais que deslavada sonegação que resulta em prejuízos
pura 'as unidades mais frllcas e patrOcinada, ostensiVàmente, pelos governos dos estados mais prósperos.
Por outro lado, temos que salientar 'a total e deliberada omissão do fisco TedCraJ que asSiste à sonegação do
ICM e junto com ele a sonegação do IPI, isto sem falarmos~nH omissão de receitas decorrentes, que resultam na
sonegação do Imposto de R~nda, tanto na pessoajurídi:u como na pessoa física e, por acréscimo. às ch<VTiadas
contrib.I.Üçiie.:: Pàr'àfts.ca.i.sEm verdade, Sr. Presidente, se o constituinte mtentou
resolver o problema tribtttário do Brasil como um todo,
em que pesem alguns pontos 'positivos, foi profundamente infeliz na solução buscada no artigo 196 da nossa Car1<1 Magna, que estabeleceu:
"É vedada a participação de servid'ores públicos
no produto da arrecadação de tributos e multas."

Por outro lado, se a participação direta do agente fis~
c;<.d criava um clima de ..guerra" entre o fisco e o contri~
buinte, o que realmente, não é bom para ninguém, deveríamos buscar um meio~termo, uma remuneração progressiva e estimulaiite: Uma forma, um meio de obter-se
do fiScal além da eficiência que, diga-se de passagem, jâ
não se consegUe, mas que fôssemos além, que atingíssemos a iniciativa e a criatividade do funcionário, preconiz.ada pelo artigo 165 para o trabalhador da empresa pri~
vada.
Com a omissão quase Que total da fiscalização, e no
caso du_ federal, um agente fisca!, segundo as mais que
absurdas normas em vigor, só pode fiscalizar uma empresa mediante ordem expressa da sua chefia; o que vi~
mos assistindo e fazendo no BrasH é matar a "galinha
dos ovos de ouro", penalizando os bons contribuintes e
premiundo cada vez mais os espertalhões, os sonegadores que, mais e mais, levam vantagens com os continuados aumentos da carga tributária.
E 0 pior, Sr. Presidente, o grave~ gravíssimo mesmo, é
que, se examinarmos o crescimento das receitas, e as des~
pesas de custeio da União, dos Estados e dos Municí~
pios, vamos constatur que, no perfodo de 1969 a 1984,
concluiremos que já é mais que chegada a hora de estan~
carmos os abusos tributários que temos imposto a nossa
gente. Vejamos os números a seguir:

RECEITA TOTAL, RECEITA TRIBUTÃRIA E DESPESAS DE CUSTEIO
DA UNIÃO, DOS ESTADOS E MUNICrPIOS - PERrODO 1969/1984
Em
ANO: 1969
UNIÃO
~

y

ANO: 1984

~

Cr$ 1. 000 ,oo

VARIAÇÃO

~

Receita total

19.683.561

36.414.053.058

184 .897

Rec. Tributária

14.400.932

27.304.442.623

189.50Z \

Desp.de custà::l

4.072.278

5.065.807.927

124.297 \

~
14.990.292

r28.564.549.525

190.452 \

Rec~Tributária

11.441.477

18.531.561.003

161.868'

~

Desp.de _custei

6.421.400

10.267.818.915

159.800

~

ESTADOS E DF

• Receita tot;al

MUNICrPIOS

Receita total

~
3.966.963

4-"

9. 719.458.773

244.908 \

Rec.Tributãria

979.249

2.170.094.338

221.496 \

Desp.de custei

1.927.364

5.901.419.435

306.085 %

ORTN-dezernbro

41,42

22.1!0,46

53.281 %

\
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Ã primeira vista a União vem mantendo um nível razoável entre as suas crescentes receitas, e as suas despesas
de custeio têm sid_o menores, proporcionalmente as mesmas, visto que em 1969 as suas despesas de custeio significavam 20,7% sobre a receita total e em 1984 só atingiw
rum 13,91%.
É evidente que, em realidade, a aparente redução de
despesas de custeiO da União é o reflexo do espantoso
crescimento alcançado nas suas receitas, 184.897% na receita total e 189.502% na- receita tributária.
No entanto, se nos debruçarmos melhor sobre os fatos
vamos VCrificar que, no períqdo em exame tivemos,_ além
da modernização e equipagem mais que sofisticada introdu:ddas no serviço público, tivemos também uma redu~,;ão mais que substancial na redução dos encargos da
administração díreta com as transferências para o setor
privado e para as ch<Lmadas empresas estatais.
Tanto é que, cm 1960, quando a União tinha cerca de
21 1.000 (duzentos e onze mil servidores) 105.000 (cento e
cinco mil) estavam agregados no antigo Ministério da
Viação c Obras Públicas, nos Correios, nas Ferrovias,
nos Portos etc.
_
Ê verdade também que o Pafs cresceu e os encargos
pl1blico~ da União multiplícaram-se, mas será que teríamos como justificar os quase (2) dois milhões de servidores atuais e.mpreg<Jdos na administração direta e indirew

tu'!
Creio que não, e_tama-nho é o emprcguismo que, a partir de 1967, governo algum ousou realizar o censo, a conw
tagem e 'Iocalizuçào do número de servidores. Aind<~; re·
ccntcmente, num gesto quase ingénuo, tal a espontaneidade c fidelidade aos seus propósitos moralizantes que, o
lustre Ministro Aloisio Alves, denunciou 250.000 (dulentos c cinqUenta mil) ociosos no serviço público da
União.
É evidente que se houvesse mais tempo para uma mais
aprofund<~da avaliação, Sua Ex~ encontraria um número
bem mais avantajado de ociosos; no entanto, a nossa
dura e triste realidade políticowadministrativa impediulhe as providências cabíveis, e, sinceramente, creio, Sr.
Presidente, sô Deus deve saber o drama de consciência
em que vive o bravo potiguar Aloísio Alves ante a sua
impotência para colímar os seus adjetivos de homem so·
frido do interior, à frente do Ministérío da Administmçào.
-•
-· ~
Quanto aos Estados, dentro da mesma ótica, apresentam um crescimento de receitas tanto tributárias como
receitas totais com crescimento superior às despesas de
custeio, 190.452% na re<:eita total e 161.868% na tributúria, cóntra, 124.297% nas despesas de custeio.
Rcsultando que cm 1969 as despesas de custeio representavam 42,-.&3% sobre as receitas totais dos Estados e
somente 35,95% em 1984.
Cabendo observar que, nos Estados, também, ocorreram as transferências de encargos para o setor privado
como para as múltiplas Empresas Estatais criadas ou
ampliadas, no período, e, conseqUentemente, na esteira
do~ exemplos pouco edificantes da União a cada eleição,
e aí estão as denúncias dos meios de comunicação, vão se
multiplicando, nos Estados, o gigantesco número de
"pendur(ldos nos cabides" do serviço público.
Nos munidpios-em que pesem os ganhos beril. superiores de receitas em relação aos Estados e à União, isto
porque atingiram 244.908% de aumentos nas re<:eitas totais e 22 I .496% nas receitas tributárias, ainda assim nos
oferecem um quadro desalentador quanto ao empreguismo, um aumento de 306.085% nas suas despesas de custeio.
1:!. wnto e que, mesmo pratican_do as mesmas transferê-ncias de encargos administrativos, nos termos realizados pelos Estados e pela União, as suas despesas de custeio que representavam 48,58% sobre as receitas totais
em 1969, já absorveram 605,7% das mesmas. em 1984.
Temos então que, cÇlm o permanente incremento da
carga tributária, no período de 15 (quinze) anos, a·setor
público obteve receitas agigantadas e muito pouco devolveu aos contribuintes sob a forma de benefícios.
Um outro fíngulo de exame e que mostra a insaciedade
tributária no Brasil e a comparação dos índices de crescimento das Receitas Públicas com a variação ORTN no
mesmo período.
Em dezembro de 1969 a ORTN correspondia a CrS
41,42 e CrS 22.1 IO,'t6 em dezembro de 1984, sofrendo,
assim, uma variação de 53.281%, correspondendo a 1/6 _

I
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do cn..-scimento das despesas d~ c_usteio de 1/5 do crescimento das receitas _totai~ -~os _11_1Ynlcfr)ios.
Como fuzer uma espécie de hierarquização dªs mazelas com o dinheiro do- suado contribuinte brasileiro, a
União como poder maior, "Cémtentõii-se", autoltmitoU:
em exigir para si, nos 15 anos aqui examinadoS, 3,5 (três
e meia) vezes de receitas e-~5 {âuas e meia) vezes de despesas com o empreguismo públíco Tederal, acima da va-

riação das ORTN, no período,
Os Estados ante os "exemplos" da União se permitiram ir mais além, extorquiram da nossa gente quase 4
(quatro) vezes receitas, em relação à var:Jaç_ão das
ORTN, para desperdiçarem, para -consumirem· com o
empreguismo e com as suas mordomias.
Os mUnicípios, por sua vez, a_ exemplo dos Estados,
em obediêflCia-à Hnova hierarquia", procuraram e conseguiram ir mais longe ainda. Basta lembrar que, enquanto alcançaram um aumento
de receitas de 244.908%, o que correspondeu a· quase 5
(cinco) vezes .a variação das ORTN, no mesmo p-eríodo
elevaram os seus gastos côrrra·custeio em 306.085%, ou
sejam, gastos maiores que equivaleram a~ Jseis) vezes a
variação de 53.281% verificada nas ORTN.
Resta-me, Sr. Presidente, ante o imposto, indicar e
propor a reflexão do Senado e, ao Poder Executivo, a
busca de uma nova postura, diante do angustiante
problema tributário brasileiro, na forma que segue:

DIÃJUO DO CONG~J~SSO NACIONAL (Seção Ú)

a) Observar o m~ndamento do artigo_n" 199 do Código Tributiíiío -Nilciorlal ~ instituído por lei e não por
convênio a obrigatoriedade da assistência mútua entre a
Uniiio, in~luindo ~L_Previc!ência, os Estados e Municí·- pios, para a fiscaii:c:ação e controle Oas contribuições parafiscais e tributos respectivos, implicando o fornecimento automático de: todas as infOrmações e atos Oe fiscal i~
z•ição a uma central de controle sob a direçào do Ministêrio da fazenda, à qual com o cruzamento das mencionadas informações, aproveitando de fato os gastos com
o SERPRO para a obtenção dos meios de impedir as
fraud~s e a soneg~1ção.
b) Criar .um incentivo aOs agentes de tributos uma
forma de remuneraçtío progressiva através da contagem
de pontos, abrangendo os agentes da Polícía Federal que
atuam na repressão ao descaminho e contrabando. Eliminar o sistema atual de fiscalização difíiida ou por
amo.stragem, permitindo aos agentes a iniciativa e a criatividade, atualmente inibidas pelo nivelamento (por baixo) dus suas remunerações e pela dependência de autori~
zaçiio das chefias para o exercício de suas funções junto
aos édlllfibuintes.
c) Instituir o controle da Receita Federal sobre a impressão c emissão de notas fiscais das operações entre
pe..-.soas jurídicas, com ênfase para as operações interestaduais.

Março de 1986

d) Altentr as alíquotas do ICM nas operações interes·
tadu:lis nos moldes e percentuais contidos na mencionada '"Pi"oposiçãoj85".
Sobre as afíquotus do ICM para as operações interestaduais, Sr. Presidente, estou informado que existe, em
cst<ldO avançado, um estudo na área do Ministério da
Falcnda, no qual pretende-se a pura e simples mudança
do f<lto gerador, ou seja, o recolhimento do ICM, atual·
mente
fonte ou nU-saída passaria a ser cobrado no lo·
c.:~ I do consumo, o que seria o ideal para as unidades menos desenvolvidas.
Contuçlo, tenho f\.l.nd_ados receios quanto à melhoria
da arrecadação, tendo em vista o total desinteresse que
advirá para a unidade vendedora e ainda o tipo de controle que pasS<.!r{l a ser exigido e exercitado nas fronteiras
das unidades, daí porque, a minha opção e pela conjução
de interesses e participação no tributo pelas partes envolM
vidas. no caso as Receitas Est.:1duais das unidades vendedoras c compradoras.
Adotadas estas poue<ts providências, Sr. Presidente,
não tenhamos dúvidas, caminharemos para a sonhada
justiça tribut<1ria, incluindo substancial redução na carga
tributúria, viabilizando a iniciutiva privada paro! a consolidação da economia nos moldes perseguidos pelo Presidente José Sarney e por quantos verdadeiramente amam
o Brasil.
Ew o que tinha a dizer.

nu
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ANEXO I

!v~-~ t •~NÁLJSE
'.
_.a

,...,

COMPARATIVA DAS INFORMAÇOES FORNECIDAS PELAS UNIDADES/1"m
BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL - ANO 1984
__ __

_ __ _

__

_

-

-

ENTRADAS
lN IDADES

-

-

AH

40.438

PA

3.259

718

RO

1.592

3.864

UA

3.426

_

-

ll1l 100es

--

SAI DAS

ID~~~~~~m ~~Fg~~~~~g

AC

Em Cr$

9.163

RESULTADO

-

olt~~~~~o _ixuROPiiro

JNRJRMAOD

-

RESULTADO

-

11.275

6.354

577

(-)

5.777

H

2.541

8.411

o

(-)

8.411

2.272

2. 742

317

(-)

2.425

41

(-)

3.385

4.034

o
o
o
o
o
o
o
o
o

I

(-)

4.034

(-)

160

I

PJ

269

41

(-)

228

160

1.498

1.329

(-)

169

145

RN

32

83

51

o

PB

15

52

PE

1.939

(~)

AL

27

(-)

9

3

SE

2

425
18
15.

(-)

13
324

8
159

37

1
1.473'

.1.5.14

(-)

1
1.473-

(-)

(-)

3

(-)

8
lSÇ_

375

51

998

1.369

371

2.060

5

(-)

2.055

309

472

163

6

(-)

b

86
70

707
12

621
5-8

6
93

o
o
o

2.365

3.805

1.440

683

18

66
3.628

48
2.499

48

o

o
o

13.630

29.1i20

5.810

196

125

o
o
o

DF
MG
ES
RJ
SP
PR

se
RS

i

l

I

(-)

1.129
20.225

33.855

984

788

207

952

745

2.048

980

2.267

1.287

329

60:243

63.721

(-)

19.6991-

58-941

b

(-)

93
5.1:!8

481

(-)

(-)

23.81('

(-)

p:;

H
(-)

2

,__
-~~:

51.549

63.721
( -)

DIFERENÇA.----- •• --MERCADORIAS DESVfADAS Da SEU DESTINO ••• - ••••• ---NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
SAI DAS DO ESTADOc SEGUNDO DECLARA COES OUTRAS UNIDADES .•• -.--.
SAfDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR6PRIO ... ·.. ----; .. o

I

3.478
19.699
23.• 1T
58.941
12.520

DIFERENÇA ••••••••••

46.421

DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••••••••

5.128
·51 .549

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
RE:;U,lO

~!ERCADORIAS

GERAL
DESVIADAS DO SEU DESTINO-•••• -:_,

TOTAL DE NOTAS fiSCAIS

I

60.243

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES ••••••
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR6PRIO •••••••••••

TOTAL

(-)

5.128

23.1771•

-~lERCADORJAS

(-)

5.811

12.520

I

-

BA

!

I

145

(-)

MT
GO

I

-

(-)

CE

MS

i

DE PROCEDENCIA ILEGAL

TOTAL GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J

24.8274.726
99.553

i

'
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ANÁLISE COMPARATIVA DAS INfQRMACOES FORNECIDAS PELAS UNIDADES
BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL

- ANO

1984

Em Cr$ _milhões

ENTRADAS
·II DADES

INFORMAÇÃO
DAS UNIDADES

577

AC

-

-

INFORMAÇAO
DAS UNTDADES

RESULTADO

6.3S4

AN

;

SA!DAS

I NFORe!AÇAO
DO !'ROER.I.o_

S. 777

~~~~gf
P PR O

9.163

-

RES~fTADO

20.438

-

11.275

-

-

PA

18.723

2S.4S2

6. 729

31.181

39.731

8.SSO

RO

2.361

13.943

11.S82

2. 709

29.196

26.487

1-!A

3.994

2.002

(-)

i.992

3.S93

1.9;34

1.341

PI

1. 730

924

(-)

1. 786
12.810

4.000

2.214

CE

4.827

10.923

806
6.096

7. 790

(-)

5.020

RN

236

1.578

1.342

2.628

1.311

(-)

1.317

PB

218

3.086

2.868

2.994

1.300

(-)

1.694

PE

1.180

41,806

40 •.626

3S. 334

29.164

(-)

6.170

AL

952

7.538

6.586

3.171

3
2.345

so6

2.370

(-)

606
1.442

22.510

503
20.165

2.565
. 928

(-)

SE

19.832

13.184

(-)

6.648

43

2.142

2.099

1. 700

2.288

27

1.359

1.332

1.826

(-)

483

5.229

4. 746

3.014
1.074

3.564

1.188
2.490

206
3.8T2

. 469
29.085

263
25.273

9.621
34.214

8.012
15.496

(-)
(-)

1.609
18.718

S.544

(-)

BA

m
MS
GO
DF
MG
ES.

RJ
SP
PR

se
RS

~

-~
,,

I,

,,
1!

588

691

1.500

10.062
75.626

76.889
953.880

809
66.827
878.254

1.933. 702

556.548

(-)

1.377.104

3.985.
1.175

15. 7S8

11.773

50.559

27.252

(-)

23.307

19.862

18.687

14.978'

7.056

(-)

7 .S44

29229

21.68S

S9.717

64.835

1-

2.252-564

847.012

140.900 .

1 .272.024

2_.798
1.134.022

J

16:414

-

-

+

ENTRADAS NO ESTADO .SEGUN_DO OECLAJ?.AÇOES OUTRAS UNIDADES.- ••.• •

10.870

7.922
5.118
1.463.61S

-

58.063

+

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES DO PROPRIO •••••••••••

140.900
1.272.024

DIFERENÇA ••••.••••••

(-) 1.131.124

2. 798

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••• - •••••• -.

1.134.022

-NOTAS FISCAIS

DE PROCEDENCIA ll.RCAL
SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES........

2.252.564

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PRÓPRIO.............

847.012

DIFERENÇA •••••••••• ~__--_1_.4_0_5_.5~5~2~
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO . . . . . . : ••·•••
58.063
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
RESU~!O

TOTAL

~!ERCADORIAS

1:463.&15

GERAL
DESVIADAS DO SEU DESTINO •••• :· ••

TOTAL DE NOTAS FISCAIS .. DE PROCEDENCIA !LEr.AJ.
TOTAL GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

I

.I

2.658.498
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AN~LISE COMPARATIVA DAS INFORMACOES FORNECIDAS PELAS UNIÕAD~
BALANCA CO~IERCIAL INTERESTADUAL

-

ANO 1984

Em Cr$ milhÕes

ENTRADAS
UNIDADES

SAI DAS

ID~~~~~g~~ &~Fg:~~~~g
o

AC

39.731

AM

-

p~

8.411
31.181

RESULTA!Xl

o~:~;:;:;,~o

8.411
8.550

(-)

-

718
25.452

1.072
32.014

14.433
45.861

3.259
18.723

-

-

152
71.346

~~~~~

920

RESjJ_LTADO

2.541
6. 729

C-l

-

-

(-)

39.332

102
95.232

3-487
12.907

(-)

10.946
32.954

11.817
' 14.892

12.666
10.505

849
4.387

13.486
12.708

6.512
6.712

(-)

6.974
5.996

9.262
2.184

11.942
2.603

2.680
419

98.975
7.485
1.343
27.715

27.,003
3.594
701
183.648

71.972
3.891
642
155.933

41.865
3.869
1.006
17.167

44.243
3.502
1.354
42.653

S. 189
444
14.912

1.245
109
30.034

(-)

3.944
335
15.122

543
2.573
4.544

1.518
420
13.893

(-)

975
2.153
9.349

9.200
153.564
14.777

9;534
57.386
8.242

(-)

3:54
96.178
6.535

4.583
37.590
16.576

13.535
19.525
3.818

C-l

8.952
18.065
12.758

PR

117.379
806.764
39.173

67.860
433.274
13.062

se

48.823

RS

67.745

23.521
21.094

1.611.205

982.603

RO
I~A

PI
CE·

RN
PB
PE
AL
SE

BA•
MT
MS
GO
DF
MG
ES
RJ
SP

I

(-)
(-)

H
(-)
(-)

(-)

(-)

9.576

-

48 .aos

(-)

250.531
29.370

134.291
9.101

(-)

25.302

7.895

8.266

(-)

46.651

29.235

17.414

607.006

431.615

(-)

'

809.3221-

(-)

(-)

-

49.519
373.490
16.111

(-)

(-)

180.7201·
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UNIDADES ••••••

9.47"46.424

2.378
367
348
25.486

(-)

116.239
20.269

(-)

371
11.821

(-)

239.212

-

63.822

+

1.611 .SOS
982.603

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES DO PR6PRIO •••••••••••
DIFERENÇA ••••.••••••

629.~02

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••••••••

809:322

-NOTAS FISCAIS

180.720
607.006
431.615

DE PROCEDENCIA !LEGAL

SAIDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UNIDADES •• , . . . . .
SAI DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES DO PR6PRIO., •••••• , . . . .

DI FE RENCA • , , , , •••.•• 1----1_7:-::5-:.3::9::-1-j
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO . . . . . . ,',....
63.822
-NOTAS FISCAIS

239.212

DE PROCEDENCIA ILEGAL

RESU;tO

GERAL

•

~

TOTAL MERCADORIAS DESviADAS DO SEU DESTINO ••••• ••

I

TOTAL DE NOTAS FISCA!SDE PROCEDENC!A ILEGAL
TOTAL GERAL •••.• ••• •••• , ••• , •••

J

873.144
419.932
1.293.076
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ANÁLISE COMPARATIVA DAS INFORMAÇ0ES FORNECIDAS PELAS UNIDADES
BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL

-

AN o 1984

SAfDAS

ENTRADAS
NIDADES

D~~~~~~!~ ~~F~~~~;~~
317.

2. 742

A,\1

29.196

2.709

(-)

102

(-)

9.576

PA
1-IA

36

101

PI

1

1

CE

1.290

369

~r;;~~

RESULTADO

2.425

3.864

1.592

(-)

2.272

26.487

13.943

2.361

(-)

11.582

152

(-)

9.474

1.072

-

-

-

INFOP.MACI\0
AS IJN!DADES

RESULTADO

AC

RO

Em CrS milhÕes

65

o
(-)

920

-

73

34

o

3

(-)

39
3

199

16

(-)

183

45'

62

12

(-)

50

23

2

6

121

442

194

(-)

228
38

921

RN

18

63

PB

66

43

PE

173

.294

AL

o
o

43

43"

38

o

(-)

zs

25

6

1

(-)

5

BA

76

36

(-)

40

3.940

43

(-)

3.897
2.055

SE

(-)

4

MT

4.038

1.356

(-)

2.682

5.494

3.439

(-)

MS

1.597

532

(-)

1.065

823

521

(-)

GO

309

2.584

2.275

284

1.425

DF
MG
ES

RJ
SP
PR

seRS

'

!

302
1.141

1.067

63

(-)

1.004

270

817

14.386
25j37

2.510

(-)

11.876

14.524

948

(-)

155

(-)

25.032

2.221

524

(-)

3.353

2.394

(-}

959

68.872

47.639

(-)

21.233

107.131

10.011

(-)

97.120

24.334

6.413

(-)

17.921

42.662

5.314

(-)

37.348

200

8.730

456

(-)

8.274

(-)

1.199

6.653

360

(-)

6.293

212.413

28.229

2.114

2 •.314

3.524

2 •.325.

189.530

74.813

o

119.9161-

547
13.576
• 1697

-

-

185-879
1.695

5.1991 +
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UNIDADES ••••••
ENTRADAS NO. ESTADO SEGUNDO DECLARACOES DO PRdPRIO- ••••••••••
DIFERENÇA .•••.•••.•.

189.530

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••••••• ·

119.'916

74.813
114.717
5..199.

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
SAfDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UNIDADES........

212.413

sArDAS DO ESTAOO SECUNDO DECLARACOES DO PRdPRIO.............

28.229

DIFERENÇA •••••••••• J..----1_8_4._1.:.84-1
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO............
-NOTAS FISCAIS

1.695

DE PROCEDENCIA ILEGAL

RESU)!O

GERAL

TOTAL )IERCADORIAS DESVIA OAS DO SEU
TOTAL DE NOTAS FISCAIS

185.8T9.

D~~TI~O ••••• -.-.,

TOTAL GERAL .•••••••• • ••••••••••

121.611
191.078

DE PROCEDENCIA ILEGAL

f

312.689

Março de 1986
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-

nu

IDADES

INFORMAÇÃO
IIDASUNID, DES

AC

INFORI>IAÇÃO
DO PROPR!O

o
4.934

4.034

r A.'f

f PA

48.808

95.232

l

RO

3.593

34

INFOPM:~~O
DAS UNID E

RESU!.TA!Xl

(-)

70.676

62.309

(-)

i

CE

84.076

65.233

(-)

RN

8.842

3:589

(-)

PB

9.379

4.606

(-)

-

INRJR.'L'.Cl'D

41

3.426

3.385

1.341
46.424

2.002

3.994

32.014

71.346

1.992
39.332

101

39

36

65

-

-

8.367

33.510

27.544

(-)

5.966

18.843

49.902

19.719

(-)

30.183

5.253

9.440

7.016

(-)

4.773

3.410

7.719

2.424
4.309

PE

95-440

46.437

(-)

47.691

(-)

6.774

20.592

(-)

49.003
9.533

54.465

30.125

10.468

1.823

(-)

8.645

SE

1.427

952

(-)

475

245

698

BA

72.991

9.913

(-)

63,078

39.509

19.633

(-)

453
19.876

MT

485

143

342

158

4Í4

10

190

180

48

19

6.142
4.785

15.729
1.843

(-)

9.587
2.942

3.252
5.657

15.154
5.134

44.'979

27.604

(-)

17.375

8. 713

8.906

193

7. 700

6.585

(-)

1.114

1.924

2.633

709

GO
DF
MG
ES
RJ

SP
PR

se
RS

I

I
11

11

"

c-l

266
(-)

29

(-)

11.902
523

48.469

31.178

(-)

17.291

-

-

352.914

239.493

. (-)

113.421

61.576

56.495

(-)

14.754

8.245

(-)

6.509

5.994

3.571

(-)

17.033

11.140

(-)

5.893

2.405

1.264

(-)

1.141

19.883

9.746

(-)

10.137

1Í.511

3.522

(-)

7.989

1-

336.345

307.767

..

943.886

668.460

335.690

5.081
2.423

91.119
62.541

6o.26u•_
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES ••••••
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR6PRI0 •••••••••••

668.460

DIFERENÇA ••••••••••

275.426

943.886

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••••••••

335.1i90
j

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES ••••••

6U.264
336.345

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLAR;\ÇOES DO PR6PRIO •••••••••••••

307.767

DIFERENÇA ••••••••••

28.578

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••••••••
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
RESUNO
GERAL
TOTAL 'lER CADORIAS DES V! ADAS DO SEU DESTINO.......

62.541

..

\

(-)

-

AI.

~IS

l

RESULTAIX>

DO PrulPJUO

4.034

--

73

PIA
l PI

-

es

SA!DAS

ENTRADAS

TOTAL DE NOTAS FISCAIS

91.119
398.231

DE PROCEDENCIA ILEGAL

151.383

TOTAL GERAL....................

549.614

-

.
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ANÁLISE COMPARATIVA DAS INFORMAÇOES FORNEC'iiiÃSPELAS -UNIIMDES
BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL

- ANO

1984

ENTRADAS
j;DADES

o

A-'1

4.000
12.666--

l

SA!DAS

ro~~gro~5~~ ~~F~~~~~~g

AC

UF

~

Em Q-$ milbões

160

41

INIORMAÇlDlXl PRClPRIO
269
1. 730
14.433

INFORMAÇÃO

RESULTAOO

160

DAS UNIDADES

(-)

2.214

228

11.817

(-)

849

924
3.487

RO

3

o

(-)

3

1

1

o

MA

27.544

33.510

5..966

62.309

70.676

8.367

PA

1. 786

RESULTADO

806
10.946

-

-

-

37.540

39.797

18.880

(-)

20.917

1. 705

1.248

(-)

457

1.-943

2.474

35.799

31.601

22.411

(-)

9.190

(-)

PI

-

-

CE

92.252

54.712

(-)

RN

6.073

2.236

(-)

3.837·

PB

5.418

3.842

(-)

1.576

PE

79.560

43.761

(-)

531

AL

2.230

1.852

(-)

378

1.223·

910

SE

1.821

817

(-)

1.004

452

1.225

318
773

BA

10.554

8.899

(-)

1.655

6.528

8.762

2.234

MT

77

11

(-)

66

132

371

239

2

71

69

146

381

2:55

2.326

5.811

3.485

1.575

3.438

1.863

MS
GO
DF
MG
ES
RJ

SP
PR

se
RS

~

I
~"

983

·436

(-)

547

209

305

26.852

12.549

(-)

14.303

4.947

4.938

4.999

1.816

(-)

3.183

-340

1.160

30.098

19.708
118.134

(-)

10.390

-

-

189.685

(-)

71.551

23.198

24.172

19.212

7.901

(-)

11.311

3. 755

2. 775

(-)

980-

17.939

7.060

(-)

10.879

8.189·

7.539

(-)

650

14.289

7.762

(-)

6.527

3.046

3.228

548.583

344.651

195.533

191.326

213.61219.6801 +

96
(-)

9
820

974

182
32.5211li8.294

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNII!ADES •••• ,_.

548.583

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PRClPRIO •••••••••_..

344.651

J.

DIFERENÇA ••••.••••• r-----~2~0~3~.9~3~2
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO............
213.612
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENC!A ILEGAL

9.680

SA!DAS DO ESTADO SEGO.NDO DECLARA COES OUTRAS UNIDADES........

195.533

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO. DECCARAÇOES DO PR<lPRIO.............

191.326

DIFERENÇA. • • • • • • • • •
4.207
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••••••••• t--------;;2-;:8-;.2::;9::-4i
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
RESU)10

32.521

GERAL

TOTAL MERCADORIAS DES V! ADAS ôO SEU. DESnNo· •• ·•••••
TOTAL DE NOTAS FISCAIS

DE PROCEDENC!A ILEGAL

TOTAL GERAi. ••••••••••••••••••••

241.9061
42.201
284.107

de 1986

Março de 1986
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ANALISE CmiPARATIVA DAS INFORMAÇOES FORNECIDAS PELAS UNIDADES
BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL

- ANO

1984

ENTRADAS
rrDADES

I NFORMAÇJIO
DAS UNIDADES

AC

.o

A.\I

crs mi ~hões

Em

SA!DAS

INFORMAÇÃO
DO PROPR o

RESULTAOO ___

D~~~~~o

~~~~

7. 790

145
12.810

145
5.020

1.329
10.923

1.498
4.827

RESULTAIXJ

169
6.096

(-)

PA

10 .so.s

14.892

4.387

12.907

45.861

RO

16

199

183

369

1.290

921

MA

19.719

49.902

"30.183

65.233

84.076

18.843

32.954

PI

18.880

39.797

20.917

54.712

92.252

-

-

-

-

37.540

CE

-

-

RN

47.779

41.233

PB

27.830

51.681

PE

·300.329
12.571

214.680

AL
SE

6.892

16.628
•7 .046

BA

72.991

76.557

MT

5.410

1.472

MS

216

GO

9.883

4.207
26.226

DF

J

(-)

(-)

(-)

6.546

57.338

62.681

5.343

23.851

22.739

38.43-i

15.695

85.649
4.057

120.152
11.803

97.204
14.967

3.164

154

5.013

10.581

5.568

(-)

22.948

3.566

39.509

59.279

19.770

3.938

1.089

3.9S5

2.866

3.991
16.34.3

1.490

3.597
21.292

2.107
10.066

2.226

1.140

41.970

40.830

2.971

40.610

37.639

MG

117.735

85.824

(-)

31.911

53.670

63.241

9.571

ES

16.033

10.640

(-)

5.393

6.894

7.314

146.883

127.624

(-).

19.259

o

!76.307

652.952

(-)

223.355

286.230

324.513

41.760

21.2.08

(-)

20.552

27.984

31.755

3.771

71.602

36.16à

(-)

35.442

29.484

33.624

4.140

74.089

63.007

(-)

11.082

35.533

32.100

1.886.360

1.596.860

443.1271-

849.598

1.074.951

153.6271·

-

RJ
SP
PR

se

'~

RS

-

420

-

38.283

(-)

3.433 .
32.477

-

257.830

+

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLAJ>ACOES OUTRAS UNIDADE~: ••••••
ENTRADAS NO ESTADO· SEGUNDO DECLARACOÉS DO PRCiPRIO •••••••••••

1.886.360

DIFERENÇA •••• , •••••

289.500

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •.••••••••••

443.127

-NOTAS FISCAIS

1.596.860

15:1".627

DE PROCED ENCIA ILEGAL
SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES. • • • • • • •

849.598

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PRCiPRIO......... •• • •

1.074.951

DIFERENÇA •••••••••• 1--(-·)_2_25_._35_3-f
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••••••·•••

257.830

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL

"32.477

RESU))O

GERAL

TOTAL MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO.......

700.957

TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL.; •••• J---......:.18:..;6:..;"..;.10'-4-f
TOTAL GERAL •••••••••••••• ~.....

887.061
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ANÁLISE COMPARATIVA DAS !NFOR~!AÇ0ES FORNECIDAS PELAS UNIDADES
BALANÇA CO~!ERC!AL INTERESTADUAL

-.

u

·-

-

ANO 1984

ENTRADAS

1/l DADES

.Em CrS mi lb5es
SA!DAS

lin!~::e?r:~m ~~Fg~~~~:g

IN~~~~~,A~~O
AS
ADE

RESULTAOO

~~:;~

AC

.o

o

o

83

Nf

1.311

2.628

1.317

1.578

236

2.680

6.512

13.486

50
2."424

63

PA

11.942

9.262

RO

12

/·IA

7.016

62
9.440

PI

1.248

CE

62.681

-

RN

(-)

32 (-)

51

(-)

1.342
6.974

18 (-)

3.sag

45

8.842

457

2,236

6.073

5.253
3. 83_7

5.343

41.233

4 7. 779

6.546

1. 705
57.338 H

RESULTADO

-

-

-

-

~

PB

51.911

46.446

(-)

5,465

16.038

PE

237.972

178.056

,~.)

. 59.916

43 •.636

AL
SE

2,382
2.143

3,A6_6
3.89].

1. 084
1.748

3.557
3.179

BA

31.799

11.652

16.759

MT

22.368

5.609

678

1. 025

347

726

2.807

366

751

1.162

5. 721

630

1.631
2.058

2.081
469

398

385
5.323
376
53.721

1,315

2.319

12.092

17.577

2. 747

s:921

7.874
39.368

o

MS
GO
DF
MG
ES
RJ
SP
PR

se
RS

I
.I

~
11

11

20.146 (-)

994

'618 (-)

80.539

26.818 (-)

5.950
45.596
273.377
U.851
45.294
24.051
902 •. 466

8.697
37.722 (-)
234.009 (-)
8.387 (-)

133.689

6.464

10.204

(-)

3.025

90.985

14.224 (-)

9.827

14.476

42.224

712.637

205

71

1-

41; U>

29.232
13.194
27.436 (-) 16.200
3.221 (-)
336
3.956
777

2. 774 (-)

6.147

-

-

151.541

17.582

lO. 364
160
16.813 (-) 74.172
13.788 H
688
38 .35

98.981

,;,

15.882]+
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLÀRAÇOES OUTRAS UNIDADES •• :· •••
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARÁCOÉS

1.428
1.004
5.485

bb

PR6PRIO ••••••• : • ••

DIFERENÇA ••••. • •••••
-MERCADORIAS DFSV!ADAS DO SEU DESTINO . . . . . . . . . . . .

""

902.446
712.637
189. 8D9
205.711
15. 882'

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENC I A ILEGAL
SAlDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES.OÜTRAS UNIDADES........

412.663

SAlDAS DO EST AÍJO SÊGUNDO DECLAAACOÉS DO PRdPR!O ... : . . . . . . .·..

384.351

DIFERENÇA . . . . . . . . . . 1----'2:.:8:.:·:.:3..:1:::2_ _-1
-MERCADORIAS DESVIADAS DO .SEU DESTINO •••••• .' •• ·•••
70.669
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAl
. RES U))O

98.9-81

GERA L

TOTAL MERCADORIAS DES V!ADAS DO SElf DESTINO •••••••

276.380

TOTAL DE NOTAS FTSCAIS)E PROCEDENC!A ILEGAL

114.863

TOTAL GERAL .•••••••••••••••••••

391.243

+
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ANiiLISE COMPARATIVA DAS INFOR~IAÇOES FORNECIDAS PE.LAS UNIDADES
BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL

-

ANO 1984

ENTRADAS
froADE5

INFORMAÇÃO
1A~IINTDAQE.S

AC

o

AM

1. 300
2.603

CE

6
7.719
2.474
3 8. 434

2.184
2
3.410
1. 943
22.739

RN

29. 232

16.0.38

PB

-

PI

PE

RESULTA!Xl

1
2.994

PA
~!A

SAfDAS

INFORMAÇÃO
_OO__!>R01'É1_0

RO

Em Cr$ mm,-

INFOPJ>IAÇÃO
DAS I winADES

1
1,694

~~~~

52
3. 086"

RESt.JLTA!Xl

15
218

(-)

419

(-)

(-)

4
4.309
531
15.695

3.842
51.681

66
9.379
5.418
27.830

(-)

13.194

46.446

51.91l

-

-

(-)
(-)

-

6. 712
43
4.606

-

(-)

37
2.868

(-)

12. 701L

5.996
23
4. 77:>.
1.57&"
23.851

(-)

5.465

-

428.816
12.399

196.585

AL
SE

2' 462

2.462

41.881

48.739

957
52

535
9.618

344

4.339

3.995

958

1.730

772

:i4o
21.510

1.836
20.119
5.8.88

10.507
13.418

(-)

8.671
6. 701

1.910

(-)

3.978

(-)

159
16.170
226
726
78.805

(-)

11,035

(-)

8.812
17.257

BÃ·
~rr

~rs

GO
DF
~IG

i
jiI

I

181
37.680 -

ES

7.843

RJ

40.351
267.778

SP
PR

se
RS

I
1!

"

40,096
25,500 30.444
1.018.572

lO. 46~

(-) ·23·2. 251
1.937
o

153.689
9.636
7.962

66 ;8o6
7.881
4.364

6. 858
422
9.566

26.142
63
393

27.965
185
10.702

(-)

(-)

(-)

7.617
39.625
188.973

(-)
(-)

29.061
16.688
13.187

H

401.703

639.0<;?

1-

-

(-)

86.883

(-)

1. 755
3.598

(-)

1.823
122
10.309

-

o
71.334

101.282

29.948

4.206
22.698

6.251
15.061

19.960

7.121

2.045
7.637
(-) 12.839

46i.352

3R? 7?R

(-)

I

.22.2731•

150

71.523

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UNIDADEs ••••••
ENTRADAS NO ESTADO· SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR<lPRIO •••••••••••

1.018.572
639.052

DIFERENÇA ••••.••••••

379.520

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••••••••

401.793"
22.27".3

-NOTAS FISCAIS

DE PROCEDENCIA ILEGAL

SAJDAS DO ESTADQ_SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES........

461.352

SArDAS DO ESTAJXf SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR0PRIO.............

382 · 728

'

47

!I

'

DIFERENÇA •••••••••• ~--~7~8~-~6~24~--~
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO . . . . . . ." ..·•••
71.523
-NOTAS FISCAIS

DE PROCEDENCIA ILEGAL

RESUMO

l5D.H7

GERAL

TOTAL MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU. DESTINO •••••••
TOTAL DE NOTAS FfSCAIS DE PRQCEDE~CIA ILEGAL
TOTAL GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

473.316
172.420

DÍÁÍÜÕ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção üj
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ANÃLISE COMPARATIVA

.. Março de 1986

lMS INFORMACOES FORNECIDAS PELAS UNIDADES

BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL

- ANO

1984
.

Em Cr $ mil hoes

ENTRADAS
tDADES

SAfDAS

ID~~~?r:~5~~ ~~F~~~~~~g
o

AC

--·

I~~ l
L:_j

~

RESULTA!Xl

DJ:~~t~~o

b!:~~~gg

35.334

1-473
6.170

425
41.806

1.939
,_ 180

1.473

RESU,LT AIXJ

1.514

AM

2.9.164

PA

27-003

41.865

14.862

44.243

98.975

RO

422

228

294

173

MA

194
47-691

54.465

6.774

46.437

95.440

49-003

PI

22.411

31.601

9.190

43.761

79.560

CE

97-204

120.152

22.948

;!14.680

300.329

35-799
85.649

RN

27-436
66.806

43.636
153.689

16.200"
86.883

178.056
196.585

'237 .972
428.836

59-916
232.251

PB

-

PE

-

-

AL

70-394

78.384

-

7.990

(-)

54.732
121

(-)

-

238.624

40.626

-

383.991

145.367

SE

12.012

18.438

6.426

37.979

75.152

37.173

BA

329.178

373.209

44.031

210.002

355.463

154.461

MT

2.948
569
2.299

5.856

2.908
1.247
28.867

374

5.526

5.152

1.202

2.452

2.256

11.895

1.250
9.639

MS
GO
DF
MG

I'

ES
SP
PR

se
RS

~"

31.166

669

15·.178

295.,178

285.581

(-)

14.509

3. 751

20.281

16.530

9.597

46.447

86.818

40.371

9,743.

35.123

7.841
53.318

1.927.452

313-877
,_ 758.341

(-)

169.111

796.812

988.358

124;896

94.455

(-)

30.441

24.565

27.763

3.19r

159-265

119.992

(-)

39.273

49.530·

65.612

16.082

185-872

158.839

(-)

27.033

72.429

73.619

1.190

3. 716-482

3. 772.892

275.4551-

2 .Í51.001

3.353.2~9

27-282
260.559

RJ

1.816

11.955

-

2.212

-

-

191.546

40.747
1.143.035

331.8651•

3.716.4S2

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DfCLARAÇOES OUTRAS UNIDADEt: ••••••
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNIJÓ DECLARACOÉS DO PR6PRI0 •••••••••••

3. 772-892
(-)

DIFERENÇA ••••. · •••••

56.410

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••••••••

27!L455

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
SA!l!AS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES.· •••••••

3:51.865
2.251.001
3.353.289

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR6PRIO •••• · •••••••••
DIFERENÇA ••••••••••
-MERCADORIAS DESVIADAS 00 SEU DESTINO •••••• _- •• · •••
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA !LllGAL
RESUMO

GERAL

TOTAL MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••
TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDE~C!A ILEGAL

1.102.288
1 -(-)
-----1
1.143.035

·I

TOTAL GERAL ••• • • ••• • • • •••••••••

40.747
1.418-490

372.612
:---~---:---1

J

1.791.102

Março de 1986
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ANÃLISE COHPARATJVA DAS JNFORMAÇOES FORNEUDAS PELAS UNIDADES
BA L ANCA COHERCIAL INTERESTADUAL

- ANO

1984

ENTRADAS
Ji'DADES

Em Cr$ milhões
SA!DAS

)~~~~~~~~~

INFOR~~~~~~
no
i>oo

AC

o

AN

3
3.171

3
606-

18
7.538

PA

2.565
3.502

3.869

367

3.594

RO

o

~·tA

38
8.645

43

1. 823

38
10.468

o

20.592

30,125

PI

910
14.967
3.221
7.881
383.991

CE
RN
PB
PE

-

AL

-

15.812

13.037 (-)

BA

28.274

48.059

550
27
118
389

884
1.635
4,762

MS
GO

,

DF
MG
ES

RJ
SP
PR

se
RS

li

I
l,,i

DAS UNI ADES

1.228
318
11.803 (-)
3.164
3.557
336
9.636
l. 75õ
238.624 (-) 145.367

SE

HT

INFO~~ifCÃO

RESULTADO

43
9.533

12.571 (-)
2.382 (-)

4.057
l.Q84
l.q37

1,2~399

70.394

2.775

24.368

lli.. ?.67

107.121

146.851

37

12;707

753
229

31,304

18.720 (-)

12.584

7.469

4. 04,8

2.622 (-)

1.426

676

34.216
226.582
18.453

27.52.1 H
165.915 (-)

6.695
60.667

o

11.861 (-)
13.913 (-)

6. 592
5.219

13.058 (-)

5.92i

1-

(-)

7.990

-

19,785

250.410

378

-

9'0

6 7 no

(-)

4<2

-

-

9
6.586
3.891

2.230

78. 38'4

334

816.744

27

1.852

1~.

RESULTADO

952 (-)
7.485

16.628
3.466

1.608
4,644
12.318

19 .1T2
18,979

lN~~~~
DO
RCl RIO

(-)

9.101
49.730

30 (-)
7
303
213
632 (-)
121
17.570
17.341
3.193 (-)
4.276
684

8

-

-

80.985

77.959

(-)

3.026

7.020
11.751
5.83_5

6.131 (-)
11.513 (-)

889
238

uo o''

4.482
433

Hi\

(-)

1. 353

3R.77

t3.C'-IO

50.7571·
"
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADE~: ..... •
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES DO PR<lPR!O .•••••••• -DIFERENÇA- •••.• •••••
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••• - •• • • • • • •
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL

816.744
617.091
199 .6"3
250.410'
50.757

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO. DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES........

388.911

SArDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR<lPRIO.............

433.180

DIFERENÇA . . . . . . . . . . J-(!c:·J.)4!_:4~·c::2~6?..9_~
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO............
83,040
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
RESU~jO

38.771

GERAL

TOTAL ~IERCADORIAS DES V! ADAS DO SEU DESTINO •••••••
TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
TOTAL GERAL •••••• ••••••••••••••

333.450
89.528
422.978

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(SeçKo II)
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INFOR~IAÇOES

t\NÁLISE COMPARATIVA DAS

FORNECIDAS

BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL

- ANO

PELA~
1984

---- -

o

I\) I

928

OA

1-354

<O

1
6 98

-IA

8
1.442

15
506

2
3

1.006 (-)

348

701

1. 343

6

25

o

245 (-)

5
4"53
773

817

1.821

5.568

7.046

6.892

(-)

154

777

2.143.

(-)

1.748

(-)

6.426

RESULTADJ

8
2-370

PI

1-225
10-581

452 (-)
5.013 (-)

~N

pB

3.956
4.364

3.179 (-)
7.962

pE

75.152

AL

15-267

37 .·979 (-J
24.368

sE

-

-

BA

131.187

92.724

rr~

~- ~

o
F
·I G

sJ

~
11

p

pR

c
s

g

H

j

t__::__j

INFOR.'JACl'O
lXI PROPRIO

:E

IS

'J' fi

INFORMAÇÃO
DAS UNIDADES

n~~F,~~~g~~ ~~F~~~~~~g

~c

UNIDA'oES ~'
~ CrS milhõ_es
SAI DAS

ENTRADAS

~DES

Março de 1986

Ccl

952

RESULTADO
13
503

(-)
(-)

642
(-)

25

1. 427

3.598

3.891
2.462

51.173

18.438

12.0I2

9.101

4 75
L004

o

2.462

13.037

15-812

-

-

-

-

38.463

·52.010

88.902

36.892

2. 775

546

479 (-)

67

L074

23

(-)

157

9 ( -)

240

57

(-)

4.295

1.048 (-)

148
3.24 7

164

628

1.051
183
464

429

139 (-)

290

267

130

-)

137

7L165

24.231 (-)

46.934

9.214

8.230

-)

984

18.141

1. 783 (-)
30.42.3 (-)

16.358

1.284

364

-)

42.827
238.460
19.075

136.828 (-) 101-632
6.757 -) 12.318

-

104.956

81.243

-)

23.7!3

2.620

1. 260

-)

1.360
4.735

-

21.048

12.637 (-)

8.411

5.859

1.124

-)

2 o. 308

'15.603 (-)

4.705

26-969

5.663

-)

681.164

290 ..069

40<.HO

14.154

1-

920

-

12.404

252-547

231.54

J.

ENTRADAS NO ESTADO sEGUNDo DECLARAÇOES ouTRAS

ll...3Ji
"_2.5Jl_

42·. 252

UNIDAD!o~: '.. - '·:.

681.164

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PROPR!O...........
405.249
DIFERENÇA •••• ------~~2~7~5~-~9~1-~5--~

-~!ERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO . . . . . . --·--·
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
SAÍDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇDES OUTRAS UNIDADES •••••·...

290.069
14.154
252.547

SAI DAS DO ESTADO SEGUN.QO DECLARAÇOES DO PROPRIO •• ·-·~· ••• ·- •• •
231.541
DI FE RENCA . . . . . . . . . . 1-----2...:1:...·...:0...:0_:6____-1
-MERCADORIAS DESVIADAS 00 SEU DESTINO............

42 • 252

-NOTAS FISCAIS

63.2"58

DE PROCEDENCIA ILEGAL

RESWIO

GERAL

TOTAL ~IERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO . . . . . . .
TOTAL DE NOTAS FISCAIS-DE PROCEDENCIA ILEGAL

TOTAL GERAL ..... • .. • .. - • • • • • .. •

332.321
77.412
409.733

'

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1986

Sexta-feira 14 227

-L_]

ANÁLISE COMPARATIVA DAS INFORMAÇOES FORNECIDAS PELAS UNIDADES
BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL

-

ANO 1984

ENTRADAS
rroADES

SAlDAS

AC

o

INFORMAÇI\0
DO PROPRIO
159

A.'!

13.184

19.832

PA

42.653

17.167

RO

43

3.940

1-!A

19.633

10.096

(-)

PI

8.762

6.528

(-)

CE

52.279

39.509

(-)

12.770

RN

22.368

16.759

(-)

5.609

INFORMAÇI\0
DAS UNIDADES

Em CrS milhões

RESULTADO

159
6.648
(-)

INFORMAÇI\0
DAS~ UNIDADES
51

:::;ro~~gg

RESU~TADO

375

22.510

324

2.345

(-)

20.165

27.715~

(-)

155.933
40

25.486

183.648

3.897

36

76

9.537

9.913

13.337

3.424

2.234

8.899
76.557

10.554

1.655

PB

27.965

26.142

(-)

1.823

20.147
48.739

PE

355.463

201_.002

H

],54,461

373,2Q9

AL

156.851

107.121

{-)

49.730

48.059 .

SE

88.902

·52.oio

{,-)

36.892

92.724

BA

-o-

-o-

n.99l

H

3.566

31.799
41,881

(-)

6,858

329,178

{~)

44.031

28,274

11.652

H

~31.~87

).9,785
38,463

-o-

-o-

m

929

3.660

2.731

564

l..tio

546

MS

242

845

603

2,025
10,788

1.856
8.024

co~-

DF
MG
ES
RJ
SP
PR
se-o~

RS

I

I
~

~

-o-

-o-

5.548

23,124

17,576

169
2,764

10.300

17.193

6.893

4.774

18.431

495.978

274.058

{-)

221.920

226.881

186.'376

(-)

40.505

92.990

89.426

(-)

3.564

175.424

117.904

(-)

57.420

287.242

259.999
1.299.902

27.243

o

836.748

2.704.547

-<>2.928.454

2.136.650

(-)~

H

13.657

-o223.907

83.543

47.646

(-)

35.897

70.687

52.606

H

145.559

107.351

(-)

38.208

63.600

56.913

(-)

6.687

226.842

177.375

(-)

49.467

134.641

107.145

{-)

27.496

4.273.926

2.800.844

1.511.589

1-

4.268.543

4.171.~464~

18.081

•nn <?7

303.548

38.5071 +
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES······

4.273.926

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PROPR!O... •• • • • • • •

2.800.844

I
I

DIFERENÇA ••••.• ..... 1---"1"'.4'-'7"'3-".0<>82"'-_,
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••••••• ••
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL

1.511.5B9
38 ..So7

SAlDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES •••• ·--.

4.268.543

SAlDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PMPRIO.............

4.171.464

DI FERENCA, . . . . . . . . . 1------'9:..:7.:.:.0:..:.7::_9--;
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••••••·•••

303.548

-NOTAS FISCAIS

400.627

DE PROCEDENCIA ILEGAL

RESUNO

GERAL

TOTAL ~IERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••••
TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDE~CIA ILEGAL
TOTAL GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.815.137
439.134
2.254.271
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Março de 1986

~

AN~LISE COMPARATIVA DAS INFORMAÇOES F m/ifcrDAS PELAS UNIDADES
BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL - ANO 1984

.frDADES

ENTRADAS

D~~~~~g~~ ~~Fg~~~~~g

AM

2.060
1. 700

PA
RO

1.518
3.439

543
5.494

MA

424
371
3.955

158
132
1.089

2.807
185
5.526
30

726
63
374
37

23
1-110

1.014
564

PI
CE
RN
PB
PE
AL
SE
BA

DI~~Z~t~~o

f:;"g~~

2.055
588

1.369
2.142

998
43

(-)

975
2.055

1.245
1.356

5.189
4.048

3.944
2.692

(-)

266
2:i9
2.866

143
11.
1.472

485
5.410

342
66
3.938

2.081
122
5.152
7

1.025
535
5.856
884

678
957
2.948
550

1.D51
546

479
3.660

546
929

RESULTADO
(-)

(-)
(-)
(-)
(-)
(~)

(-)

-

-

-

-

-

14.741
20.721

(~)

14.686
11.6'53

29.792
6.208

14.092
12.766

6.095
42.849
719
20.869

(-)

4.755
27 ;862
295

C-1

4.730
83.626
423
12.978

4.838

RJ

10-825
126.475
1-142
33.847

SP

619.921

273. i89

(-)

346.132

169.802

PR

104.115
29.687
35.893

21.264
10.373
9.400

(-)

(-)

82.851
19.314
26.493

449.486
36.519
14.657

604.0681-

'819 :300

GO
DF

MG
ES

se
RS

1.022.081

(-)

(-)

(-)

434.83

RESULTADO
(-)
(-)

77

29.427
9.068

MT
MS

..

,Em CrS milliíes

SA!DAS

,5
2.288

AC

..,, ~~
_._

86~3·18

\.503

371
2.099

(-)

347
422
2.908
334

(-)

67
2.731

(-)
(-)

(-)

15.700
6.558

(-)

(-)

83
58.456
1.208

92.299

(-)

77.503

90.913
11.859
4.601

(-)

358.57,
24.660
10.056

(-)

-

-

o

282.300

16.8211· .
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES......
ENTRADAS NO ESTADO· SEGUNDO DECLARAÇOES DO PRdPRIO...........

(-)
(-)

555.029
.18.029

1I·

1.022.081
434.834

DIFERENÇA ••• , .• ••••• f-----"5"'87_,.:.24"'7--1
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO............
604.068
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
SArDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES........

]'6.821
819.300

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR<lPRIO,., •••• ,.....

282.300
537.000
DI FERENCA •••••••••• 1-----;-::-:;c:;;:i
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••• .' •• ·•••
18.029

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
RESUMO

555.029

GERAL

TOTAL ~!ERCADORIAS . DESVIADA~ DO SEU DEST !NO ...... .
TOTAL DE NOTAS FISCAIS

DE PROCEDENCIA ILEGAL

TOTAL GERAL •• • ••• , •••••••••••••

622.097
571.850
1,.193.947
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'ANÁLISE

m

ENTRADAS

o

A.\1
PA

<'>!mm,-

SA!DAS

D;.~;.e~~~:~ ~~F~~~~~~~

AC

f'f-'r'JUMirl
~

UNIDADES

~DES
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!NFO,~~~~
DAS UNI

RESULTA!Xl

~~~~~

RESULTA!Xl

1.826

6
3.014

6
1.188

472
1.359

420
521
19
381

2.573
823
48
146

109
532

1.597

190

lO

H

H

2.153
302
29,
23s

309
27
444

71

2

(-)

180
69

RO
I·IA
PI

H

163
1.332

(-)

335
1.065

CE

3.597

1.490

(-)

2.107

4.207

216

(-)

3.991

RN

1.162
393

(-)

469
10.309

751
9.618

366
52

(-)

PB

1.631
10.702

385
9.566

H
H

1.250

1.816·

569

H

1.247

213

1.635

(-)

183
1 •. 856

9
845

27
157
242

1.608
148
603

15.700

14.741

29.427

5.925
1.337
29.857
371
5.656

13.736
1,263

9.152
3.813
7.615

PE

2.452

1.202

AL

303

SE
BA

57
2.025

90
240
169

MT

14.092

29.792

MS

-

(-)

(-)

-

GO

19,516

13.591

(-)

DF

1.n3
46.189

436
16.332

(-)

1.140
38.479

769
32. 8~3

se

849.586
175.999
33.852

486.502
69.177
18.412

RS

38.378

16.837

1.242.938

696 027

MG
ES
RJ
SP
PR

-

-

(-)
(-)

(-)

22.197
445

o

(-)

(-)

14.686

-

~

90
16.076

(-)

363.084

(-)

622.055
546.132
62.188 .

416.720
175.276

H

106.822
15.440

(-)

2;1,.541

32.442

10.880

<«.47?1-

1 336.Jll3

(-)

4.584

(-)

2.550
14.582

(-)

355
16.076

(-)
(-)

205.335
370.856
17.619

H.

21.562

79.807

" .,,

19,5611•

"' ""
52.479

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES ••••••
ENTRADAS NO ESTADO· SEGUNDO DECLARACOEs DO PR6PRIO •••••••••••
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••••••••

1.242.938
696.027
546.911
566.472

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILE GAL
SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES........

1.336.813

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PRílPRLO,,...........

752.874

DI FERENCA ••••.• ••• • •

19.561

D1FERENÇA •••••••••• ~~5~83~·~9~39~--~
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••• .".....
52,479
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
RESUMO

TOTAL

~IERCADORIA~

636.418

GERAL
DES V! ADAS DO SEU DESTINO ....... ,

TOTAL DE NOTAS FISCAIS

DE PROCEDENCIA ILEGAL

TOTAL GERAL •••••••• •••••• • • • • • •

618.951

;-_.:6:!::5::::5,_,.9'-!7=._9__-J
1.274.930
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ANÃLISE COMPARATIVA DAS INFOR~IACOES FORNECIDAS PELAS UNIDADES
BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL

- ANO

1984

ENTRADAS
tDADES

SAfDAS

ID~~~?r:~g~~

INFORMAÇÃO
DO PROPÍÜO

AC

o

A,\1

3.564

6
L074

PA

13.893

4.544

RO

1.425
15.154

284
3.252

14A

3.438'

Em Cr$ mi!hiies

UNIDADES

:::~~~

707

86

5.229

483

9.349

30.034

14.912

2.584

H

L141
U.902

309
6.142

lnl:FOP.~IAÇÃO

RESULTADO

H
H
H

6
2.490

15__,_229

RESU~TADO

H
H
H
H

621
4.746
15.122

H

2.275
9.581
11';.343

5.811

2.326

2.226

H
H

L8G3

21.292

19.066

26.226

9.883

H
H

RN

2.058

630

H

L428

5.721

398

H

5.323

PB

958

H

344'

H

2.256

772
9.639

4.339

PE

1. 730
11.805

31.166

'2.299

3.995
28.867

AL

632

753

121

4.762

118

SE

628

1~4

H

464

l.M8

4.295

BA

10.788

2.764

23.124

5.548

H

17.576

12.766

6.208

H
H

8.024

MT

6.558

20.721

9.068

H

11.653 .

9.152

13.591

19.516

PI
CE

~

1.575

(;_)

13.736

4.584

-o-

-o-

-<i-

-o-

-o-

25.870

(-)

92.057

92.794

22.252

MG

117.927
393 •.579

68.492

(-)

325.087

453.263

39.370

ES

5.389

3.362

(-)

2.027

6.355

RJ

119.996

22.237

(-)

97.759

o

MS
GO
DF

1.419.45

166.806

PR

59.73
51.42:

6.84
6.494

(-)

52.89(

se

H

RS

72.46~

9.721

H

2.348.38

350.261

4.644
3.247

5.925
-o(-)

70.542
(-) 413,893
(-)

-o-

5.979

-o801.320

586
5ry9

H
H
H

49.165

10.633

H

·38.532

l.752.ll0

242.081

(-) 1.252.646

SP

376

<:>
H

3.485

893.949

92.629

44.92~

45.380
20.412

62.74

2.002.8321-

4.71~.

44.794
19.904

1.519.201
. 9.172

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES ••••••

2.348.382

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PRÓPRIO •••••••••••

350.261

DIFERENÇA ••••.••••••

1-098.121

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••••••••

2.002:832

-NOTAS FISCAl S DE PROCEDEN CIA ILEGAL
SAI DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES.... • • • •

l. 752.110

SAfDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR0PRIO • • • • • • • • • • • • •

242.081

4.711

DIFERENÇA •••••••••• ~____1_._5_10_._o_29~
-MERCADORTAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••• ; . . . . .
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
RESU)!O

GERAL

TOTAL MERCADORIAS DES V! ADAS DO SEU DESTINO •• _ ••••
TOTAL DE NOTAS FISCAIS . DE PROCEDENCIA ILEGAL
TOTAL GERAL ••••••••••••••••••••

9.172
L519.20I
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J ANÁLISE CO~IPARATIVA DAS INFORMAÇOES FORNECIDAS PELAS UNID
BALANÇA CO~IERCIAL INTERESTADUAL

-

ANO 1984

SA!DAS

ENTRADAS

v~

}~~~~~~~~ ~~F~~~~~~g

lDADES

o

Em Cr$ milhões

RESULTADO

I N~~;.;;:;f,~O
DA~
, ID

INFOIC'IAçm
IXJ- PRílPRIO

RESULTADO

93

93

12

70

9.621

1.609

469

206

( -)

13,535

4.583 (-)

8.952

9. 534

9 .zoo

(-)

817

270 {-)

54 7

63

1.067

1. 004

523

I, 84 3

4 ;785

2.94<

96

436

983

37.639
1. 004

41.970
618

1.140
994

AC
A,\1

8-012

PA
RO
HA

s .134

PJ

305

209 ( -)

CE

4 o. 610

5.657

58
263
334

547

RN

2.319

2.971 { -)
1. 315 {-)

PB

10.507

1.836 {-)

8.671

340

181

{-)

159

PE

2 o. 2 81

3-751 (.-)

16.530

IS .178

669

(-)

14.509

AL

17.570

12.707

38 7

(-)

12.320

130

229 { -)
267

17.341

SE

137

139

429

BA

18.431

4. 774 (-)

13.657

17.193

10.300

(-)

6.893

~rr

4.755
3'.813

4. 838

83
2.550

6.095

!0.825
I. 773

1.337

22.252

92.794

70.542

436·
28.870

!17.927

92.057

-

-

~IS

GO
DF

f:

~fG

I'

ES
RJ
SP
PR

se
RS

I
I
P.

'

1.263 (-)

197.898

76.675 ( -) 121.223

(-)

17. o78

614

(-)

1.321

37.277
5. 511

(-)

31.419
417

1.003

(-}

557

1.4 94

(-)

20.609

2.110 (-)

2.416

1.935

57.927

o

823.633
42.345

533.420 {-) 290.213
15.071 (-) 27.274

79.712

•24. 605 (-)

55.107

-1.577.987

727..0481-

923.926

4. 730

25.267

106 .34_7 (-)

65.901

290

-

4.526

31.227 (-)

40.830
376

4 2. 345

164.274

97.128

{-}

68.6 96
5. 094
I. 560-

22.103
274 ·""

-

-

-

232.10.2

72.9871·
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES ••••••

146.2921
10'3. 7581

1.577.987

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR6PRIO . . . . . . . . •••
923.926
DI FERE NÇA . . . . . . . . . . 1-----"-65::;4;_,_:.0,_,6'-'1'-----1

-~IERCADORIAS

DESVIADAS DO SEU DESTINO •••• •• •• ••••

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCJA JT.EGAT.
SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECI..ARACOES OUTRAS UNIDADES........

727.048
72 987
•
274.636

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES DO PR0PRJ0......... ....
232.102
D JFERENÇA . . . . . . . . . . 1----.;.4_2_.5'-'3'-4'------1
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO............

103.758

-NOTAS FISCAIS

146.252

DE PROCEDENC!A ILEGAL

RESWIO

GERAL

TOTAL ~IERCADORJAS DESVIADAS DO SEU DEST !NO . . . . . . .
TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
TOTAL GERAL . . . . . . . . • .. • .. • • • • • •

830.806
219.239
1.050.045
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·AN~LIS!õ CO~!PARATIVA

DAS INFORMAÇOES FORNECJDAS PELAS UNIDADES

BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL

~DES

Março de 1986

-

ANO 1984

ENTRADAS

fi'~J I

Em Cr$ milhões

~

SAfDAS

J~~~~~g~~ .-~F~1~~~~

D~F,:r~:~~

RESULTAlXl

~~:t~

RESULTADO

AC

o

683

683

3.805

2.365

(-)

1.440

AM

34.214

18.718

29.085

25.273

37.590

18.065

57.386

3.812
153.564

(-)

PA

.15.496
19.525

RO

948

14.524

13.576

2.510

14.386

MA

8.906
4. 938 .

8. 713
4.947

(-)

•193

27.604

44.979

17.375

9

12.549.

26.852

14.303

53.670
12.092

(-)

9.571

(-)

5.485

85.824
26.818

117.735
80.539

6.701

21.510

37.680

(-)

40.371

285.58.1

295.178

9.597

18.720
24.231

31.304

12-584

PI
CE

63.241

RN

17.577

PB

13.418

20.119

PE

86.818

46.447

AL

3.193

7.469

4.276

96-178
11.876

31.911
53-721
16.170

SE

8.230

9.2f4

BA

186.376

226.881

984
40.505

274.058

71-165
495.978

46-934
221-920

MT

27.862

86.318

58.456

42-849

126.475

MS

7.615

22.197

14.582

16-332

46.189

83-626
29.857

39.370

453.263

413.893

68.492

393.579

325.087

25.267

42.345

17 .fr78

76.675

197.898

121.223

-

-

GO

DF
:-IG
ES

RJ
SP
PR

se

I

I~

RS

-.
229.802

-

277.642

47.840

-

-

313.390

404.322

90-932
1. 775.656

961.920

1. 017.704

55.784

o

6.309,052

4. 750.340

(-) 1.558. 712

4.996.942

371.591
342.354

301.461
309.748

(-)

70.130

311.493

(-)

32.606

193.448

204.483

389.849

286.517

(-)

103.332

384.043

381.043 (-)

9.133.348

8.024.098

1.820.4001-

7.273.345

1. 775.656
5.978-735
280.025 (-)

11.163.942

711.15~+

981..793
31.46P
11.035
3.000
61.18,j-

3.951.778

ENTRADAS NO ESTADO SE.GUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADE::......

9.133.348

ENTRADAS NO ESTADO SE.GUNDO DECLARACOES DO PR6PRIO...........

8.024.098

J.

DIFERENÇA •••••••.•• f---'-1.:.:1.:..09:..·c::2.:..50'-J
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO............

1.820.400

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UN!DADÉS...... ••

í.ih.-345

SAfDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR6PRIO.............

11.163.942

SAfDAS

no-

7.r1 .150

DIFERENÇA., •••••••• l--(--)_3_.8_9_o_.s_9-j7
-MERCADORIAS DESVIADAS. 00 SEU DESTINO............
-NOTAS FISCAIS

DE PROCEDENCIA ILEGAL

RESUMO

3.951.778
61.181

GERAL

TOTAL MERCA!JORIAS DESVIADAS DO SEU DEST !NO •••••••
TOTAL DE NOTAS FISCAIS

DE PROCEDENC!A ILEGAL

TOTAL GERAL ••••••••••••••••••••

5.772.178
772 .331
6.544.509

:olÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1986

Sexta-feira 14 233

r"f l

ANÃLISE CO~IPARATlVA DAS INFORMAÇOES FORNECIDAS PELAS UNIDADES
BALANÇA-COMERCIAL INTERESTADUAL

-

ANO 1984

J;m

SAI DAS

ENTRADAS

~DES ,;~:;~~~g~~ ~~F~~~~~~g
o

~

~S mil.hi5es

IN~~~~?r?
DOP
PRO

INFORMA,f,~O
DAS UN!DAD

RESULTADO

RESULTADO

18

(-)

48

5.544

16.414

481
10.870.

66

AH

1.500

691

(-)

809

PA

3.818

16.5 76

12.758

8.242

14.777

6.535

RO

524

2.221

1. 69 7·

155

25.187

25.032

r.fA

2.633

1. 924

(-)

709

6.586

7.700

1.114

PI

1.160

340

(-)

820

1.816

4.999

3.183

CE

7.314

6. 894

(-)

420

10.640

16.033

RN

2.774

8.921

6.147

8.697

5.950

PB

1.910

5.888

3.978

7.617

7.843

PE

11.955

9. 743

(-)

2·.212

35.123

27.282

(-)

'AC

481

5.393
(-)

2.747

(-)

7.841

226

AL

684

676

a

2.622

4.048

1.426

SE

364

1.284

920

1. 783

18.141

16.358

BA

117.904.

92.990.

MT

MS
GO
MG
ES

RJ

SP
PR
RS

57.520

89.426

1. 503

1.208

719

1.142

423

90
376

445

355.

769 '

1.140

371

6.355

5.979

3.362

5.389

2.027

614

1.935

1.32i

2!110

4.526

2.416

404.322.

313.390

90.932

277.642

229.802

(-) 47.840

-

-

I

I

DF

se

175.424

295

~

-

-

246.411.

358.118

ill. 707

782.634

638.417

(-)144.217

50.578

34.380

54.857

87. OlO

82;.465.

59.885

L 779.226

-

'-

-

-

463.796

574.789

110.993

46.968

36.752

-- (-)10.216

32.153

).2.353

11.122

26.580

33.798

3 4. 079

(-)

16.198

(-)

28? no<

)..744.224

3.564

247.094

1-

I. L 124.400

l.Ol.S.790

I.

H

L231
281
70

7>?

179.34?

'

OUTRAS UÍH DADES ••••••
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNOQ IlEC).ARAÇOES
DO PR6PRI0 •••••••••••
ENTRADAS NO ESTADO· SEGUNDO DECLARAÇOES
DIFERENÇA ••••.• •• - ••

1. 779.226

-~!ERCADOR!AS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••••• ·-·

282.0%

..

-NOTAS FISCAIS
DE PROCEDENC!A !LEGAl
SAlDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UNIDADES •• ••••••

1. 744.224
35.00 2
247.0!Í4
1.015. 790
1.! 24 -400

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR0PR!O •••••••• • ••••
DIFERENÇA •••••••••• ~_(-_J_1_o_8_.6_1_o__

1

-MERCADORIAS DESVIADAS 00 SEU DESTINO •••••• ." •• · •• •
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENC!A !LEGAL
RESU~IO

179.342
10·. 732

GERAL

TOTAL MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••• ••
TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENC!A ILEGAL
TOTAL GERAL •••••• ••••••••••••••

461.438
317.82
779.264
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•
~v~ál~-~l

ANJ\LISE COMPARATIVA DAS INFORMAÇOES FORNECIDAS PELAS UNIDADES
··

~IDADES

Em CrS milroes~.J

BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL - ANO 1984
ENTRADAS

lo~~~~~~~~- ~~F~~~~~~g

AC

.1

A,\1

166.826

PA

21.537

RO

1.203

:.JA

44.309

SATDAS

..

RESULTAOO

.

D~:~~o -~~~

o
o
o
o
o
o
o

3.628

1.129

(-)

2.499

(-)

66.827

76. 889

10.062

67.860

117.379

2. 394

3.353.

31.178.
19.708

RESULTA!Xl

49.519
959-

48.469

1'7.291,

30.098

10.390'

PI

8.206

CE

76.194

RN

33.295

o

PB

30.494

o

39.625

40.351.

726

PE

164.753

o

31.3. 877

260.559

{-) 53.31.8

AL

19.81.3

.o

27.521

34.216

SE

6.695

30.423
259 .9.9.9

' 42.827

BA

19.000
402.899

MT

6.359

~IS

16.076

o
o
o
o

5.008
27.399
1.775.656
483;769

o
o

GO
DF
HG
ES-

RJ

I

-

19.259
7.874

45.596

287.242

20.869

33.847

12.978

32.823

38.479

5.656

o

22.237

119.996

97.759

o

106.347
1.017.704
358, Í18

961.920
246.411.

4. 494.• 684

4,434.121.

-

-

8.409.877

o

PR

648.552
722.379
L.143.303

o
o
o

RS

146.883

1.2.404
27.243

SP

se_

127.624
37.722

164.274

-

-

395.350
190.852

1I·

8.47Í.81i'

{-) 60.563

320.538
190.908

794.379

-

57.927
55.784
(-)111. 707

(-)

{-)

74.812
56
(-) 172.280

622.099
8.2oo.n:i

ENTRADAS NO ESTAD_o__ SEGUNDO DECLARACOES ouTRAS UNIDADES·._ ....
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PROPRIO...... •.•••
DIFERENÇA .....------MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••• •• ••• ••

597.790

I
I

H--._~

··-

326:736

-

---

-----

-

-NOTAS FISC.'.lS - DE PROCEDENCIA ILEGAL
,
••
SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES........

--- . .
8.471.811

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR0PR10 •••••••••••••

8.20IT.757

DJFERENÇA •••••••••• ~__2_7_1~-~o-5_4__-i
-~fERCADORlAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••• : • • .' •• ·•••

326.736

~NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCJA ILEGAL

597.790

RESU,\10

GERAL

TOTAL MERCADORIAS DES V! ADAS DO SEU DESTINO . . . . . . .

326.736

TOTAL DE NOTAS.FJSCA!S DE PROCEDENCIA ILEGAL

597.790

TOTAL GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

924.526

Sexta-feira 14 235

DIÁRIO 00-c!')NGRESSO NACIONAL (Seçjlo II)

Março de 1986

ANÁLISE COMPARATIVA DAS INFORMAÇOES FORNEÇID,'.S PELAS
BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL

- ANO

1984

~~

'n~~f,~~~çAO
~~F~~~mg
~ ADES

-

,~~ ~

••
Em Cr$ milhÕes
SAI DAS

ENTRADAS
lo/PADES

UNIDADES~ l

INFORMAÇÃO
DAS UNIDADES

RESULTAIXl

23.810

33.855

AC

5.819

29.620

AN

556.598

1.933. 702

1.377.104

953.B80

r NRJR.'IAClD

RESU~TADO

00 PRóPRIO

-)

13.630

75.626 (-)

878.254

20.225

373.490

PA

134.291

250.531

116.240

4;3.274

806.764

RO

10.011

107.131

97.120

47.639

68.872

21.233

1-!A

56.495

61.576

5.081

239.493

352.914

113.421

PI

24.172

23.198

(-)

974

118.134

189.685

71.551

CE

324.513

286.230

(-)

.652. 952

876.307

223.355

RN

151.541

133.689

(-)

38.283
17.852

234.009

273.377

39.368

PB

101.282

71.334

(-)

29.948

188.973

267.778

78.805

PE

988.358

796.~12

H

I. 758.34.1

1.!m.452

169.111

165.915

226.582

60.667

136.828
1.299.902

238.460
2.136.650

101.632
836.748

619.921

346.132

849.586

363.084

1.419.452

1.252.646

AL

77.959

80.986

1.91 •.546
3.027

SE

81.243

104 .956"

23.713

BA

2.928.454

2. 704.547

MT

92.299

169.802

77.503

MS

416.720

622.055

205.335

273.789
.486.502

92.629

893.949

801.320

166.806

GO
DF
MG

ES

I

~

,,

RJ
SP
PR

se
RS

l•Ii

(-)

223.907

37.277

68.696

31.4"19

533.420

823.633

290.213

5.987. 735

4.996.942

(-)

990.793

4.750.340

6.309.052

1.558. 712

574.789

463.796

(-)

110.993

638·.417

782.634

144.217

4.434.121

4.494.684

(*l.

-

-

-

60.563

-

-

-

(-) 1.546.466

5.009.518

4.609.014 (-)

400.50;

588.073

1.873.376

2.093.308

219.932

(-) 1.269.687

5.445.056

5.135.712 (-)

309.344

1-

25.440.419

4.192.762
2.144.610

2.646.296
1.556.537

(-)

3.671.282

2.401.595

27.084.951

24.098 •.664

5.008.522
2.822.235

30.103.904 1.601. 732

1·

6.264.317

UNIDADE~: ••••••
ENTRADAS~ NO ES_TADO SEGUNDO~DECLARAÇOES OUTRAS
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR6PRIO •••••••••••
DIFERENÇA •••• , •••••

27.084.951

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••• •••••

5.008.522

24.098.664
2.986.287

....

2.822~235

SAI DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES........

25.440.419

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILE GAL

SAI DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR6PRIO.............
DI FERE NÇA ••••••••••

30.103.004

1----'-(-:cl:,_4.:.:·c:66:.;2;..:·.:::5B::S~

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••• ." •• ·•••

6.264.317

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL

1.601. 732

RESU~IO

GERAL

TOTAL ~IERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO . . . . . . .
TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
TOTAL GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.272.839
4.423.967
15.696.806

.-
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ANALISE CO~!PARATIVA DAS INFORMACOES FORNECIDAS PELAS UNIDADES
BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL
ANO 1984
Em

-

.,.

IJ~

CrS milOOes

ENTRADAS

IDADES

SA!DAS.

!NFDRMACi\0
IDAS UNIDADES

~~F~~~~~~g

AC

o

125

AH

27.252

PA

9.101
5.314
3.571

50.559
29.370
42.662

RD
1-!A

RESULTA!XJ
125
23.307
20.269

PI

2. 775

CE

27.984
10.204

(-)

3. 771

RN

31.755
10.364

(-)

160

PS

6. 251

4.206

(-)

2.045

PE

27.763
6.131

24_.565
7.020

(-)

3.198
889

~~:~~
984
3.985

15.758
13.062
6.413

37.348
2.423
980_

5.994
3.755

AL

l NFOR~IAÇI\0
DAS UN!DAilES
788

39.173
24.334
14.754
19:212

8.245
7 .901,

RESU~TA!XJ

(-)

196
11-773
26.111
17.921
6.50'9
11.311

21.208
8.387

41.760
14.851

6.464

29.061
94.455
11 ~861

40.096

11.035

124.-896
18.453
19.075

30.441
6.592

20.552

SE

1.260

2.620

1.360

6. 757

BA

52.606
90.913
175.276
586

70.687
449.486
546..132
45.380

18.081
358.573
370.856
44.794

47-646
21.264
69.177
6.842

83.543
104.115
175.999

35.897
82.851
106.822

59.732

52.890

5.511
280.025
36.752

5.094
311.493
46.968

417
31.468
10.216

15.071
301.461
34.380

42.345
371:591
50.578

27-274
70;130

320.538
1.609.014

395.3.50
5.009.518

2.646.296

648.552
4.192.762

648.552
1.546.466

MT
MS

GO
DF
MG
ES

RJ

SP
PR

~

'

-

(-)

74.812
400.504

-

-

se

630.051

725.454

RS

736.008

706.981

7.068.817

8.521.607

(-)

-

-

-

12.318

16.198

-

95.403
29.027

1.035.286
633.171

1.345.530

310.244

709.731

76.560

38.6181-

5.034.490

8.146.051

1_.491.408

1.

11.773
3.123.334

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADE~:......

7.068.817

ENTRADAS NO ESTADO- SEGUNDO DECLARAÇOES DO PRÇiPRjO... •• • • •• ••

8.521.607

D lF E RE NCA ·•••• _•••• - •
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••.•••••• •

J--"'(-=-')~1L.,.._<!;45>_i2~-7L:;!J!.oo-J
38:618

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
SA!DAS DO ESTADO ·sa_GUNDO DECLARA COES OUTRAS UNIDADES........

1.49i .408
5.034.490

SAI DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PRClPRIO.............

8.146.051

D IFERENCA . . . . . . . . . . 1---C_-_J_3_._11_1_.5_6_1-i
-MERCADORIAS DESVIADAS 00 SEU DESTINO . . . . . . .' ..-...
3.123.334
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
RESUNO
GERAL
TOTAL ~IERCADORIAS DES V! ADAS DO SEU DEST l NO •••••••
TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
TOTAL GERAL ••• • • ••• • • • •••••••••

I

I

11.773

3.161.952
1.503.181
4.665.133
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PELAS~ UNIDADES ~

AN!ILISE COMPARATIVA DAS INFORMAÇOES FORNEC!OAS

(

BALANÇÁ

cOMERCIAL

INTERESBDUAL

- ANO
-

1984

Em Cr$ mil

ENTRADAS
#toES

ni~r.~~~!~:~

I NFOR~;~f~~
jjil-i>oo
R

INFORNACi\0
!)~ UN!DAilEc

RESULTADO

hõe~s ~L_J

SAI DAS

IN!DR.'~?,J

ro

AC

o

2.048

2.048

952

207

fu\1

7.056

14.978

7.922

19.862

1.175

PA

8.266

7. 895

371

23.521

48.823

RO

456

8.730

8.274

2.114

1·1A

1. 264

2.405

1.141

2.314
11.140

H

650

7.060
36 .160

RESULTADO

ro

PROP

745

H

(-)18.687
25.302

H

17.03"3

200
5.893
lO. 879
35.442

17.939

PI

7.539

8.189

CE

33.624

29.484

RN

16.813

90.985

74.172

42.224

45.249

3.025

PB

15.061

22.69 8

7.637

16.688

25.500

8,812

(-)

4.140

71.602

PE

65.612

49.530

(--)16.082

119,992"

159.265

39.273

AL

11.513

11.751

238

13,913

l9 .132

5.219

SE

1.124

5.859

4.735

12.637

21.048

8,411

BA

56.913

63,600

6.687

145.559

38.208

MT

11.859
79.807

36.519
62.188

24.660
(-)17.619

107,351
10.373

29.6 87
33.852

19.314
15.440

soa

20.412

19.904

6.494

51.423

44.929

1. 003

557
(-) 11.035

31.227

97.128

65.901

309.748

342.354

32.606

1..231

87.010

54.857

(-) 32.153

MS
GO

I

204.483

1.560
193.448

1:

,I

11.122

12.353

I,'I

190.908

190.85:<

2.093.308

1.873.376

H

219.932

1. 556.537

,,11

1.345.530

1.035. 286

(-)

310.244

725.454

630.051

1.02:7.097

768.438

(-)

837.319

848.752

5.190.866

4.512.584

_3, ••• , ••

807~3~0

DF
MG
ES

RJ
SP
PR

se
RS

18.412

-

(-)

-

258.659

838.138
159.856

,~

-

-

-

56

-

2.144.610(-)

95.403

-

-

}

11.433
147 IRR

I

958.H~O. j
5.190.866

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS \lN IDADES.·,...
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES DO

588.073

~PR<lPRIO- -- • -- . . . . -

4 .512 · 584
DIFERENÇA ••••.•••• -. 1---"6-'-7,_8~.2,_,8,..2'--(

DE~STINO ..

838.13'8
159 8 6
· 5
3
3
.996 • 88
4 807 360
•
SAIDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOESDO PR0PRIO •••- •••••••• ,.~
·
DIFERENÇA •••••••••• ~C-_J__B_l_o_._97_2__- i
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU

• • ...... ; ..

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES···-·-,,·

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO • • ••• • - • .-- • •

i

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL
GERAL
TOTAL )!ERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO . . . . . .~.
TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL

1.796.298
7 44
••••• 1---3-0_0__ __
. --1

TOTAL GERAL •••• •• • • • • • • • • • • • • • •

2.103. 342
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{ <>'· AN~LISE CO~IPARATIVA DAS INFOR~IAÇOES FORNECIDA5 PELAS
BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL
.

{!-;;
IDADES

- ANO

1984

UNIDADES~
Em Cr$ milhões

ENTRADAS

SAfDAS

ID~~~~~g~~ ~~F~~~mg

AC

o

329

A.'l

.64. 835

PA

17.414

RO

360
3.522

59.717
29.235
6.653

I·IA

INFOP.NAJio~O

RESULTA!Xl

(-)

DASUN!DAD

(-)

RESULTA!Xl

329

2.267

980

(-)

1.287

5.118

29.229
21.094

(-)

21.68:

6.293
7.989

2.325

7.544
67.745
3.524

9.746

19.883

10.137

182
3.433

7.662·
63.007

14.289
74.089

6.627
11.082

11.821

11.511

I NRJRMACNl
lXJ _pR(lpRIQ.

46.651
1.195

PI

3.228

3.046

CE

32.100

35.533

RN

13.788

14.476

688

14.224

24.051

9,827

PS

7.121

12.839

13.187

30.444

17.25'

PE

158.839
13.058
15.603

185.872
18.979

27.03

5.835
26.969

1.190
1.353

SE

73.619
4.482
5.6,3

19.960
72.429

27.496
10.056

177.375
9.400

226.842
35.89'3

21.562
38.502
20.609

16.873
9. 728
24.605

38.378
72.469
79.712

62.741
55.107

3.000

286.517
55,885

389.849

103.332

281

82.465

26.580

AL

(-)

21..306

5.92
4. 71)~

20.308

BA

107.145

134.641

~IT

4.601

14.657

MS

10.880
10.663
1.494

32.442
49.165
22~103

381.043

384.043

ES

34.079

33,798

RJ

622.099

794.379

172.280

o

5.135. 712

5,445.056

309.344

2.401.595

3.671.282

709.731
848.752

633.171
837.319

76.560
11.43

706.981
768.438

736.008

29.02.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIIYENTE (Martins Filho)- Conàdo a
palavra ao nobre S~nador Jorge Kalume, como Uder dd'
PDS.
O SR. JORGE KAUJME (PDS - AC. Pronu-ncia ~o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Causou-me surpresa e espanto o noticiário de uma
nova ''descoberta" sobre-a verdadeira história da descolrerta do Brasil, assunto comentado pelo articulista de O
Globo A: Gomes da Costa em sete de março corrente,
nos segumtes termos:
"DESCOBRIMENTO DO BRASIL

A. Gomes da Costa
Dentro de 14 anos estaremos a comemorar, com
pompa e circunstância, o meio milénio do descobrimento do Brasil por Pedro Ãlvar..:s Cabral: rraquela
4' f.:ira, 22 de abril de 1500, rezam os c10nistas, foi
visto "um grande monte, muito alto e redondo", ao
qual pôs o capitãO-moro nome de Monte PascoaL
Com a idtia, não _está muito de acordo o ilustre
Prefeito dO Cabo. município- situacto a 32 Km de
R<:'cife. Tanto assim é que depois de ler Pereira da
Costa e Capistrano de Abreu, foi consultar ..-probanzas" e p!anisférioS- c decidiu- rcs,€;atar o passado
histórico, declarando, ..urbi et orbi", que foi VIcente Yaiie.z Pinzón, intrépido navegador de Castela,
quem. pela primeira -vez, "pisou cm solo cabense".
Em sinal Oe júbilo, sua senhoria enfeitou as ruas
da cidade neste 26 de fevereiro, o grupo foldóiico
"Caboclinhos Ci:iíPóS~.--dançOu, com trajes tíP"ícos
dos caetés, na praça prinCipal; houve bcberete e o
Cônsul da Espanha viajou ispecíalmeilie ao CabO
para descerrar a placa alusiva à retifiCação histórica:
"Viva Pinzón, descobridor do Brasil".
Se ainda fosse vivo, o velho e cépticO Machado
de Assis escreveria:; em suãs crónicas- fluminerisé:s,que estamos pera-nte uma briga das províncias: há
alguns anos, foi o Secretário da Cultura do Ceafâ
que pleiteou a primazia do desembarque do navegador nas praias nordestinas; depois foi o Rio Grande
do Norte que reivíi1dicou para o fidalgo Alonso de
Hojeda, a serviço de Castela, a glória de chegar a
solo brasileiro antes dos portugueses; e ainda tivemos Diego de Lepe e Alonso Vellez de Mendoza,
que também teria alcãnçado o Cabo de Santo Agostinho e descido a costa para o s,ul, na opinião ae ãl~
guns antes de terem dado conta de que pelo Tratado
de Tordesilhas estavam metidos dentro dos limites
pertencentes à Coroa de El-Rei D. Manuel, de Portugal. E já não falamos de Américo Vespúcio, desacreditado pelas mentiras, nem das pretensões francesas. que também as há, segundo as quais um certo
Jean Cousin teria chegado a terras brasileiras, antes
do senhor de Belmonte, e à América, antes de Colombo, embora nem a Corte de Paris tomasse coR
nhecimento dos seus feitos e aventuras.
Enquanto disputa regional, os baianos não se alteram: Porto Seguro continua a ser santuáriO da nacionalidade e se navios castelhanos, como diria o
Visconde de Varnhagem, andaram costeando para o
Norte as "terras de Santa Cruz", antes da armada
cabralina fundear no litoral Atlântico, .. tudo isso
não produziu nenhum resultado de conseqüência".
Por outro lado, podemos dizer que as solenidades promovidas pelo alcaide do Cab_o ~ desde o
içar da bandeira espanhola às danças indígenas dos
••caboclinhos Caipós"- em nada afetam oS trabalhos que já existem de diversos autores, dos quais
nos limitaríamos a citar os de Duarte Leite, na
.. História da Colonização Portuguesa do Brasil", e
os do Prof. Damião Peres, que comprovam ckmtificamente e com base em docuriíentos (não em descrições fantasiosas ou em palpites do gabinete) que
o suposto descobrimento espanhol das costas setentrionais brasileiras não passa de um equívoco que
tem como origem remota a própria diferença na
conceituação da política de descobrimentos por parte dos portugueses e castelhanos: estes, em suas descrições, a entrar pelo imaginário, a contar vantagens

e façanhas e aqueles a guardar segredo, a manter a
sobriedade e o silêncio, escondendo os ..mapamundi" de Pera Vaz Bisagudo e as cartas-de marear,
desde a Escola dc_Sagres.
Decerto não vale a pena recomendar ao Prefeito
do Cabo que tome conhecimento das conclusões
mais recentes sobre as viagens de Pinzóns- os erros quanto à passagem do Equador; a confusão es~
tabelecida entre o Cabo de Santo Agostinho e o
Cabo de Santa Maria de la Consolación; a troca da
foz do Orinoco pela do Amazonas; os enxertos car~
tográficos nos mapas de Juan de La Cosa, etc. En~
fim, todas essas pesquisas são incômodas e a leitura
das provisões e a!Varãs levaria tempo. Ao invés disso, lembramo~lhe apenas, que, a partir da História
de Handelman, poderia sair à procura de outros
aventureiros mais antigos do que Piozóri: deScobrir
inscrições rúnicas no Piauí ou desenhos ·antigos em
rochas encontradas às margens do rio Japurâ, na
bacia do Amazonas. Colocando de lado, entretanto,
o confronto entre os Estados e as celebrações do
Prefeito, "gastadas y p9bres", como os resultados
da expedição de Pinzón que depois de descobrir
''seiscentas léguas de tierra firme allende de múchas
íslas", voltou a Castela pedindo clemência régia
- para as suas dívidas, resta~nos aguardar que o Governo da Espanha designe um historiador para estudar o assunto em profundidade, pois, segundo o
Cônsu! em Recife, existem muitos documentoS que
ratificam a tese.
Caramba! Durante q u~se 500 anos, nem Oviedo,
nem Pedro Martir, nem Navarrete, nem outros cro~
nistas e investigadores conseguiram chegar a esses
documentos comprobatórios da presença de _Pinzón
no litoral pernambucano. Apareceram agora de repente- e foi ao- som de atabã.ques e de apitos~ que
se fez o anúncio. ~o caso de dizer como o cavaleiro
da Casa de EI~Rei D. João II:- "e por não alargar
mais a matéria, deixo de dizir as particularida..:
des ..."
Cícero, o historiador romano, se ressuscitasse, certa~
- mente teria que rever o seu conceito, quando escrevera
que "A história é a testemunha dos tempos, a luz da ver~
dade, a vida da memória, a mestra da vida, a anunciadora da antiguidade".
E quando vejo esse entusiasmo de algumas pessoas,
querendo eclipsar a verdade histórica já fixada no espírito e na consciência de todos nós, herdada de nossos antepassados que víram eparticip~ram da incomparável epopéia devidamente documentada, também isso me faz
lembrar Alexandre Herculano; ..0 patriotismo pode inspirar a poesia; pode aviventar o_ espírito; mas é péssimo
conselheiro do historiador".
Fica, pois, esta literal advertência aos nossos patrictos
que, levados por um impulso acidental, queiram alterar
os rumos da nau histórica ou da galeota que veio ancorar
em Porto Seguro, hoje topônimo da cidade baiana que é
a ·c-ertidão de nascimento do Brasil.
Jamals esse ato verdadeiro do feito cabralino, em tempo ·algum nestes 486 anos de tradição, foi contestado.
Pelo contrário, cada vez mais se sedimenta, enrafza-se
ante a sua pureza cristalina_
O Brasil foi descoberto pelo pequenino-grande Portugal, através do seu eminente almirante Pedro Álvares
Cabral, que receb_eu a missão de descobrir novas terras;
como Cristovão_Colombo, seu símile genovês, qu.e por
ordem do rei da Espanha descobriu a América em 1492.
A tese do escritor J w.me l{aposo Costa, em "A vi~gem.
_c:!_~_~edro Ãlv~_res Cabral ao ~rasil",livro publicado pela
Editora Thesaurus em 1985 é digna de ser lida e meditada e adiciona inTormações sobre o assunto.
-E o historiador brasileiro vice~Almirante Joao Carlos
Caminha; em seu livro "História Mãrítima", afirma
acertadamente que "depois dos vikings, os -portugueses
foram os primeiros que lançaram as vistas para a imensidade do Oceano Atlântico''.
T'antos feitos realizou Pinzón e outros navegadores espanhóis, que esse não lhe farâ falta. E" tantos outros navegadores ilustres têm empreendiment~s que ins~riveram
seus nomes na História como Vespúcio, Cortez, Pízzarro, Dei Cano, Narvaez, Ayolas, De soto, Balboa, e até
Orellana. Que interesse existe em rever um fato que jâ es-
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tâ inscrito em definitivo nos anais da América e da Europa, mesmo porque é um fato histórico puro!
"A história- escreveu Ortega y Gasset- é a realidade do ho_mcm. Outra não há. Nela chegou a se fazer tal
como é. Negar o passado é absurdo e ilusório, porque o
passado é o natural do homem que volta a galope. O passado está aí e não tomou o trabalho de passar para que o
neguemos, mas para que nos integremos nele."
A Espanha, pais amigo e irmão, tem seus grandes
méritos- no campo das descobertas realizadas nas Américas do Norte, do Sul e Central. o que é digno de todos os
nossos encômios.
O fato, pois, do descobrimento do Brasil por Portugal,
é a realidade da história, indesmcntível pela verdade com
que se realizou.
Eram estas as minhas palavras, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.}

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, como Uder do
PSB.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB -· RJ. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente. SrS. Senadores:
Inicialmente quero fazer uma colocação que me pareC'.e justificada, em razão de ter sido a minha primeira presen'ça na seção do D~ârio do Congresso Nacional, quando
da sua instalação: a omissão do meu nome na lista dos
Senadores "prese:rltes: entendo que talvez pelo fato de fundonârlos·ainda nà.o me conhecerem é que houve, na realidade, essa omissão, a qual apenas coloco neste momenlo, para evitar que venha novamente a se reproduzir.
Outro fato, Sr. Presidente, que me parece hã de serrevisto peta Mesa Diretora é que no "Diârio" do Senado,
na parte referente à constituição da Mesa das lideranças,
das vice~lideranças, continua a ser impresso o caput do
ano passado, porque vemos aqui ainda constar o nome,
na liderança do Partido Democrático Trabalhista, do
~minente Senador Roberto Saturnino, constar ainda, o
nome do Senador Jaison Barreto como integrante da
Vice--Liderança do PMDB e não constar a Liderança do
PSB, da qual muito me orgulho de ser o seu representan-

te.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, lendo os jornais~
constatei um fato que me causou preocupação. Trata-s.e
de matéria paga Por em.presas nacionais que Comerciam
com cale, denunciando a Empresa Melita, uma nlultinacional instalada em São Paulo com subsidio do Governo, como sejã e~tivesse havendo um choque entre as em.~
presas nacionais e a referida empresa. Isto muito me
preo_cupa, porque o fato de determinadas multinacionais
se instalarem com subsídios neste País, neste momento,
está criando problemas para as empresas nacionais,
como no caso específiCo do café. Espero ·que o Governo
tome providências, para evitarmos, talvez, atê um lookout, até a falta de mercadorias nos supermercados, deixando a população em situação de extrema dificuldade.
Sabíamos que a emissão do pacote traria uma série de
problemas que teriam que ser enfrentados posteriormente. No nosso primefro pronunciamento nesta Casa, alertamos para o risco da falta dos gêneros alimentícios.
Vimos, ontem, o Governo enfrentando o problema da
c-.une, para evitar a falta desse produto, e para que houvesse esse acordo, o Ministro Dilson Funaro necessitou
declarar que importaria carne caso não fosse a mesma
c_olocilda no mercado.
Há grandes riscos de não termos, na realidade, a estabilidade económica que todos nós desejamos se não houver também uma nova direção da agricultura nacional.
Sabemos que em grandes âreas agricultáveis deste País
são plantados produtos que estão valorizados no comércio internacional. Vez ou outra verificamos a abundân~
cia da safra da soja, vez ou outra; em razão do subsídio
do PRO ÁLCOOL, em extensas áreas só se planta canade-açúcar, e agora, com a valorização do café no mercado internacional, verivicamos uma nova direção no sentido de se voltar a plantar novamente o café.
O Sr. Benedito Ferreira -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD nobre Senador.

Com o maior prazer,

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Jamil Haddad se volvermos as vistas para um passado não muito
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remoto, vamos encontrar uma situação que deveria estar
sendo objeto da nossa reflexão com as medidas recentemente tomadas pelo Governo. V, Ex• assistiu, como to-

dos nós, as conseqUências da inflação galopante que resultou a premiar o capital a níveis tais, tornando-se praticamente proibitivas os investimentos neste Pafs. Agora,
o Governo Federal, ao baixar esse decreto, inequivoca-

mente um decreto corajoso, coloca em termos claros que
está-se travando uma guerra de vida ou morte, quer di-

zer, é tudo ou nada, onde não vejo como possa a empresa nacional, descapitalizada como está, fazer face à competição que irá sofrer com as empresas estrangeiras, que
têm, acesso ao crédito, pelo menos por um ano, a juros
muito mais baratos do que aqueles vigentes no mercado.
Então, essa história que aí este\ de que permitiu-se que os
bancos chegassem a ostentar o luxo de comprarem os
pontos comerciais mais caros de todas as cidades, de terem as agências mais suntuosas, os móveis mais sofisticados e a abertura de agências como se fossem botequins
para vender cachaça - basta ter um campo de futebol,
uma capela e uma venda, ali há uma agência bancária,
essa foi, mais ou menos, a reS;ra que se instituiu atrav~s
do processo de infla!flo continuada do Brasil- eu não
vejo, nobre Senador, como realmente possam os bancos,
mantendo a estrutura caríssima e at6 agressiva à pobreza
brasileira, mantendo o luxo, inclusive dos programas de
televisão, os programas de noticiários mais caro são normalmente financiados e custeados pelos bancos, isso
para fazer propaganda de uma mercadoria que nunca tiveram bastan~e na prateleira para atender a demanda,
neste País ondC o tomador de dinheiro oferece at~ a alma
como garantit!. para obter o-financiamento. Com tudo
isso chegamos ko fausto bancário em que estamos vivendo, e agora vedt o risco da competição das empresas estrangeiras mais fortes, pagando juros que representam
1/5 a 1/6 dos juros praticados no mercado interno, vêm
aqui com dinheiro emprestado, porque não vão trazer
capital de risco, porque o nosso nacionalismo xenófobo
nos levou a ter uma lei de remessa de lucros com vinte e
quatro anos de idade e duzentos e quarenta_ de iniqUidades nas costas, uma lei que estabeleceu uma remessa de
lucro de 12%, mesmo quando os juros internacionais estiveram num patamar de 24 a 25%, queríamos nós que
viesse capital estrangeiro para cá. Veio, mas sob a forma
de empréstimo, não sob a forma de capital de risco. Agora, inverteu-se o quadrO, virá sob empréstimo porque
convém, porque a remuneração é mais barata. Antes vi~
nha sob a forma de empréstimo porque podiam remeter
os juros contratados de 24 a 30% no mercado internado~
nal; agora, continuam a vir sob empréstimo porque,
realmente, agora é um grande negócio, porque os juros
estão muito mais baixoS. Da vez anterior, quando fomos
tirar a carta de valente, de romper com o FMI como se
fosse possível romper com o auditor, mas para satisfazer
o nosso nacionalismo exaltado, rompeu-se, e a solução
que se encontrou foram as tristemente famosas operações swap. E V. Ex• assistiu a industrialização no Brasil, ferros-velhos, empresas que não trouxeram dinheiro
e os dólares e os macos que trouxeram depositavam no
Banco do Brasil; retiravam em cruzeiro; daí 5 anos voltavam e devolviam o cruzeiro erodido pela inflação e retiravam seus marcos e seus dólares intactos e imunes à
corrosão da inflação. Tenho noticia atec de uma dela que
naquela época não trouxe nem mesmo marco nem dólar;
trouxe uma cambial avalizada e com ela, entretando à
antiga SUMOP, retirou os cruzeiros, construiu as suas
fábricas, implantou suas indó.strias e com os lucros obtidos, num curto espaço de tempo, num mercado com
uma demanda enorme a ser atendida, em poucos dias pa~
gou. Tivemos um parque industrial implantado, remetendo lucros, é verdade, mas na realidade, também muitas dessas fábricas que para aqui se instalaram não vieram senão desfrutar das benesses momentâneas criadas
pelo governo daquela época, como conseqüência da sua
valentia de romper com o Fundo Monetário Internacional. A essa altura, quando vejo, hoje, no noticiário que
vamos impor aos nossos credores, tenho receio que venhamos novamente a ter que pagar muito caro por essa
nossa valentia, e começarmos, a pretexto de valente, a
não conduzirmos inteligentemente as medidas que até
aqui jâ foram tomadas, e começarmos com concessões
demagógicas, como- aquelas ainda ontem anunciadas
pelo jornal O Estado de S. Paulo, quanto ao primeiro
passo da indexação com os chamados 60% dos saláriOs.
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V. Ex• fala da competição desigual promovida por uma
empresa estrangeira implantada com subsídios neste
País, e efetivamente não temos tido nós, os homens
póblicos, o discernimento, a coragem e a bravura moral
para impedir as mazelas e os desmandos que ainda hâ
pouco escandalizavam V. Ex•, quando lhe mostrava que
o -"Coitadismo municipalista'', esse realejo e essa orquestração que muitos politicas de boa-fé e mal informados
nele ingressam e fazem coro, para dar mais dinheiro aos
municípios, e tem~s dado e a um ponto, _a um nível que
indicam as estat1stica e os números oficiais publicados,
um incremento de 244 mil por cento nas receitas, superando de longe o tamb~m absurdo incremento verificado
na U ni.ão e nos Estados, mas tambêm se permitindo, os
prefeitOs, na esteira dos maus exemplos ditados pela Repó.blica e pelos próprios governos estaduais, irem muito
além dos abuso-s cometidos com o dinheiro do contribuinte praticados pela União e pelos Estados, chegando
eles, no caso, a um empreguismo de se cometer um incremento de 306.000%. Vale dizer, 6 vezes- estou repetindo aquilo que já ~ do conhecimento da Casa- que~ 6
vezes das despesas de custeio, quando absurdamente, só
num espaço de 15 anos obtiveram um incremento de 5
vezes na receita, correspondendo a 5 vezes, repito, àquilo
que ocorreu com as Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional. Desculpe-me V. Ex' por ter-me alongando
tanto, mas o assunto é realmente momentoso e precisa,
cada vez, ser cuidado por homens competentes, como s6i
ser V. Ex'
O SR. JAMIL HADDAD.- Não hà dúvida, nobre
Senador Benedito Ferreira..
Agradeço o aparte de V. Ex•, nobre Senador. V. Ex•
chegou, mais ou menos próximo do enfoque que eu colocaria. Sabemos que a política do Governo Federal para
pagar os juros da dJ:vida era' e ~ a exportação, a qual &
subsidiada. Como não há dinheiro para pagá-la, jogamse títulos no mercado ou roda-se a guitarra. Causa de inflação incontestável. 'Há de se estudar, imediatamente,
esse fato, para que o plano econômico, do qual sempre
tivemos esta idhla, pois, como socialistas, achamos· que
cabe ao Governo agir, cabe ao Estado agir sobre a economia, para evitar-se chegar aonde chegamos. Achamos
nós, que apesar dessa política de exportação que deixava
um saldo, um superávit na balança, dinheiro que não era
recebido nem nós sabíamos onde se encontrava e que ficava apenas para o pagamento dos juros da dívida que
não sabemos como foi contraída. Atrás disso tudo, tivemos que importar mllhões de dólares de gCneros de primeira necessidade, arroz, feijão, milho. Inclusive fato'
que nos escandaliz(!~. que o arroz importado da Tailândia era um arroz podre, sem condições de consumo e
nada acontece com quem tomou essas providencias. Temos que pensar, na realidade, nos gêneros de primeira
necessidade neste País. Aí terá que ser _embutida a reformã a8râria, para que sejam, então, entregues a esses colonos as terras, a fim de que possam produzir gêneros de
primeira necessidade, com auxílio e juros baratíssimos,
com a criação de cooperativas para colocar os produtos
no mercado, para que não tenhamos que novamente importar produtos, gastando milhares de milhões de dólares que não temos condições de gastar ...
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a reforma nós a apoiamos, mas há necessidade- e quando no meu pronunciamento coloquei as dúvidas, dóvidas estas que posteriormente o Próprio Ministro Sayad, a elas se referiu. Uma
delas foi o pagamento dos juros da dívida, e a renegociação da dívida, Estado por Estado, ou, então, a coligação_ dos países devedor~s para negociarem esta dívida,
porque não é possível se pagar uma dívida com a injustiça Social flagrante que se observa neste País.
Temos que olhar o campo agrícola, neste momento e
embutir uma reforma agrârla. Temos que ver como evitar a evasão de dólares ao exterior. V. Ex• se referiu à Lei
de Remessa de Lucros, que depois de 12 anos de luta foi
aprovada no CongresSo Nacional. E foi o primeiro ato a
ser revogado, quando do Governo de Castello Branco.
Foi, na verdade, nobre Senador Benedito Ferreira...
O Sr. Benedito Ferreira --V. Ex• labora em equívoco,
aJei entrou em vigor em 1961 e permanece at6 hoje:. Foi
aprovada no Governo João Goulart.

Ó SR. ,JA_Mn.: ijADP<I-D ....:_·A Lei doRemosoa do Lucros foi aprovada no Congresso Nacional, de autoria de
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S6rgio Magalhães e Celso Brant foi revolgado por ato do
Presidente Castello Branco.
O Sr. Benedito Ferreira- Está em vigor, ainda, Ex•!
O SR. J AMIL HADD~D - Está em vigor a nova Lei
de Remessa de Lucros, favorecendo a remessa indiscriminada de lucros das multinacionais.

O Sr. Benedito Ferreira- Não me socorre a memória,
mas posso garantir a V. Ext que a lei ê de 1961, ela ~ anterior à Revolução.
O SR- JAMIL HADDAD- A lei é anterior e foi revogada em 1964. Isso eu posso lhe afirmar categorica,mente.
E o que ocorre? Nós sabemos que, no campo da indústria farmacêutica, como exemplo, nós temos Merck,
Sharp e Dohme do Brasil, Geigy do Brasil, empresas
multinacionais aqui instaladas. Já que não temos e não
permitem que a indústria química básica para os produtos farmacêuticos seja instalada no Pais, nós pagamos
primeiro os royalties pw._, a fabricação do produto na
sua filial, no Brasil. E, Jl!!i'eriormente, a evasão desenfreada dos dólares, ao final do exercício. Nós temos que
agir. Não sou daqueles xenófobos, daqueles nacionalistas que acham que não deve haver aqui o capital interna~
cional. Mas acho que ele deve ser disciplinado. Caso
contráriO, as empresas nacionais irão à falência, dentro
do espírito que V. Ex• aludiu. Elas têm o dólar, elas têm
o dinheiro a custo muito baixo, enquanto as empresas
nacionais eram obrigadas a conseguir o dinheiro com juros altamente escorchantes, não tendo condições de
sobrevida. Conhecemos o caso de mais de 40 laboratórios de produtos farmacêuticos nacionais, que pura e
simplesmente se entregaram ao capital internacional, por
não terem condições de poder competir com o mesmo.
De maneira, Sr. Presidente, que agradeço a V. Ex• terme permitido superar o tempo, e aproveito para declarar
o seguinte: atrás desse pacote econômico, nós esperamos
que, de pacote em pacote, as justas reivindicações da po~
pulação brasileira, no campo social, venham a ser realmente atendidas. Muito grato a V, Ex• (Muito bem!)
.O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência informa ao nobre Senador Jamil Haddad que já determinou as providências necessárias às correções das falhas apontadas por S. Ex•
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio,
pela Liderança do PMDB.

O Sr. Severo Gomes- PCla ordem, Sr. Presidente, Eu
peço- a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Após a palavra do Senador Cid Sampaio.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio.
O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trazem-me hoje à tribuna os problemas e as soluções
implantadas no Brasil por decisão do Senhor Presidente
da Repáblica, no dia 28 de fevereiro.
Na realidade, as medidas atenderam realmente ao in~
teresse nacional.
Com a inflação em que estava vivendo o Pafs, com o
risco de hiperinflação, dificilmente nós conteríamos os
problemas sociais se medidas drásticas não fossem tomadas.
Para essas medidas colaborou o Congresso Nacional,
Quero lembrar aos Srs. Senadores que, ainda em dezembro de 1983, ao falar peta primeira vez, após tomar
posse como Senador, sugeri uma série de medidas, ao
lado de medidas que hoje constituem parte da legislação
brasileira, através do pacote baixado por decreto do Senhor Presidente da República.
Propunha, naquela época, como medida complementar, a extinção da correção monetária, o tabelamento dos
juros, o congelamento dos preços. Propunha, então, a
anistia dos débitos fiscais e parafiscais das empresas, em..
presas que, naquela ocasião, fechavam suas portas e se
debatiam dentro de um processo recessivo. ·sugeri, ainda, que os d6bitos anistiados fossem incorporados ao capital daquelas empresas, •~com o objetivo de criar fundos
de participação para os empregados, criar o fundo de ca~
pjtalização social, e que as ações decorrentes daquele
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perdão fiscal permitiriam, na realidade, a integração da
força do trabalho na estrutura produtiva do País".
Neste trabalho publicado nos primeiros ·meses de
1985, transcrevenda __ o mCu pronunciamento em dezembro de 1983, dizia:

"'Com a vigência da cõrreçãO m-oflcl.ària C·da es.:
pe<:ulação financeíia-;- envOlVi!riào cada dia maior
soma de recursos, o fato de conter a expressão monetária, os salários, só terá efeito de estimular a depressão econônlica' e a inflação, e a depressão

em as-

cendência, que trarão para o País o colapso econômicci."
Dizia, então, que
«essas medidas só teriam efeito na hipótese de serem corrigidos e tabelados os juros e efuninada _a
correção monetária."
Concluía:

"O fim da correção Seria- a "interrupção df:sSa de-sordem em cadeia que vem gerando, simultaneamente, a inflação não mOnetária e a depressão."
Posteriormente, Sr. Presidente, no fim de 1984, apresentava outro trabalho, como colaboração do Congresso, que sabia que não seria de fácil aplicação, e dizia, -no
livro em que fiz publicar ~se pronunciamento que
..As medidas que serão propostas a seguir exigirão coragem, determinação, energia e colaboração
do povo."
Essas medidaS foram tomadas pelo Senhor Presidente
da República.
Apraz-me constatar que os resultados foram favoráveis e as sugestões·que razia então pai-a.. Desindexar a economia, reduzir a correção monetária a um, fixar uin dia .. D" no qual iodos os débitos e créditos sujeitos à. cori"eção monetária seriam
corrigidos sem antecipar seus vencimentos, passando os juros a viger, a partir destã data, D.o máximo
de 12% ao mês. Qüe, a pa:rtir do dia .. D", todas as
taxas de correção ficariam reduzidas a um; deixando, portanto, na realidade, de existir a correção monetária. Que nos contratos com vencimentos de valor prefixado, a remuneração contratual prevaleceria, incidindo, proporcionalmente ao tempo decorrido até o dia "D", e, a -parTir dessa data, a remuneração superior a 12%, que· scbria o -noVo. juro legal~
não seria eX:ig'ível porque seria considerada correção
monetária."

h exatamente a forma de calcular a tabela que o decre-to do Governo pôs em vigor.
Portanto, a colaboração do Congresso, o trabalho encaminhado ao Presidente Tancredo Neves e, depois, ao
Presidente Sarney, na realidade, empolgou o País, trouxe
o povo para a rua, e, hoje, os brasileiros acreditam na
realidade que será possível ao País recuperar-se e estabelecer as normas, não só de moralidade, como de justiça
social, trazendo o progresso-econômico.
Porém, Sr. Presidente, essas medidas não foram tomadas na sua totalidade.
Os juros-Continuam altos e os juros têm um efeito inul~
tiplicador sobre o custo das coisas. Se eles não forem tabelados talvez os próprios -efeitos desse pacote tão útil,
tão necessário e lão bem recebido pelo País, possam, n~
realidade, ser invertidos.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, V. Ex• me
permite um aparte?
O .SR. CID SAMPAIO- Com muita honra, Senador
VirgíliO Távora. - --

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• falou no- contributo hítelectual que membros deste Congresso haviam dado,
justamente, para a tomada dessas medidas. Vê, então, V.
Ex• a razão que tínhamos nós, no afio passado, qUando
solicitávamoS o debate--,... os Anais da Casa estão aí para
testemunhar- por parte da Bancada, a-qual V. Ex• per,tence, das diferentes soluções apresentadas para esses
problemas; inclusive citávamos aquela de ãutoria de V.
Ex' Recorda-se? Bem, passam-se os tempós, essas medidas são tomadas- sabe V. Ex• melhor do que nós, por-

qUe V. Ex• pertence à situaçãO,.......;.. que é uma somatóriã, e
ao mesmo tempo, de itens retirados da proposta do choque IU.terodoxo de Bulhões, do choque ortodoxo de Chico Lopes e- da chamada desindexaçào ou desinflação
progrãmada do Professor Fottmann aqui por nós tantas
vezes citadas. Mas tudo isso, eminente Senador, a maio~
ria dessas medidas estavam também na proposta de V.
Ex~ E a recusa que a Bancada de V. Ex• sempre teve por
ação de discutir justamente essas diferentes soluções, deu
ao Congresso _essa enofme desvantagem Qe se apresentar
agora ao povo como uma proposta, como algo feito exatamente por sugestão do Executivo, como muito bem
poderíamos ter contribuído, como, aliás, Sua Excelência
O Senhor Presidente, em discursos variados, dizia que
gostaria de ver sugestões no Congresso a respeito do assunto. Este era o aparte que eu queria dar a V. Ex•, mais
uma vez demonstrando a singularidade, neste caso; da
atitude de V. Ex• e do eminente Senador por São Paulo,
Severo Gomes- por coincidência está à frente de V. Ex•
~ na discrepância que havia df! política então seguida e
mostrando soluções que, se não foram integralmente
adotadas pelo Governo, em grande parte por ele encaroparlas. Era este o testemunho que eu queria dar. Acreditamos que essa lição sirva
Congresso, para que discutamos aqui de coração aberto, sem paixões, oS problemas importantes da Nação e não nos atenhamos àquela
negativa obstinada de um Silêncio como resposta, muitas
vezes, hã contribujções. Pelo menos, de nossa parte, seri~m. se não válidas, pelo menos bem-intencionadas.

ao

O SR. CID_SAMPAIO- Senador Vigflio Távora,
~gradeço o aparte de V.Ex•, sempre tão interessado nõS
assuntos nacionais.
, O atual Governo do Presidente José_ Sarney, a'! assuW,ir o -poder, encçmtrou o País, primeiro, desacreditado
e>:.ternamente,_comissões do FMI vasculhavam as contas
brasileiras, entravam de pasta em todas as repartições do
- País, para pedir contas, para impor condições, para exigir cartas. A par disso; um'a inflação de mais de 200%
atormentava a vida do País, Simultaneamente cOm um
processo recessivo, que fechava as fãbricas e levava ao
.desemprego. Evidentemente que, com tal herança, com
obrigações a pagar por compra de equipamentoS, Senad_or Virgílio Távora, armazenados _em câmaras frigo'i-ificadas, que deverão ser instaladas no País depois de 1990.
Compras enormes, absurdas, gasteis suntuosos, evidenterhente que um Governo não poderia, nos seus primeiros
meses, dar solução a todo_s os problemas.. Mas, mesmo
ant~ desse pacote, Senador Virgílio TáVora, o Brasil já
tinha começado a crescer, os salários começavam a ser
repostos nos seus verdadeiros níveis e, além disSo; além
do crescimento além da melhoria de vida do trabalhador, saneava-se, por exemplo, a Previdência que apresentáVa--~ni buraco _que, pela aparência, cabia o Brasil do
lado de dentro que, com esforço, com o trabalho do
n~v~ Governo pôde, na realidade, vir a ser moralizada.
__ lodo esse trabalho não podia ser feito de uma só vez.
Recordo-me Senador Virgílio Távora, dessas anâlises
feitas por V. Ex~ com relação aos números apresentados
oU PUblicados, às vezes, pelos jornais, e às vezes em doCurneJ?-tos oficiais.-E concordo com V. Ex•~ em muitas
ocasiões houve discordância entre esses números.

"0-sr-.-VTij;ilio TávOra ___;·Perniite V. Ex' um aparte?
-O SR. OD _SAMPAIO -Com muita honra, nobre
Sen~dor Virgílio Tâ':ora.
O Sr. Virgt1io Távora- Parece que não foi bem entendido_o nosso aparte aqui! Nós não viemos aqui blateraf
medidas que deviam ter sido tomadas antes ou
depois. Nós no momento, chamamos a atenção do Senado do fulcro do nosso aparte, do esplêndido momento
que deixamos passar, quando convocado~ pelo próprio
Pod~r Executivo para apresentar soluções, através do
MíriiSfioda Fazenda, do Ministro do Planejamento senão uma, mas várias vezes- soluções à crise financeira, econ:ômica, que nos afligia, nós deixamos - isso é
·que foi o fulcro do aparte. Não viemos aqui dizer qual a
pósição do Çjoverno, se foi boa, se foi mã, apenas dizemos que V' Ex•, deixamos, justamente de discutir e apresentar f('.uto do Trabalho Legislativo, do debate legislativo, ~am~êm uma soluç~fo que não fosse de V. Ex•, não
fosse do. Senador Severo Gomes, não fosse de Foltimann
com o Virgflio. não fosse disso, fosse uma solução fruto
contr~
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do debate desta Casa. Esse é que é o fulcro do nosSo pensamento. Nós não estamos aqui discutindo, e não vamos
justamente divergir dos absurdos, divergir da Presidência. Um jorna! dos mais conceituados do País, a-Folha de
S. Paulo, tem algumas - das notas publicadas por eminente repórter -político e económico, jurista dos mais brilhantes, onde assinalaya bastante essa inapetência que,
no momento, não sabemos porque razões teve a Bancada de V..:Ex~ justament.e para discutir conosco e não íamos procurar diluir- Ciên,Cia não tínhamOs para tal____;
as soluções apresentadas, mas que o Congresso deixou
de paSsar uma solução em uma ocasião excelente para
discutir os problemas da Nação, e no caso esse problema
específicO, nós ·aqui devemos bater no peito e dizer mea
culpa, mea maxima culpa.
O SR. CID SAMPAIO -Senador Virgnio Tâvora.
O Sr. Virgílio Távora-- Não fomos discutir outra coisa.
O SR. CID SAMPAIO -Senador Virgílio Távora,
esses assuntos foram discutidos, foram discutidos por V.
Ex', foram discutidos pelo Senador Severo Gomes, foram discutidos por vârios Senadores aqui presentes, pelos ilustres Líderes do PMDB', do PFL e do PDS. Discursos aqui foram feitos, debates travados ...

O Sr. Virgl1io Távora- Exriinente Senador, só se estão, eu estou doido, desculpe-m~ a franqueza, porque vamos velj,ficar Os Anais des~a_Casa e queremos ver- V .
Ex~ vai nos permitir, a amizade que cultivamos, o conhecimento de longo tempo, vamos verificar quando foi so~
licitado discutir o choque ortodoxo, o choque heterodoxo, solução Nodiano, "Plano Larida ... " Nunca foram
aqui díscutidos, permita-lhe dizer - V. Ex• apresentou
em dois brilhantes discursos as suas concepções que em
parte estavam certas, porque, pelo menos, para o seu governo foram válidas, tendo em vista que ele as aceitou .
Mas a discussão que _iríamos fazer aqui por motivos
alheios à vontade de V: Ex', acreditamos, que tantas ve-zes aprazamos neste plenário, e estão aí os Anais do Se-nado, nunca se realizop .
O SR. CID SAMPAIO- V. Ex!- não recebeu os apar-

tes, nobre Senador Virgílio Távora?
O Sr. Virgílio Távora - Solicitamos, marcamos até
um dia, uma data, outra, outra e mais oUtra e por motivos os mais diversos não foi possível à Liderança do
PMDB vir aqUi para-discutir. Ver discursos por exemplo
d_os dias t0/5/85, 15/5/85 e os de outubro do mesmo
ano. Estão aí os Anais do Senado ... Isso nós dizemos não
com crítica, mas com pena, porque um momento excelente como esse em que justamente membros eminentes
da outr_ora Oposição e hoje Situação tfnham opinião
Bem firmada e a nosso ver certa- em alguns pontos claro porque não podemos concordar com todas elas sobre uma solução para a crise que afligia a nossa economia, o Senado se quedou, silenCiou, não fez a discussão e
os Anais da Casa estão aí para testar. Não sabemos se foi
no tempo em que V. Ex• não compareceu aqui pOT- motívos naturalmente outros. Mas, estão aqui os jorilais, -a
testemunhar, ou dizendo mais claro, a Folha de S. Paulo
constatou isSo. Deixamos passar, inegavelmente, o momento em qlle, certo ou errado, poderíamos ter dado um
Cõntributo não individual, não de V. Ext, não nosso, não
do Senador Severo Gomes, mas o contributo do Parlamento para a solução desse problema.

O SR. CID SAMPAIO -Senador Virgflio Távora,
permita-me, porque o meu tempo esgotar-se-â em breve.
Senador Virgílio Távora, os discursos de V. Ex' serviram, estão aí nos Anais do Congresso e devem ter sido
estudados- e lidos como os dos demais Seiiadores. A
fuil.ção do Congresso e do Plenário-éjustamente essa. V,
Ex~ queixa-se talvez ...
O Sr. Virgílio Távora- Não nos queixamos, lamentamos.
O SR. CID SAMPAIO- Ou salienta ou lamenta o
fato de,.em prOnunciamentos de V. Ext, não ter a Banca~
da do PMDB vindo aqui retrucar objetivamenteo que V.
Ex~ dizíã.
O Sr. Virgílio Távora- Perdão, mas não nos atribua
esta ...

Isso V. Ex•s não frzeram, ~é fora de-dilvida. Mas 0 que
convidamos, não uma, mas duas, três vezes os Anais da_

casa estão aí para atestar ...
O SR. CID SAMPAIO- V, Ex• convidou para um
debate em plenário?

O Sr. Virgílio Távo~a- Convidei para um deba~ es-pecifiCamente sobre as díversas sohiçõeS: o choque ofto~

doxo, o choque heterodoxo, a solução nodíano~ a so~
lução -desse chamado "Plano Larida", do Lara Rezende,
do Pérsio Ãfida e outras que apareceram, inclusive citá~
vamos pessoalmente Antôni-o Dias Leite e Cid ~am_paia,·
se não me engano Cid Sampaio, Senãdor por Pernaml:)u,
co, que tinha publicado o seu discurso e...
O SR. CID SAMPAIO - Mas, Senador Virgílio Tâvora, perdoe-me, essa é a função do Congresso.
O Sr. Virgílio Tálora- A função do- Congresso ·é discutir. Então, foram os dois chamados à discussão i não
compareceram.
O SR. CID SAMPAiO- Foi·exatamerite à quC acabei de dizer. V. Ex~ falou s-obre esses assuntos e esses assuntos ficaram nos Anais do Congr~Sso. Agora, a· fato de
não estar presente Uffi: S~nadoi-_,_ ou a LideranÇa do
PMDB, para discutir com _-v~ Ex• O que V: Ex• apresentava, eu poderia dizer que estã Casa.fiójê tãmbéni-estâ. Vazia. Isso acontece freqUentemente no Senado, inclusive o
trabalho do Senado realiza-se nas Comissões.
A minha pr,esença, hoje, na tribuna obj~tív~~ na realidade, colaborar com o Governo nã qUestão relativa aos
juros. Evidentemente, a solução não é fáci!. A situaçã!=J a
que chegaram as finanças no 'Brasí1, os custos bancários,
ou dos serviços bancãrio, se elevaram de tal modo que
não é fácil corrigir. Todavia, se existem distorções, sec
existem, vamos dizer, ameaças de prejuízos éles estão aí,
mas o prejuíZO maior Será permanecer--com os- juros altos, porque a permanência dos juros altos, se for corrigir~
distorções cobrir prejuízoS"páSsarl:Os~ esses prejuízos se:
rão cobertos pela sociedade, mas estarão ar:fastando
consigo os males da permanência de juros altos durante
um período mais longo ainda.

e

O Sr. Severo Gomes - "Penillte V~ -Ex, um aparte?
O SR. CID SAMPAIO Senador Severo Gomes.

Com muita honra, nobre

O Sr. Severo Gomes- Nobre Senador Cid SamPaio,
et.t acredito que V. Ex• está com inteiril. razão. Eu diria

mais, que a permanência de juros ·nesse nível inviabiliza
o êxito do ajuste da economia.
O SR. CID SAMPAIO- Concordo com V. Ex• O
aparte vindo de V. Ex'. com o conhecimeçto que tem,
vem realmente fortalecer a minha argumentação para
qtle esse asstlllto seja estudado pelo Governo.
O Sr. Jutahy Magalhães-- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. CIO SAMPAIO Senador.
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Com muita honra, nobre

O Sr. Jutaby Magalbies- Apenas voltando um pouco ao problema levantado aqui pelo nobre _Senador
Virgf1io TávOra, eu acho que cabe aos Senadores manifestarem as suas opiniões pessoais tambêm, não _apenas
apresentarem sugestões conjuntas provenientes de d~ba
tes, mesmo porque V. Ex" aponta, como estA apontado
agora, algumas medidas que ainda se fazem necessárias
para aperfeiçoar o chamado pacote econômico. Então,
acredito cjue cada ministério O Governo -COmo em todo, e
tambêm através da Casa Civil tem aqui no Senado os
seus assessores exatamente para tomar ciência de que
aqui se passa e levar ao conhecimento de seus ministros
aquilo que ê dito neste Plenário. Agora, não sci se os ouvidos do Executivo estão bem abertos para as sugestões
que estão sendo feitas no Congresso. V. Ex• faz o seu tra~
balho, o seu estudo, apresenta as suas idéias, e as suas sugestões. Ao Executivo cabe ouvir ou não essas sugestões
e achar que elas são convenientes ou não para a Administração. Acho que não s6 o trabalho conjunto, que é
feito principalmente nas Comfssões Parlamentares dc.lnquérito, nas outras ComiSsões de Trabalho - aí sim, um
trabalho mais técnico, mais específico, mais de conjunto,
inclusive.Ç.·~proVádo pela totalidade do Plenário quando

as -SugestõeS são apresentadas pila Comissão Parlamentar de Inquérito - mas aqui no plenário também a sugestão individual de cada um deveria ser levada em consideração. Pelo menos deveria ser examinada pelo Executivo para ver se são válidas ou não. Este ê um trabalho
que eu acho ê também do Congresso, pois esta Casa não
pode ser considerada omissa nesta questão tão palpitante,- tão necessária, que agora está sendo entusiasticamente recebida pela população, porque aqui no Congresso
foram feitas muitas as ·manifestações a respC:ito do assun_!o, c~m diversas idéias ·apresentadas.
O SR. CID SAMPAIO- Agradeço o aparte de V.
Ex•
Continuando c:om as mjnhas observações, Sr. Presidente, Srs. Senadõ"res, realmente agora o_ tabelamento, o
controle dos juros, irá encõntrar uma oposição dos que
· -vivem de juros, das casas que normalmente _cobram juros, que são os bancos. Mas é preciso estar advertido de
~que essas medidas nã.o significam, como às vezes se tem
falado, o desejo, a vontade ou o pensamento de que é ne-cessário estatizar bancos. As medidas devem ser tomadas, tendo em vista a necessidade de baixar juros, porque
num pT-acesso capitalista não é possível a economia
sobreviver a juros de 40% ao ano.
A incidência, o efeito multiplicador desses juros, no
preço das mercadorias, através do capital de giro, necessário_ à reposição -de eStoques. fióalmente, à moviiriC:ntação das fábricas, é assustador. Agora mesmo para o
Governo, talvez seja uma idêia a mais, se se p_udesse
ameriizar a influência dos juros, evi9entemente
rebaixando-os, deixa~do de os cobrar por dc;:ntro, _çomo
se- faz no desconto de títulos.
. O Sr. Jorg; Kalume_ -.Permite V. Ex• um aparte?.
·· O SR. CID SAMPAIO Senador!

Com muita honra, nobre

--O Sr. JOrge Kalume --Gostaria d~ aproveitar a oporpara, primeiro, fazer votos para que as medidas
ad9tadas pelo Governo afcançem êxito, porque ele serâ
de todos nós, serâ da Nação brasileira. Em segundo lu-- gar, quero evidenciar o trabalho magnífico que V. Ex•
também. apresentou a esta Casa no ano passado e, concomitantemente, o Senador Severo Gomes, com sua experiência de erÍlpresário com sói ser V. Ex•; o Senador
Virgflio Távora, que por váriaS vezes ocupou esta tribuna, dando soluções para o problema económicofinanCeiro brasileiro; o Senador Roberto Campos, o Senador Jutahy Magalhães, que aqui se encontra neste momento, e outros Colegas, comõ o Senador de Santa Catarina, Lenoir Vargas que, como jurista, também apresentou trabalho digno de encômios. Acredito que a reunião
desses esforços tenha contribuído para sensibifízar os
técnicos-para a apresentação desse trabalho que, por certo, trará resultados benéficos para todos nós. Assim, antecipadamente cumprimento V. Exb 9, foi também um
dos tributãrios da idé_ia que contribuiu para desaguar
n-este- granq:e ·estuário da realidade a que todos nós aspiramos.
t_u_nid~dc;:

O SR. CID SAMPAIO - Agradeço o aparte de V.
Ex_', e foi justamente isso que saliente.í: que todos esses
triibalhos do COngresso levados e publicados nos Anais e
na Imprensa devem ter contribuído para a formação-de
um pensamento dentro do Governo, que conduziu a este
_último pacote cujo resultado, hoje, constitui a esperança
da grande maioria dos brasileiros.
Mas eu quero salientar, Sr. Presidente, _para concluir,
mais uma pequena sugestão:_o custo dos juros; no fatu~e_nto da_s __empr~a_s, pesa ~ivelrnente. _Bas~a:- dizer
que se os juros t? <?S i~põstos fOssem- cobrados por fora e
~ªº ínclufd(is na.fatura- o que seria possível atravês da
emissão_de um título simultâneo quando fossem emitidas
duplicatas ~numa mercadoria cujQ preço de venda em
uma fábrica fosse de mil cruzeiros, eles iriam representar
28,55%, ou seja, 285 cruzeiros. Todavia, basta que esses
impostos sejam cobrados juntamente na fatura, incluídos. na fatora, para que passem a representar 39,86%,
sem contar os juros. E se se admitir um juro de 2% ao
mês - !Jm juro _módico -num d~t::onto de 30, 60 e 90
-dias, a íncidência dos juros, atingindo a parcela dos impostos, vai pesar 49,2% do custo da mercadoria. Talvez

fosse um caminho modificar, dentro do sistema tributário, a fórmula como hoje são cobrados os tributos., e se
esses títulos separados não sujeitos a descontos, cobráveis quando fOsse cobrada a duplicata, os juros tambêm
não incidiriam sobre eles, deixando de existir esse efeito
multiplicador dos juros, incidir sobre os impostos e os
impostos também pesarem sobre os juros, somando-se
ambos ao cu:>to da mercadoria.
O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, apenas
um pedidb, e não um aparte. V. Ex• poderia repetir, porque estamos achando bem interessante sua explanação?
O SR. CID SAMPAIO - Então, esses impostos pesam tarilbéin e influem sobre os próprios impostos. Se
uma mercadoria custa mil cruzeiros, os impostos hojeO Sr. Virgl1io T1fvora -

Claro.

O SR. CID SAMPAIO- Então, esses impostos pesam
também e .influem sobre os próprios impostos. Se uma
mercadoria custa mil cruzeiros, os impostos hoje admitindo-se o ICM, o IPI, o FINSOCIAL- represen~
tartl aproximadame-nte 28,5%. Ora, 28,5% sobre mil que
é o custo da mercadoria, se fosse cobrado simultaneamente, á merCadoria cuStaria mil e o imposto 28,55 cruzados. Ao passo que, se os impostos forem fatorados
conjuntamente com a mercadoria, se o desconto for feito
por dentro, em lugar de 1.285 cruzeiros, pagar-se-ia
1.398 cruzeiros. Isso sem contar os juros do desconto do
título, porque quando o valor dos juros também i: incluí·
do na fatura e na faturajá inclui o valor dos produtos, os
:ful-os pesam sobre o cUsto da mercadoria e sobre os tributos, e -como tudo isso ê contado no valor final da fatura, os tributos também pesam sobre o valor dos juros.
Esse efeito multiplicador é que provocava, como tive
ocasião de sa1ientar aqui no Senado, quando os juros
chegaram a 18% ao mês, que em uma fatura que tivesse
sofrido aumento de 1.000 cruzeiros, para cobrir essa
quantia seria neceSsário cobrar 18 mil a juros de 18% ao
mês, incidindo sobre os juros e sobre os impostos, ou seja. 18 vezes mais do que o aumento de custo da mercadoria.
Quero insistir, todavia, no problema bancário. E necessário que os bancos se advirtam que a sociedade não
suporta esses juros altos, principalmente em função des-seS efeitos mUltiplicadores.
~necessário encontrar-~;~ma solução, é necessário que
Os jUros baixem, e na hora em que o Governo fixar o limite de juros de remuneração dos seus títulos a um nivel
baixo, suponhamos se o Governo frzesse à base de 7%,
somando a isso o custo da administração do banco,
chegar-sc-ia ao juro niâximo, acrescido de pequena parçela de lucro que o banco poderia cobrar aos seus clientes. Como estes custos estão altos? Primeito, porque eles
eram calculados e ainda são apresentados para justificar
a sua altura sobre os depósitos à vista no banco, quer dizer, o dinheir'o que se movimentava através do over night
ou do open market não era considerado para cálculo percentual do custo operacional do banco - portanto, esse
custo não ê tãO alto quanto se propala. Daí ser páss{vel
desde que, com as novas medidas, os depósitos à vista
nos bancos tendem a crescer, os depósitos ou à vista ou· a
prazo, mas aqueles não vinculados à celeridade do processo do mercado financeiro. com isto poderse-ia baixar
os juros e, inicialmente, admitir custo operacional mais
elevado, de ante.mão estabelecendo que esse custo opera·
cionaJ baixaria, suponhanlos, dentro de 6 meses ou dentro de um ano. Mas osjtiros poderiam baix~r bem ma~.
eles fi.Caiiãm, ia.J.Vez, nas-·proxlmidades da metâde do que
hoje é cobrado, que são os juros de40%, que a economia
não suporta.
Ainda como contribuição ao Governo, quero lembrar
que é necessário encontrar um processo - talvez o sistema tributário possa- resolver isso --da pressão que sofrem os agricultores, dos intermediários. O governo fixa
os_ preços nas f~iras, nos supermercados, nos terminais
de distribuição; mas o atravessador vai buscar no agricultor, pois enquanto puder conservar o lucro que consçrvava, ele o conservará. No entanto, a conservação
desse lucro vai comprimir o preço, principalmente, do
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pequeno produtor. o que, inviabiliza a agricultura reita
pelo pequeno produtor, pelo pequeno proprietârio, Portanto, ê outra medida que precisa ser pensada.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram essas as contribuições que gostaria de trazer. Mas antes de concluii o
meu pronunciamento, quero comunicar aos Srs. Senado-

res que nos dias 3, 4 e 5 de abril, na Comissão de Relações Exteriores, serão recebidas Delegações das Comissões de Relações Exteriores de todos os países
membros da ALADI, da América do Sul e também do
México, onde pretendemos, a Comissão de Relações Exteriores e os representantes das Comissões de Relações
Exteriores dos outros países, estudarmos a maneira de
colaborar, através dos legislativos, com o pagamento da
dívida, a maneira de podermos uniformizar o nossO
comportamento para ajudar o Executivo a encontrar
uma sOlução, pensamento que defendo há algum tempo
e que propus recentemente, no Uruguai, na Reunião Ex:O
traordinária da Assembléia Parlamentar LatinoAmericana, a integraçãO-da América ou dos paíSes pertencentes à ALADI. Hoje em dia, quando as multinacionais e as transnacionais controlam e comandam o mercado de utilidades, principalmente os produtos de ponta,
quando a produção desses produtos exige pesquisa e elevada tecnologia, os pequenos países - chamamos pequenos países, os países pobres - eles não poderão se
beneficiar da existência di:ssas grandes empresas e não
poderão competir com elas. Da! por que a EUropa
reuniu-se no Mercado ComUm Europeu para tornar-se
um mercado de vulto, de consumo tal que possa pesar
dentro do conte(tto mundial e, ao -mesmo tempo, uma
·potência económica capaz de estruturar, somar, utilizar
e condicionar essas empresas para-que as pesqUisas, a
busca de novas tecnologias seja feita dentro do própriO
país. Se nós sozinhos não podemos fazer isso, inclusive
porque não constituímos mercado capaz de assegurar
uma produção em escala que possa competir dentro do
mercado mundial, se nós nos integrarmos dentro dos
países da ALA DI é possível que, distribuindo as atividades, as especialidades das indústrias de ponta, desses países integrados, como fez o Mercado Comum Europeu,
nós possamos, na realidade, acompanhar o mundo e em
lugar de servirmos exclusivamente às empresas multinacionais e transnacionais rios utifizarm-os delas·.--- Foi essa a proposição que fiz nesse Congresso do Parlamento Latino-Americ-àno e, para isso, propus a àiaÇão desse mercado comum, a criação de uma câmara de
compensação, que desse liquidez às moedas desses países
para as trocas entre eles, criando uma nova moeda
latino-americana, de valor real, lastreada com ouro ou
com prata, metais que são produzidos em todos os países
membros da ALADI, com exceção do Uruguai. Portanto, essa moeda, com valor intrínseco, servindo de lastro
nas operações de clearings, poderia, na realidade, propiciar a expansão do comêrcio entre os países da ALADI.
E, mais do que isso, estou certo, que alguns países -dO
Terceiro Mundo, especialmente os fornecedores de petróleo, que podem comprar o que hoje a Amí:rica do Sul
fabrica, subscreveriam cotas e se integrariam a esse mercad_o comum, nos permitindo talvez a importação de petróleo, ou a importação de matérias-primas, viridas desses países em troca dos produtos aqui fabricados, ou doi
produtos existentes na região, como produtos minerais e
matérias-primas. Espeio~ nessa reUnião, chegã.r a um
consenso entre os parlamentos latino-americanos', para
que possamos, ao lado dos executivos de cada um dos
nossos países, ajudarmos a procurar uma solução e uma
forma, que realize essa integração, que é, talvez, o caminho dos pequenos países, para sobreviverem e crescerem
dentro do mundo que hoje existe qu-e hoje se baseia na
pesquisa, na nova tecnologia e num grande mercado de
consumo.
Mui to obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem!)

e

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- ConcedO a
palavra, ao nobre Senador Severo Gomes para uma breve comunicação.
O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Para uma
breve comunicação. Pronuncia o- seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Trago ao conhecimento da casa fato que reputo de extrema gravidade, pela ameaça que representa para nosso
povo. Em resumo, os Estados Unidos preparam-se para
exportar cerca de 500 milhões de dólares de drogas cujo
uso não estâ autorizado em tei-litório americano.
AS fontes qUe Confirmam essa notícia são as melhores
possíveis, Senhor Presidente. A revista_ "Chemical
Week", 27 de novembro de 1985, em sua pãgina 15, dá
conta de que a Comissão para o trabalho e recursos humanos, do Senado dos Estados Unidos, aprovou o projeto S-1.848. Essa proposta autoriza a exportação de produtos químicos potencialmente mortíferos que não podem ser vendidos em território americano.
A tramitação desse projeto obedece a um plano _elaborado pela Casa Branca, como retaliação a prátícã.s coiri.úCi3.is consideradas lesivas aos interesses dos Estados
Unidos. Como a nossa lei de informática, por exemplo.
Esse plano se chama, "plano de ação de política comer~
dai", e foi anunciado pessoalmente pelo Presidente Reagan, em 23 de setembro de 1985.
Nessa mesma data, a Casa Branca divulgou uma declaração sobre esse plano, que foi traduzida e distribufda
aqui pela embaixada dos Estados Unidos. Ali se confirma, na página oito do documento, que um dos procedimentos para promover as exportações americanas é a
"permissão a- companhias norte-americanas para exportar novas drogas e produtos biológicos ainda não aprovados pela administração de drogas e alimentos, para
pafses onde ainda podem ser vendidos legalmente".
Nos debates travados no Senado americano, as indústrias qufmica e farmacêutica, interessadas no projeto, informaram que essas exportações representarão cerca de
400 ou 500 milhões de dólares por ano, e garantirão o
emprego de 8 a 10 mil norte-americanos. Naturalmente,
esses produtos poderão matar pessoas e animais, e danificar o meio ambiente, como bem notaram as vozes discordantes no próprio Senado dos Estados Unidos, mas
as vítimas estarão longe, enquanto os lucros ficarão com
os fabricantes dessas drogas.
Sr. Presidente, lamento imensamente não poder invocar, neste caso, a convenção de Genebra, que regula o
tratamento dispensado aos inimigos, quando as nações
estão em guerra. Os produtos químicos que os americanos não poderiam utilizar contra tropas iriimigas vão ser
lançados sobre povos amigos.
Para impedir que essa ameaça atinja o Brasil, Sr. Presidente, estou apresentando projeto de lei que impede a
importação de drogas cujo uso não seja autorizado no
país que as fabrica. Espero que todos nos unamos para
aperfeiçoar a proposta e aprová-la no mais breve tempo,
na defesa dos interesses vitais de nossa pátria.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Raimundo Parente- Alcides PaioGalvão.Modesto- Alexandre Costa- Humberto Lucena - Albano Franco - Lomanto Júnior - Nelson
Carneiro ...- Jamil Haddad - Roberto Campos -Saldanha Derzi - fvan Bonato - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (MarÍizls Filho)-- Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretário.

E lida

a seguinte

.. Brasília, 1O de março de t 986
n' 031/86
Senhor_ Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que assumi a liderança do PDC - Partido Democrata Cristão, nesta
Casa.
Sem outro objetivo, valho-me do ensejo para manifestar a V. Ex• os meus protestos de alta consideração edistinto -apreço. ,__Mauro Borges.
Of.~

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A comunicação lida vai à publicação.
_Q SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- EStá firida a
hora do Expediente.
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ORDEM DO DIA
Sobre a Mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
I "'-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 19, de 1986
Nos termos do art. 198, alfnea d do Regimento Interno, requeiro inverSãõ da Ordem do Dia; a fim de que a
matéria do item n9 1, seja submetida ao Plenário em último lugar.
Sala das Sessões, 13 de março de 1986. - Roberto
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sendo evidente a falta de quorum em Plenário, fica púijt.idíCado o
requerimento.
Igualmente, as matí:rias da Ordem do Día, -todas em
fase de votação, constituída do Requerimento nl' 3/86;
Projetas de Lei do Senado nl's 172/82, 226/83, 127 j85,
115/83, 81/85, 199/80, 160/82, 124/83, 154/84 e 206/85,
ficam com a sua apreCiação adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Volta-se à
lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José_ Lins. (Pausa.)
S. Ex• está ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. (Pausa.}
S. Ex~ está ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
(Pausa.)
S. Ex• está ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Estou encaminhando, hoje, à consideração do Senado,
um requerimento de informações que estou dirigindo à
SUDAM.
Trago ao conhecimento d9 Senado o teor de uma reportagem do Sr. Sergio Leo, publicada no Jomaldo Brasil do dia 14 de jarieiro passado.
Acredito, Sr. Presidente, que os erros cometidos não
devem servir de pretexto para a extinção da aplicação de
incentivos na Amazônia. Muito ao contrãrio. Devem ser
apurados os fatos, punidos ·os·culpados e corrigidos os
erros para não se repetirem, para que os recursos lá aplicados sirvam realmente ao progresso da região e não a
interesses particulares.
Transcrevo, para conhecimento da Casa, a reportagem mencionada:
"PESQUISA MOSTRA QUE ?0% DOS PROJETOS
DA SUDAM FALIRAM
Brasília - O Governo deixou de receber cerca de
Cr$ 5 trilhões em impostos nos últimos II anos,
para que fossem aplicados como incentivos fiscais
em projetas agrop~uários .e agroindustriais na Região Amazôníca. No entanto, nenhum desses projetas trouxe os benefícios previstos; muitos foram
criados em regiões de conflito de terras, aumentando a violência no campo; e quase 70% estão abandonados ou implantados precariamente, segundo avaJíaÇão de técnicos do Governo que investigam o seter.
Uma pesquisa concluída em outubro por tí:cnicos governamentais em 92 ãreas financiadas, na região que concentra maior número de projetas (Mato Grosso e Pará), constatou que mais da metade
dessas empresas usavam mão-de-obra escrava;
peões sem salários, morando em instalações precârias e coagidos por jagunços a permanecerem no
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local. Reproduzindo um quadro nacional, somente
quatro dos projetas visitados pertencentes ao Grupo Bradesco estavam efetivamente implantados,
embora fossem deficítârios.
CASO DE POLICIA

' feunídos na Comissão
Os técnicos do GoVerno,
de Avaliação dos Jnce'ntivos Fiscais (COMIF),
reúnem-se, provavelmente esta semana, para avaliar
o relatório feito em dezembro sobre a aplicação desses incentivos na Amaiôn-ica. Terão então fortes ar-'
gumentos para sua extinção. b o que, aliás, é proposto no relatório que não Chegou a analisar os projetas industriais ben'ef'iciados com incentíVos.- -Entre 612 projetas agropecuários e agroindustriais financiados, menos de cem foram efetivamente implantados. O baixo nível tecnológico da maio·
ria e o desinteresse de seus responsáveis fizeram com
que, segundo os,técnicos, a produção desses proje·
tos representasse um quinto das Previsões iniciais.
Cerca de 50 áreas tivera-m seUlinanciitlnénto cance-lado, porque em sua maior parte haviam sido aban·
danados pelos responsáveis, que preferiram embol·
sar o dinheiro recebid<i- com os incentivos.
É caso para o Código Penal - espalltou·se um
técnico que teve acesso ao relatório da Comif sobre
o uso dos incentivos fisCãii:i" na Amazônia. O prejuí·
zo do Governo com os projetas cancelados- cerca
de_ 50 - chega a quase Cr$ 370 bilhões. BenefiCiá·
dos com pouco menos de Cr$ 380 bilhões, os empre..,sários que tívúam seU.Sprojetos cancelados devoíveram os recursos recebidos a preços históricos. AReceita Federal recebeu de volta menos de CrS lO bilhões, não corrigidos, ape-sar de inflação.
O desvio de recursos, porêm, é muito maior;em uma avaliação preliminar dos projetas abandonados ou em situação precária, os técnicos daComif
fazem estimativas informais que variam -de" Cr$ I trilhão e 500 milhões. To dos concordam em uma coisa: o dinheiro dos impostos foi desviado para beneficiar pequenos grupos. E eles não têm noticia de nenhuma punição a empresários que desviaram esses
recursos, crime equivalente à sonegação fiscal.
Os beneficiados pelos incentivos fiscais podem
ainda isentar-se por 10 do Imposto de Renda sobre
a produção de seus projetas, a partir do momento
em que eles começam a ser rentáveís. Essa isenção ê
solicitada através de ..atas declaratórios", que serviram, para os técnicos, co~o outr{! exemplo da ind'iciência dos incentivos fiscais: em toda a história desses incentivos, apenas 10 projetas solicitaram- atosdeclaratórios, o que -sigiiifica que apenas esses oótiveram algum lucro.
A própria Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), encarregada de fiscalizar e decidir a aplicação dos incentivos, admitiu
em reunião com a Comif que pelo menos 39% dos
projetas foram abandonados pelos seus responsáveis. E os técnicos reglstfaram um movimentado comércio de projetas financiados: praticamente todos
os projetas agropecuártOs e agroindustria_fs implantados ou em implantação jâ não pertencem aos mesmos grupos que obtiveram sua aprovação junto à
SUDAM.
E um dos modos mais -simples de fraudar o sistema de incentivos: alguns grupos, após receberem os
recursos dos incentivos fiscais, conseguem obter cerw
ti ficados de realização junto à SUDAM, e os ven·
dem, ganhando duas vezes~ na aprovação dos projetas e em sua venda. Os compradores, Por sua vez,
introduzem modificações fictícias ou marginais nos
projetas, habilitando-se, assim, a obter mais recursos junto à S_UDAM, eJn alguns casos superiores
aos concebidos na aprovação dos projetas originais.
Entre os membros da_ Comif hã_ quem explique a
conivência da SUDAM com esse! sistema, como
uma fórmula para evitar a perda total dos investimentos. Alguns, no entanto, desconfiam da, orientação do órgão, cujos representantes confessaffi ·'iiSar
critérios mais políticos do que técnicos no exame
dos projetas. Foram conhecidos casos em que a SU-

e,

DAM demorou até 19 anos para notificar a Receita
do cancelamento de projetas. Neste prazo, prescreveram as punições que poderiam ser aplicadas aos
responsáveis_
Na amostra de 92 projetas verificada pela Comif,
escolhidos por sua melhor localização e facilidade
de acesso, foram apenas quatro os projetas de agrop-ecuãria em que o gado haviam alcançado o peso e
a qualidade necessãrios para o corte. Quase 50 projetas foram aprovados em forma irregular, pois não
tinham o indispensável cadastro no Banco do Bra~
si!, ou Banco da Amazônia.
As irregularidades não são recentes: em 1976, ao
rt::alizar um levantamento por satélite, complementado por pesquisas de campo na região, o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais constatou que dos
8 I projetas registrados pela SUDAM na área, 16
Símp[esmente não existiam.
FUNDO DE CREDITO
Constatou-se que para alguns grupos a requisiÇão-ae financiamento da SUDAM teve como prin~
cipal objetivo a regularização de áreas em conflitQ._
Os técnicos ainda estão indecisos entre a extinção
pura e simples do sistema de incentivos ou sua substituição, em parte, por um fundo de crédito, arrecadado _de parc~la do Imposto de Renda de pessoas
jurídicas._ A vantagem do fundo de crédito seria a
exigência de desempenho dos projetas, que desestimularia, segundo argumentam, a maior parte dos
especuladores que desviam para si os incentivos fiscais.
- O Governador do Pará, Jáder Barbalho, não se
apõe à criação do fundo de crédlto, mas, na sua opinião, os sistema de incentivos deve ser mantido, des~
de que se garanta o acesso do financiamento aos pequeno~ e méctio.s proprietários. Barbalho diz que
90% dos recurs.os sã.o destinados a grandes grupos,
que investem em seus próprios projetas os chamados "projetas fechados''._ Ele quer que pelo menos
50% sejam obtidos junto aos investidores e aplicadas em projetas definidos.SUDAM."

O requerimento de informações que estou apresentando servirá, inclusive, para tomarmos conhecimento da
realidade, do_ que vem ocorrendo na área da SUDAM,
servindo de sUbsídio para qualquer proposição que se
faça necessária.
Era só, Sr. Presidente. (Muito Bem!)
____ O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
pahn:ra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs~ Senadores:
~com real satisfação que assinalq gue o 39 COrigr~sso
Nacional de Músicos Profissionais, conseguiu, plenamente, atingir oS seus objetivõs.
ChegOlH>e naquele Conclave a cinco conclusões básiCaS que são ãs seguintes:
-Eleições diretas para os Conselhos Regionais.e Federal da Ordem dos Músicos do Brasil;
-Criação de percentual sobre o faturamento bruto
dlls enij}resas de rádio e televisão, a título de direitos au~
totais e conexos~
- Salário_profissional de 3 (três) salários mínimos;
- Cumprlmento da instalação para proteção ao mercado do músico brasileiro desrespeitado pelas produções
estrangeiras.
- Ao assinal~r, o fato, Sr. -Presidente, Srs. Senadores,
faço-o com o meu maior apreço a tão ú.til profissão, nor~
~almerite-: muito pouco (evada em consideração. Parabéns, portanto, aos Srs. Músicos Profissionais, pelo êxito
do,39 Corigresso, fazendo votos que a classe seja de fato e
de direito levada a sério pelos órgãos _competentes e pela
própria socíedade,
,
Era o que tinfta a dizer. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
ralavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado-

res:
O falecimento d~ Monsenhor Juarez Prata, ocorrido
na madrugada de 8 de fevereiro passado no Hospital
Português, em Salvador, afém da imensa tristeza do clero
e de todos quantos admiravam as virtudes desse sacerdote exemplar, repercutiu, intensa e dolorosamente, em
Sergipe, principalmente em Lagarto, sua cidade natal,
cuja população traumatizada _chorou o desaparecimento
de um dos seus mais ilustres filhos que era, na realidade,
um modelo de vida cristã, inteiramente devotado ao servíço da Igreja e do povo.
No decorrer de sua trajetória eclesiástica, Monsenhor
JUarez Prata serviu à Arquidiocese de Salvador durante
quas_e 30 anos, como secretário particular de três carde-ais: Dom Augusto Ãlvares da Silva, Dom Eugênio
SaBes _e Dom A velar. Brandão Vilela, com o qual comple·
taria 15 anos de serviço.
Monsenhor Juarez Prata era de tal forma estimado _e
respeitado que, ao receber a infausta noticia de sua morte. a população de Lagarto cancelou, voluntariamente,
todos os festejos carnavalescos programados e o Prefeito
do Ml!nicípio, Arthur de Oliveira Reis, deCretou luto ofi~
cial por 3 dias e promoveu a imediata transladação do
seu corpo para Lagarto, onde foi sepultado no domingo,
9 de fevereiro.
Digno de relevo é o. fato, de que muitos sacerdotes_ se
deslocaram de Salvador para Lagarto, a fim de participarem das cerimónias fúnebres do sepultamento, do
Monsenhor Juarez Prata, tendo à frente os Monsenhores
José Gilberto Lu na - representante do Cardeal Dom
A velar Brandão, que na missa concelebrada na Matriz
de Lagarto proferiu a Oração fónebre - e Joséc Hamilton de Barros.
Ligado ao saudoso Monsenhor Juarez Prata- pelos
laços de uma velha estima e amizade, cumpro hoje, com
profundo pesar, o dever de registrar nos Anais do Senado Federal o seu falecimento quanto, aos 68 anos, incompletos, de idade, ainda·se encontrava na plenitude de
suas potencialidades vitais. Nesse sentído, solicito a incorporação ao texto desta sucinta comunicação, de dois
artigos publicados pela A Tarde, de Salvador, em sua homenagem, respectivamente_ "0 adeus- ao Monsenhor
Juarez Prata", de Consuelo Pondé de Sena, na edição de
20 de fevereiro de 1968, e "Adeus, amigo'' de autoria de
Junot Silveira, a 25 de fev_ereiro.
AsSOciando-me à consterÍ1ação e à saudade de todos
quantos o admiravam, na Bahia e em Sergipe, envio as
11]inha_s coD:dolências à sua veneranda mãe, ainda \'iva,
dona Jó, aos seus irmãos e irmãs e ao clero sergipano e
baiano.
Eram estas as considerações que desejava formular no
momento em que, à semelhança da comunidade católica,
todos lamentamos a perda irreparável de um dos maili
no_táveis e dignos filhos de Sergipe.
DOCUMENTO A. QUE SE REFERE O SR.
LOURfVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

A Tarde -

Quinta-feira, 20 de fevereiro de 1986

O ADEUS AO MONSENHOP
JUARE_Z PRATA
Consuelo Pondé de Sena

Enquanto a Cidade do Salvador precocemente se enw
tregava à folia carnavalesca, um sacerdote que muito serviu a esta terra_ e_ à sua gente recebia, na CaPela das Dorotéias, sob _intensa emoção comunitária, a pungente
despedida dos seus inómeros fiéis e amigos devotados.
E, por incluir~me entre os que participavam daquela
derradeira homenagem, além de, como outros tantos ali
presentes, ter sido favorecida por sua incomensurável
bondade, arrogo-me ao imperativo de expressar o sentimento de consternação reinante naquele triste momento.
Monsenhor Juarez Prata soube, efetivamente, fazer
amigos e consolidar afetos.
Manso, afável, prestimoso, conciliador, humilde, leal
e devotado, possuía ele a docilidade que emana da verdadeira benevolência. Adornava-lhe ainda o apreciável
perfil humano, sobrecarregado de indulgência e com-
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preensão, a virtude própria dos bons caracteres- a gratidão.
Efetivamente, não me foi dado até hoje desfrutar do
convíviO de alguém que o sobrepujasse na p~rene manifestação do mais profundo e sincero--reconhecimento.
Sob esse ponto de vista, nele se configurara a antítese
do conhecido aforismo de Benjamiri Constaht,-segundo
o qual "A gratidão tem memória curta".
Naquele reconhecido servo do Senhor, ao revés, a gratidão assumia a feiçãõ-âe dívida irresgatável, de onde
sempre procurar retribuir generõsamente" os favores- a ele
concedidos.
Por isso mesmo, a intensa amizade que sempre dedi- ·
cou a meu pai, Edistio Pondé, não só se estendeu a seus
familiares mais próximos, como igUalmente se sobfep-ôs

ao próprio desaparecimento do médico e amigo:Não será demasiado acrescentar que, para nossa
família, aquele afeto tão verdadeiro e profufldo passou a
integrar o inventário espiritual que nos IOi le8:ad.O pelo
inesquecível chefe de familia.
Com efeito, através dele; da nobre prOfissão que dignamente exerceu, do despreendimento incornum Com
que sempre atendeu aos pacientes, chegou certa vez à
nossa casa, seminarista ainda, o moço de Lagarto. Daquele dia que de hoje tão longe dista, firmamos com o-futuro sacerdote uma amizade sólida e indestrutível, ora
convertida em gratidão imorredoura e sentida saudade.
Lamentavelmente, malgrado a sua permanente dedicação à nossa família, não poderei aqui arrolar as inúmeras atenções e os-incontáveis j)iéstiinos de que lhe somos
devedores. Dois dos seus gestos, entretanto, tocaram
mais fundamente à minha sensibilidade filial. O primeiro
deles, traduziu-se na assistência constante e COnfortiêiO:
ra dispensada a meu pai durante a fase terminal de sua
cruel enfermidade. ~de relembrar comovida a suave presença no momento do seu desenlace, bem assim à circunstância de ali ter chegado espontaneamente, movido
pelo impulso da amizade e o profundO sentimento de
piedade cristã, a fim de, em tempo ainda, ministrar-lhe o
sacramento da extrema-unção.
O segundo gesto, que a todos nós sinceramente enternecia, traduzia-se na celebração anual da missa do dia 30
de abril -data do aniversário de morte de meu pai, que
ele fazia ·questão de oficiar, fia Capela das Dorotêias.
Monsénhor Juarez Prata nasceu em Lagarto, estado
de Sergipe, a 28 de outubro de 1919, sendo filho de Marcelino Prata e O. Georgina Prata que, na lucidez dos seus
94 anos, de longe acompanhou o sofrimento do estremecido filho, aguardando desolada e corajosamente os seus
despojos quando do derradeiro retorno à cidade natal.
Ordenou-se em Salvador, em 1956, tendo sido meu
pai, seu mêdico, o paraninfo do significatiVo ato religioso. Por isso, comovida, rememorei esse acontecimento
ao escutar o canto para hora da encomendação. Ser sa:
cerdote, entoado no final da missa de corpo presente de
sª-bado, dia 8 de fever~iro.
Há muito não assistia· à c6fe6iãi;a0 ião comovente,
seja pelo sentimento de que todos se encontravam possuídos, seja pelo emocionante ritual ali cumprido.
Honraram-lhe a memória as mais elevadas dignidades
eclesíâsticas do nosso meio, desde 'S. Eminência o Cãr~
deal D. A velar Brandão Vitela, os três bispos auxiliares
de Arquidiocese de São Sãlvad6i,40 sãcerdotes, religiosas Dorotêias, freiras do ConventO de São Raimundo,
representantes de diversas agremiações católicas _e o
povo em geral.
Elevadas e enternecedoras foram as sentidas palavras
proferidas pelo Arcebispo Primaz do Brasil, D. Avelar
Brandão Vilela, celebrante da santa missa. Emocionadíssimo, exaltou as qualidades daquele que, durante 15
anos, foi seu eficiente -e -fiel secretário particular,
traçando-lhe irretocável perfil humano e religioso.
Disse, entãO, dO seu grande amor ao esplendor litúfgi- co, da incansável disponibilidade em ministrar os sacra- mentos da Igreja, do entusiasmo em sempre recordar o
ritual primitivo do matrimónio, remissão que o obrigava
a evocar os ensinamentos hauridos no seminãrío-, Para
sempre entranhados no seu espírito de sacerdote.
Revelou, tambêm, sua maneira humilde e reverente de
acatar as ordens superiores, a firme determinação de
entregar-se, de modo desprendido e dedicado; à causa da
~greja.

Lembrou o seu fervor religioso, sua veraz contrição,
seu incomensurâvel amor à divina Eucaristia. Reiitemoiôi.t sUa devoção ao S.S~ Sacramento do altar, sua disponibilidade no acompanhamento das horas santas, fossem
rezi:J.daa de dia ou à noite.
Falou do seu culto à Virgem Maria, sob todas as invocações, mas especialmente à sua veneração à N. S• ApareCida, Padroeira do Brasil.
Por todas essas circunstâncias, o passamento do
Mons. Juarez Prata consternou a Bahia Católica, como
íoí.diOõ_a_Seli- írrriãO, Sr. JOsé :Prata~-PessoalmeO.i.e teStemunhar durante todo o tempo em que permaneceu ao
lado dó enfermo.
Na realidade, não era Mons. Juarez apenas apreciado
pelos que seguem a Igreja de Roma, mas igualmente por
outi'aS pessoas de diferenteS Cultos.
É que, sendo condescendente, amãvel e indulgente,
sempre estava disposto a dialogar com todos, ainda que
divergissem de sua crença.
Por todas essas razões e outras tantas que não podem
ser aqui mencionadas, foi extremamente amado por todoS que dele se_acercaram. Pelos mesmos motivos, mereceu a tocante desPedida da sua Bahia, consubstanciada
na verdadeira procissão que se formou- ao longo da nave
da capela em que esteve exposto à visitação -pública, na
comovedora celebração eucarística anteriormente referida, momentos -~ses que ratificaram o_ carinho e a solidariedade a ele tributados durante o breve período em que
se revelou a sua enfermidade.
Tendo servido a tantos, a muitos propiciados os benefíciôs do seu generoso apostolado, viverâ na evocação
dOs que o estimavam, em cujos Cora~ÇõeS perm-ariecei:-ã
ilfé a· final dos tempos.
A Tarde - Domingo, 23 de fevereiro de 1986
ADEUS, AMIGO
Junot Silveira
E o piCtr; o pior·qúe eu temia tanto, 3Câ.60u- poÍ' ~ú:On
tecer. Aquele corpo magro, pãlido, de descarnadas e longas mãos brancas pintalgadas de sarda, aquele rosto com
perfil de São Luiz Gonzaga, enfim, aquele amigo de tantos anos deixou este mundo para sempre. No dia em que
o visitei, lá estava ele no seu leito de enferm-o, cercado de
amigos. Sereno e imóvel, deitado sobre o hido direito, ao
ver-me apenas levantou a mão esquerda levemente suavemente, como asa de pássaro ferido. E eu fiquei atônito,
aturdido, sem saber se era uma bênção que me lançava
na sua extrema fraternidade, ou um adeus, um derradeiro aceno de despedida.
O quadro me causou um impacto doloroso. Nunca
pensei, na minha vida, que um dia haveria de vê-lo assim
parado, com o estãtua -de cefa sobre uma cama. Aquele
que eu conhcera há muitos e muitos anos, na minha adolescência e na Sua juventude, estava, agora, -perturbadoram~n~e transfigurado. Ele que tanto andava a pé pelas
ruas e praças, a fisionomia alegfe, de uma impertubávd
alegria na_f_~ce,_ no -riso e atê nas gargalhadas entre amigos, quedara-se em um leito, sem forças, sem ânimo, sem
mais perspectiva de cura.
_Para mim e:ra dificil acreditar que nele esta vida acabaria tão bruscamente. Nunca o vi quexar-se da sorte, dos
espinhos da existência, de tormentos. Eu o considerava
um forte, pois neste mundo todos sofrem as suas penas,
caminham sobre pedra, ferem-se na estrada. E esmorecem ou reclamam. Eu nunca soube que ele reclamasse ou
esmorecesse.
Filho de pais ricos na sergipana cidade do Lagarto,
sua vocação era o sacerdócio. Uma vocação sincera e
consciente, que o levou a enfre-ntai e vef!cer ãdVersidades. Vocação que se efetivou e existiu, plena e profundamente, atê a hora em que partiu para sempre. 'É porque
~e vOltara inte~ramente para a Igreja e os seus mist~rios
profundos, sempre humilde e companheiro de quantos
conhecia, eu sempre lhe dizia que desejava vê-lo bispo.
Tinha mêritos para tanto. Ele, porém, sempre m_e resp-ondia sem firigimento, Sem falsa ffiodêstia qu_e seu desejo era ser vigârio de uma cidadezinha do interior, de gente simples, que freqiienta a missa com autêntica devoção.
E não sei por que seinpre citava Itapicuru. Embora fôssemos amigos de longos tempos, eu não sei porque a sua
preferência por aquela localidade baiana. Como era um
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afetivo, nas suas viagens ao interior certamente ali fizera
boas amizades e se sentia con:to ~stivésse na sua própria
terra.
No seu Lagarto~ querido. O Lagarto de Nossa Senhora da Piedade, que. ele tanto venerava e a cujos festejos
religioSos, no -mês de setembro, jamais faltava. No Lagarto onde o conheci, sempre alegre e desprendido, risonho e a_tencioso, gostando de cantar e de rezar, inquieto,
de passo Jéve e rápido ao percorrer as ruas, rindo e brincando com os amigos. Onde tambêm conheci seus pais, o
abastad.o comerciante Josê Marcelino Prata e a sempre
estimada dona Jó. Onde conheci seus irmãos e irmãs
que, juntamente com ele, fizeram-se afilhados de minha
mãe por quem tinham uma grande estima.
Vendo-o no leito, prostrado, fiquei abalado. Escrevi a
crônica - "Temendo o pior", publicàda neste mesmo
espaço, no domingo passado, e afastei-me de Salvador.
Ao retornar de viagem, tomo notícia do seu falecimento.
E me con.ScientizC)de que no dia do meu aniversário, não
mais receberei pontualmente, seu telefonema de parabéns e dizendo que durante a missa pediu pela minha
saúde e a minha felicidade. Agora, sem a uma prece em
cada 20 de setembro, ficarei com saudade do monsenhor
Juarez Prata, todo santo dia!
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O Senador
Jutahy Magalhães enC<lminhou à Mesa requerimento de
informações:
Nos termos do inciso VI do art. 239 do Regimento Interno, o requerimentO será examinado pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Não hã mais
oradores inscritos.
Nada mais haVendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a
seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara li"' lO, de 1982 (n"' 4.608/81, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade das Missões, com sede em Santo Ãngelo RS, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 212, de 1982, da
Comissão
- de ~ucação e Cultura.
2

Votação, em turno único, do Requerimento n9 3, de
1986, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Carlos Chiarelli, respectivamente, Líderes do PMDB e PFL,
requerendo nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgênci<_l para o Projeto de Lei da Câmara n112l8,
de 1985 (nll 6:698/85, na casa de origem), que dispõe
sobre o I Plano Nacional de Informática e Automação
- PLANIN,

3
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 172, de autoria do Senador Moacyr Duarte, que
acrescenta letra ao item II do art. 275 do_Código de Processo Civil, instituindo o rito sumariíSsimo para as ações
constitutívas de- Serv-idão legal de aqueduto, tendo
PARECER, sob n9 537, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, no mérito, favorável.
4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 226, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que concede anistia a dirigentes sindicais -punidos
com- base -na legislã.ção trabalhista, tendo
PARECERES, sob n•s 5 13 e 514, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Legislação Social, favorãvel.
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 127, de 1985, deautoriadoSenadorJutahy Magalhães, que dispõe sobre a extensão dos efeitos das Leis
n'1 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e n' 3.164, de li' de
junho de 1957, a outros casos, que especifica, e dá outras
providências, tendo.
PARECER, sob nl' 432, de 1985, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, favorável, com Emenda
que apresenta de n9 1-CCJ._
6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'1 115, de 1983, de autoría do Senador Martins Filho, que restabelece direitos aos serVidores militares que
se encontrem e/ou passarem para a inatividade, tendo
PARECERES, sob n9s 540 a 542, de 1985, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável, com Emenda
que apresenta de n"' 1-CCJ;
- de Segurança Nacional, contrário; e
- de Finanças, favorável ao projeto e contrário à
Emenda da Comissão de Constituição e Justiça.

Votação, em priineiro l:Ufno, do Píojeto de Lei do Senado n9 81, de 1985, fie autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dá nova redaçào aos arts. 49, item II, 5"' e
125 do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei nY 900, .de 29 de setembro de
l969, -dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de
atas e_ contratos de interesse da Admírilstração Públicã
Federal direta e indireta e dá outras providências, tendo
PARECER, sob nY 81, de 1986, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
PARECER ORAL, favorável, proferido em plenário,
da Comissão
--- - de Serviço Público Civll.

Votação, em primeiro tu:mo, do Projeto de Lei do Senado n9 336, de_l980, de autoria do Senador Pedro Simon,-que dispõe sObre" Privilégios assegurados às Empresas de Auditagem de Capital Nacional e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 248 a 250, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
_ juridiCidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos
de Substitutivo que apresenta;
de Economia, favorável ao Substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça, com voto vencido dos Senadores Jos.é Lins, Gabriel Hermes e Lenoir Vargas; e
-=- de Relações Exteriores, favorável ao Substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça.

Votação, em primeiTá turno (apreciação j>relimiilaT-da
constiti,icionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inte-rno), do Projeto de Lei do Senado n9J99, de 1980,
do Senador Henrique Santillo, que assegura o credenciamenta médico pelo INAMPS nos casos que especifica, e
dá outras providências, tendo
PARECER, sob n9 144, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza.
10

Y_otação, em prirÍleiro turilo (apreciação preliminar da
constitt.icionálidade e juridicidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado
n'1 160, de 1982, da Senadora Laélia de Alcântara, que
restringe a disporiibilidade dos bens imóveis do analfabeto, tendo
PARECER: sob n'1 849, de 1985, da Comissão
~-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injoridicidade.

Votação, em ,primeiro tlfrno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regímen·
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9124, de 1983,
de autoria do Senador Gastão MUller, que faculta às empresas revendedoras de combustível ao público o pagamento à vista ou da parte por elas efetivamente-comcfcializada, tendo
PARECER, sob n'1 742, de 1985, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
12

Votação, em primeiro turno (apreCiação preliminar da
constitucionalidat;le e juridicidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n~ 154, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que define a residência médica e disciplina o- exercício
profissional da atividade, dando outras providências,
tendo
PARECER, sob n'1 463, de 1985, da ComisSão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injUridicídade.
13

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constituciOnalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'1 206, de 1985,
de autoria do Senador Jorge Kalume, que permite o uso
dos créditos erri ftJ.ndos do Decreto-lei n9 157 para amortização de prestações do _Sistema Financeiro de Habitação, tendo
PARECER, sob n9 881, de 1985, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionatida~
de, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro.
O SR._PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 12 minutos.)
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CONGRESSO NACIONAL
Fiiço Sãbêr qu'e o Congresso NadOmit aprovou, nos termos do art. 44, iteln I, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente do.Senado Federal, profi!ulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 02, DE 1986
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Económica, Industrial e Tecnológica entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo da Suécia, concluído em B~asília, a 3 de abril de 1984.
Art. I• É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica, Industrial e Tecnológica entre ó Governp d~
República Federativa do Brasil e o Governo da Suécia, concluído em Brasília, a 3 de abril de 1984.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigorna data de sua publicação.
Senado Federal, em 14 de março de 1986. - Senador José Frag~lli, Presidente.•

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO" BRASIL
E O GOVERNO DA SUf!.CIA SOBRE
COOPERAÇÃO ECONÓMICA,
INDUSTRI<l.L E TECNOLÓGICA

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da Suécia,
Considerando a importância que atribUem ao crçs-

cente fortalecimento das relações entre os dois pafses,
Desejosos de promover o desen.volvimento da cooperação económica, industrial e tecnológica, com vis~
tas ao beneficio mútuo de ambos os países,
Reconhecendo a importância que atribuem a tal
cooperação, bem como ao comércio e ao desenvolvimento econômico,
Convieram no seguinte

ARTIGO I
As Partes Contratantes encorajarão e facilitação a
cooperação económica, ,industrial e tecnológicã entre
instituições,- organizações-, empresas e outros interessados nos respectivos países.
ARTIGO Il
As formas, modalidades e condições p_ara a cooperação dentro do quadro deste Acordo serão negociadas e acordadas pelas instituições, organizações, empresas e outros interessados, em conformidade com
as leis e regulamentos dos respectivos países.

ARTIGO III

ARTIGO V!

As Partes Contratantes procurarão facilitar, na
medida do possível, as formalidades relacionadas
com a preparação, contratação e implementação das
atividades de_ ~operação a que se refere o Artigo I.

A Comissão Mista poderá também trocar opiniões
sobre as possibilidades de desenvolver a cooperação
bilateral em outras áreas de interesse mútuo e incluir
na ata final de cada reunião propostas apropriadas a
esse respeito.

ARTIGO IV

ARTIGO Vll

Fica estabelecida pelo presente AcOrdo uma Comissão Mista Intergovernamental entre o Brasil e a
Suécia. A Comissão Mista serã -constituída de representantes dos dois GovernOs e poderão incluir representantes de instituições, organizações, empresas e
outros interessados nos dois: paises.

A Comissão Mista reunir-se-â alternadamente no
Brasil e na Suécia, em datas mutuamente acordadas
pelas Partes Contraialltes.-

ARTIGO V
A Comissão Mista:
a) examínarã a cooperação económica, comercial,
industrial e tecnológica entre o Brasil e a Suécia;
b) trocarã informações e opiniões sobre assuntos
na área de sua competência;
c) procura-rã identificar ãreas de interesses comum
e promover ã implementação de projetas e programas ·específi0s em ambos os -paises e_ em terceiros
merca_do_s, coliforme julgar--apropriado;
d) estabelecerã uma relação de tais ãreas, a serrevista sempre que necessário;
e) encorajará e facilitará contatos entre as instituições, organizações, empresas e outros interessados
a que,se- refere o Artigo I; e
f) incluirá na ata final de cada reunião propostas
apropriadas relativas à implementação do presente
Aco-rdo.

ARTIGO VIII
I. As Partes Contratantes notificar-se-ão, por escrito, do cumprimento, em cada um dos reSpectivos
pafses, das formalidades constitucionais exigidas
para· a entrada em vigor deste Acordo. O Acordo ezi~
trará em vigor na data da última notificação.
2. As alterações ao presente Acordo entrarão em
vigor ii.a forma ihdkada no parágrafo I do presente
Artigo. c-----"
.

3. O presente Acordo perffianecerã em vigOr por
-período ilimitado, a menos que uma das Partes Contratantes o denuncie, notificando a outra pela via di- -plOmátic:i. Nesse caso, ã denúncia surtirá efeito seis
meses aPOs a- data da iespectiva notificação.
Feito em Brasília, ao 3 dias do mês de abril de
1984, em dois exemplares originais, nos idiomas português, sueco e ínglês, sendo todos os textos igualmenU; autênticos. Em caso de divergência quanto à
interpretação, prevalecerá o texto em inglês.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da Suécia: Lennart Bodstrorn:.
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DE 1986
- - - -- - - -- - -- -sõbrea exten-são dOS"efeito-S das Leis n9s 3.502, de 21
Hidrelétricã- .de- Xingó.
dedezembro.de 1958 e3.!64, de 1• de junho de !957,
LI-ABERTURA
a outros casos, que especifica, e dá outras providênSENADOR CID SAMPAIO - Sugestão de
cias, _VQta_çào Adiada por falta de quorum. ·
adoção de medidas económicas e sociais que mencio!.2- EXPEDIENTE
na,
-essenciais ao êxito da política de estabilização
-Projeto de Lei do Senado n' 115(83, que restaec.onômica, recentemente adotadas peto Governo.
1.2.1 - Leitura de projeto
_belece direitos aos servidores militares que se encontrem ejou passarem para a inatividade. Votação adiaProjetO de Lei .do Senado n"' 15, de 1986, de aufOfi~
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Falecida por falta de quorum.
do Sr. senador Severo GOmes, que coridic10nã -a ímmento do jornalista Oyama Brandão Teles.
- Pr-oJeto _de Lej_ dO Senado nv 81/85, que dá nova
portação de produtos químic_os _à permissão :d_o seu·
redação aos artigos 4', item II, 59 e 125 do DecretQ-lei
uso ·no _País de _origem.
·SENADOR VIRG!LIO TÃVORA- Apelo em ia-nv-200, de 25 de fevereim de 19-67, altera-do:.peio
vor da liberação de recursos constantes da Exposição
Decreto-ICi n.,. 900, de 29 de setembro de 1969, dispõe
1.2.2- Comunicação
d~<_Motivos n9 5 --:S~PLAN, destinados a recupesobre a obrigatoriedade de publicação de ato.S e cod·ração de obras de infra-e.strutura ao ~ardeste, e-esDa Bancada do Partido da Frente Liberal, recontrato:s de- intetesse ·da administração pública federal
pecialmente no vale: do Jaguaribe ---CE:·
duZindo o Sr. Senador' Carlos Chiarem como· Uder
direta e indireta e dã oUtras providências. Votfiçào
do Partido.
adiada por falta de _quorum.
.
, .SENADOR JUí/ O LOBO .,--Sugestão rio sentido
~PrOjeto -de Lei dõ Senado n' 3_36{80, _qUe dispô~e ..
·de _ser .d_estinado rec_ursos do. FINOR .~-Alimentos
J.2.3 - Iliscurws _d9 Expediente
s_o~re privilégío_s as_se~rados às Empre~as de Audita~
. pára produção- de alimi::ntos de sequeiro.
·
SENADOR GABRIEL HERMES- c-Centonârio
gem de Capital Nacional e çlá -outras providências..
de nascimento do Sr. Natalino Silveira de Brito_.:_
-- Vo~cão adiada por falta de qUorum•
SENADOR JOSE roNÃC/0 FERREIRA ~Me·
...... ProjetO de Lei do 'Senado n' 199/80, queass.e_gu~ .' · ·.. -ã~d~s. de -~tabilrúção ·económica adotadas Pelo Go:.
SENADOR FÁBIO LUcENA - Horoeriagenià
-f~ _o -~çlenqj~~lo_méd,íco pelo INAMPS nos casos
ve;rno, .
memória do Presidente ·rancredo .Neves.
·que esPecifica, e dá 01.1ttas pi-evidências. V!l'taçio
adia~a por falta d~ quorum.
· .. ..
·
',
f;J;;'-.~ Deslg111Jção da Ordem do Dia da pr6xlma
1.3-0RD.ÉM D6 DIA
·.- _ --Projetode.W?i do Senado n9 f60/82'que r~ln- :, :
..
.
.
.....; ProjCto _de: Lei da_ Câmara. n' 10/82. (n'
g~ a ü.ispoDibilidad~ dos bens Imóveis do anaffab_et~.
IA~ENI:ERRAMENTO
4.60~/81, na Cas,a de .orig·e~). que autor~ -o Pode!
Votad.o adiada ·por falta de quorum.
,
~etutivo a ins~ituir 3: f:uri~ação Univ-C!'sidade li~s
· - PT?feto de Lei'do SeitádO n\1, 124/83, que faculta
i-DIScURsos PRONUNCIADOS EM s~
Missões, cOm sede em Sarito· Ãngelo-.RS. V9t~Po~
. ,SÃ() i\NTERIOR .
.
.
. ·às .empresa~ revendedoras dç oomb_ustivei~ ao públiCO
adiada por. 'fal_ta de Quonun.
- ··
. -o pagam~ to à.vls_ta ou. da pat1e por elasefetivame:~---..~ Req"ue:ril~n-eritCi -nf 3/86, de _autoria d-os_ Srs. ·se-- · ~Do sr: S~riador Fábio· Lu'cenR, Profef)qoni·ses..·
tc comercialir,ada.. VotaçãO adiada por fil~ '<iç tluo-'
nadores H!.~mberto Lq:ccna ·c Carlos Chiarelli, solicl~ào de. 12·3-86.
mm.
tan~o. urgê~~ia para _o. -~~jet.o de Lei '~a Câmara'~-' .. _
··-.Projeto de Lei do Senado n• 154/84, que define
118(85 (n• 6.598(85,
Casa de origem);que dis~õe
-' ·-:~Pó,_ Sr. S_CJ]ador Cid ~~!!!Pà~.o~ pfOte'rfdq n_~·~es~ _te:sidénela' híéQíc~ idiSclplina o ·exercicio profissío~
sobre ·o I Plano Nacional de lnformàtica. Autoiiãó de 12-3-86. ·
. _' . .
· oal da a'tividad~.-dando outtasprovi'dêricias. Votaçilo
mação -'- PI-ANIN: Votaçlo adiaila por falta d,e oiu..:
adl_ada por falta de ·quorufii.
.
~7' AT() ))O PRESIDENTJ>_DO SENA))O
·rum.
.
--:'-,;.:
.. :_,. :-,:....pt_~j~ dC_ _Lei do ~a.do n9?íl(;/85, éru~ Permí~ ·
..,.. Prqjeto de Lei ifo SOttado "' I 71.78~. 'que aC!"Oi:; ·
~N•,21, _oe 1986.
. te o~~ .dós cr~tos ~m-_fun'dos Ço Decret~~lei n~ _1_~1
centa letra ;io i~em-U~o art. 275_do CP<f~ti 4e_~?-~
·. para amo-rtizaÇão deprl:siações do Sistelna Financci~-·~ :·
cesSO' Civil, instituindo o rito s_umarfsSlmP.- para: ~
4 _~ MESA. DII!:ETORA .
:ro-de f{!)bit.açãO, 'Votaç~~ a~da ~or falta de quorum.
aç~·:eonS:titutifils -de ser\lidão _legal d'e aqUeduto.
Votaçio adiada por falta de ·quorum.
'
. s-.i.IDE.RE;S E VÚ:$-LlDEllES DE PARTI·
1.3.,1--::-- ~iscursos ap(is a Ord.em do Dia
DOS
- Prõ}éto .de Lei do ~énado ti' iU;f83, que conce~
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Realide anistia ·a dirigentes sindicaiS p\lnidos co·m· base na ,
~ação, em· Brasilia, da _8f. ConfCrência Nacional de
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER·
legislação trabalhista. VotaçãO adiada por falta de
Saúde.
MANENTES
'quorum.
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Ata da 13\l Sessão, em 14 de março de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidênciados Srs. Passos Pôrto e Martins Filho

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

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Aloysio Chaves'Gabriel Hermes- Hélio Gueiros -.-João Castelo- AI~
berto Silva- João Lobo- Cesar Cals- Virgílio Tãvo-_
ra - Carlos Alberto - Moacyr Du~rte - Martins Filho - Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Cid
Sampaio- Nivaldo Machado- Lourival BaptistaPassos Pôrto- Lo.manto Júnior- José lgnácio Ferreira - Jamil Haddad - Alfredo Canlpos - Gastão
MUller- Enêas Faria- Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 26 Srs. Senadores.
Havendo _número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos t{abalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. l~>R
Secretário.

t: lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• IS, de 1986
Condiciona a importaçlo de produtos químicos :ii
do seu uso no país de orig~m.

p~rmissào

O Congresso Nacional decreta:
Art. l~' A importação de qualquer produto químico
estrangeiro é sujeita à comprovação,-através de certificado oficial, de que seu uso é legalmente autorizado no
país de origem.
Parágrafo único. O certificado oficial de que trata
este artigo terá validade de seis meses, à partir da sua
emissão.
Art. 2~' Dentro de 60 (sessenta) dias, o Poder Executivo regulamentará a presente Lei, estabelecendo as normas de fiscalização.
Art. 311 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 411 RevogamRse as disposições em Cõiltrârio.

Justificação
No dia 23 de setembro de 1985, o Presidente RCagan
anunciou um novo ..piano de ação de política comercial", logo explicitado por uma declaração divulgada
pela Casa Branca. Em nosso País, o texto traduzido foi
distribuído pela Embaixada dos Estados Unidos, no boletim "Ponto de Vista de Washington", editado pelo
United States Information Service.
-- Pode-se ler na página 8 desse documento, onde estão
alinhadas as medidas destinadas a promover a exportação de produtos norte-americanos, a seguinte disposição:
--"Permissão a companhias norte-americanas para
exportar novas drogas e produtos biológicos ainda
não aprovados pela Administração de Drogas e Alimentos, para países onde ainda podem ser vendidos
legalmente."
Isto signific-a, simplesmente, que os Estados Unidos
permitirão a eXportação-de drogas não sufTcíentemente
testadas tanto que não Qbtiveram o registro da Food and
Drug Administration para terceiros países, que servirão
de cobaias para o experimento desses produtos qurmiR
cos.
A revista Chemical Week, de 27 de novembro de 1985,
informa que o Comitê do Trabalho e Recursos Humanos
do Senado dos Estados Unidos aprovou a legislação
..permitindo que empresas americanas exportem drogas
cuja fabricação ainda não tenha sido autorizada dentro
dos Estados Unidos. De acordo com representantes da
indústria farmacêutica e da área de biotecnologia, que
apoiam o projeto de lei S. 1.848, sua aprovação aumenM
taria as exportações americanas em cerca de 400-a- 500

milhões de dólares Por ano, e criariã de oito a dez mil noM
vos empregos no país.
Diz também a revista, mais adiante:
"O projeto de lei S. 1.848, contudo, tem sido chamado de imoral pelos seus opositores, que incluem
Ralph Nader e a União Internacional dos Trabalhadores das Iodú.strias Químicas, O Dr. Sídney Wolfe,
diretor do Gtupo de Pesquisa sobre a Saúde Pública, fundado por Nader, disse que a lei "estabelece
uma duPlicldáde de procedimentos que viola' nosso
princípio básico de que a saúde e a segurança dos
consumidores internacionais não são menos._hnporR
tantes do que a saúde e a segurança dos cons4midores americanos."

E, analisando os riscos implícitos nessa tãtica comercial, o Dr. Wolfe lembrou que "seis drogas, todas aproR
vadas pelo Reino Unido - mas não pelos Estados Unidos - foram retiradas do mercado_ nos últimos doi:s
anos, por causa dos perigos que ofereciam, inclusivé
grande número de mortes".
Como se demonstra, a determinação de exportar dro·gas potencialmente perigosas suscita protestos até nos
Estados Unidos, o país que se beneficiaria comercialmente com essa política. Para os outros, que seriam as
cobaias para os testes, essa política é absolutamente
inadmissível.
O objetivo do presente projeto é impedir que produtos
de qualquer origem sejam importados pelo Brasil se não
estiverem licenciados para uso nos países que os fabri-'
cam.
Sala das Sessões, em 14 de março de 1986; - Sel'ero
Gomes.
(Às Comissões.'de Constituição e .[ustiça, de Economia f!_de_ Saúãe..')
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 111Secretário.
É lida a seguinte

Excelentíssimo Senhor
Senador José Fragelli
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Nos termos do art. 64, § 19, do Regimento Inter:Qo, temos a honra de comunicar a Vossa Excelência que a
Bancada do Partido da Frente Liberal, deliberou reconduzir o Senhor Senador Carlos Chiarelli como Líder do
Partido, no Senado Federal.
Sala das Sessões, em 14 de março de 1986.- José Lins
-Aderbal Jurerna- Nivaldo Machado- Lourival Baptista- Américo de Souza- Odacir Soares- Ivan Bonato - Guilherme Palmeira - Altevir Leal- Benedito CaM
nellas -Milton Cabral - Marcondes Gadelha.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A comunicâçào lida vai à publicação.
Há oradores inscritos para a sessão ordinária de hoje.
COncedo a palavra ao primeiro Signatário, o·nobreSenador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncill o
segu_inte çiiScurso.) -Sr. Presideflte, Srs. Senadores:
Aproveito esta tarde tranqUila de Brasília para marcar
uma passagem afetiva de vultos humanos que viveram
no meu Estado. E um registro ligeiro, sentimental, mas
que achei por bem fazê--lo, Sr. Presidente.
Trago à Casa um registro merecido em homenagem a
Nathalino da Silveira Britto, pai de ú.m dos nossos companheiros da imprensa, aqui, o Sr. Ossian Britto, e de
numerosa familia do meu Estado, embora oriundQ. do
Acre. Cidadão ilustre da Amazônia ·e varão cujo e-x.empio de trabal_ho ~dignidade serviu de orientação a jovens
e adultos que -tiveram a felicidade de eonhc~io.

Natural de Guaramiranga, Serfa: do Baturité, Ceará,
~athalino da Silveira Britto- cujo.centenãrio de nascimento oco_r~eu no· dia 28 de fevereiro último -. desde
~908 se fixõu na Amazônia, mais precí,samente nó Acre,
onde enfrentou, de inícios, as dificuldades naturais do seringal e terminou exercendo atividades que marcaram
sua vida pública no Departamento do Alto Acre, em Xapuri e em Rio Branco.
Apesar da dedicação ao Acre, Nathalino da Silveira
Britto jamais esqueceu a terra nataL Quando se lhe oferecia oportunidade, viajava ao Nordcllte, como se lá fossb apanhar porções de entusiasmo e força que o mantinham na selva amazônica severo consigo mesmo, espart1ano nos costumes e no trato da coisa pública. Nsim, foi
Escrivão do Juízo do Distrito de Montevidéu, pepartatnento do Alto-Acre; Contador-Tesoureiro da lr'it,:ndênc;ia Municipal de Xapuri. Como contador, tive oportunidade de conviver com ele, contador que também .o sou,
como chefe, quando do Governo do Sr. Desemba~ador
Maroja no meu Estado. Secretãrio da Prefeitura Municipal de Xapuri, com a responsaOilidade de responder pelo
eXpediente na ausência do Prefeito; 29 Suplente do Juízo
Municipal do 1~' Termo da Comarca de Xapuri; 19 Suplente do mesmo Juizo; Intendente Internino do Município de Xapuri; Prefeito Interino do mesmo Municlpio e.
pouco depois, titular da Prefeitura.
A seriedade com que exerceu as funções que lhe foram
«mfiadas e-m Xapllri, [evOu-o à Capital do Território,
ondC foi ln,spetor Escolar, Delegado Geral do Terfitório,
Prefeito Interino de Rio Branco e titular da Prefeitura da
Capital acreana.

O Sr. Aloyslo Chaves- PermitaM me V. Ex• um aparte;
nobre Senador Gabriel Hermes.
O -SR. GABRiEL HERMES nobre Senador Aloysio Chaves.

-Com muita honra,

O Sr. Atoysio Cha\'es- Para associar-me, como Senador pelo Pará, à homenagem que V. Ex• estã tributando
à memória de Nathalin_o Britto. Não tiVe uma, convivência especial com ele, estabeleci o meu relacionamento
com se_us filhQS. Sei, porém, como todos os paraenses, da
sua atuação não só no Acre como no Pará, ao longo da
Sj.ia existênda. Homem probo, trabaladór, chefe de
raniília exemplar, educou seus filhos e deixou realmente
uma geração talentosa, que se tem destacado no Parã e
fora desse Estado no jornalismo, nas ForÇas Armadas,
na Engenharia, na Medicina e em outros setores. Filhos
de Nathalino Britto têm prestado ao nosso Estado e à
nossa Região uma contribuição especial, como acabei de
q~encionar. Só este fato jUstifica plenamente a homenagem que V. Ex•, neste momento, tributa à memória desse
ilustre brasileiro, a qual me associo, com o maior apreço.
O SR. GABRIEL HERMES - Muito obrigado,
nobre Senador Aloysio Chaves.
O jorn-ãl O Liberal, de Belém, na edição do dia 02 do
oorr$mte, divulga o traballao fecundo de Nathalino d:a
Silveira Britto, referindo-se ao seguinte:
"Como Prefeito Municipal de Xapuri, Nathalino
da Silveira Britto, que obteve do Interventor. Federal Assis de Vasconcelos a verba necessária, comprou as terras do Seringai Porto Manso; onde se cle'Sif!:nrolaram, em 1902, episódios históricos da RevoIUçãc;> Acteana e questões agiJ;avafn os seus ocupantes, com cobranças de rerÍdas. Em reunião pública,
convocados seringueiros, agricultores e pequenoS
pecuaristas localizados nas terras do S~tingai Porto
Manso, de\1-lhes ciência da aquisição da proprieda(ie pela Prefeitura Municipal de Xapuri e que, cada'
qual enl sua ãrea de ocupação, respeitados os direitos-dos _vizinhos, ninguém mais pagaria rendas. Foi
medida de elevado alcance social, que pôs fim a
questõeS que se arrastavam desde há muito, vaféndo
--nOs seus efettos, lã pelos idos de 1931, como precursora das concepções modernas de reforma agrãrial'
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Em todos os cargos desempenhados, esse nordestino
que se apaixonou pela Amazônia promoveU -medidas de
grande descortino. E a ação por ele desenvolvida não se_
limitou ao-Acre. No meu Estado, para -onde se transferiu
nos anos 30, foi Co"ittaâo.i" da Secretaria do Tesouro Na·çional e Contador-Geral da Caixa Econômica Federal
do Parâ, Administrador da Mesa de Rendas do Estado,
na cidade de Santarém, e, no Governo Castello Branco,
Presidente da Caixa Econômica Federal do Parâ.
Esse brasileiro ilustre faleceu em Belêm no dia 27 de
fevereiro de 1973, um dia antes de completar 87 anos de
idade. Deixou filhos e netos. Os filhos, seguindo o exemplo continuado do pai, destacam-se na sociedade: Rubens, Maria Ruth, Wilson, Ossian, Natalino, WashingM
ton merecem o respeito e a estima de quantos os conhecem, da mesma forma que Ruy, falecido em março de
1970.
O _Senador Jorge Kalume,.quando Governador do EsM
tado do Acre, ..considerando que Nathalino da Silveira
Britto foi um dos desbravadores do Acre e muito contriM
buiu para o seu desenvolvimento", deu o nome do varão
ilustre ao Grupo Escalai- recentemente edificado pelo
Governo do Estado, no Bairro da ExperimentaL
Conheci Nathalino da Silveira Britto. Comete mantiM
ve duradouras relações de amizade. Tornei-me seu admi, radar, em virtude da maneira cavalheiresca com que tratava a todos, da seriedade com que encarava as missões
que the eram confiadas, pela dedicação permanente ao
trabalho e peta confiança que inspirava.
Ao fazer este registro, cumpro o dever da homenagem
não apenas a Nathalino, o pioneiro da Amazônia e cidadão de raras virtudes, mas à sua prole imensa que tem sabido honrar O nofne limpo !ifUe ele de'ixou.
_ __
São estas, Si-. Presidente, as palavras que achei de fazer gravar no Senado, numa homerlagem a um homem
que, lá nos confins da Amazónia, na extremidade do
Brasil, serviu ao País e, no meu Estado, trouxe, com os
filhos que dali vieram e outros que teve ainda com a sua
extremada Esposa, uma geração realmente de homens da
melhor qualidade: oficiais do ExérCitO, jornalistas, mécrr=cos, engenheiros ~ todos como o pai: bons brasileiros.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrlo) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

,.q

SR, FÁBIO LUCENA(PMDB- AM. Pronuncia
q,seguinte discursa. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senã.dores:
Venho à tribuna do Senado Federal, nesta tarde, para
uma oração de recordação,_ porque hã um ano, precisamente, o Presidente eleito do Brasil, Dr. Tancredo Neves, estava preparando-se para comparecer ao Santuário
de Dom Basco, em Brasília, a fim de assistir à missa em ·
ação de graças por sua elevação à Presidência da_ República.
A Nação inteira estava eufóriCa, ã:gtiardando o raiar
do dia seguinte, e era impossível e inconcebível que a
Nação pudesse antever o que aconteceria poucas h'?ras
depois e o que já fã.z parte da nossa História.
---Não se poderá jamais saber, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que estava sentindo a alma e o coração daquele
grande homem, ao longo das poucas horas que o separavam da inevitável tragédia. Dorme no jazigo de SãO João
dei-Rei esse mistério. Não se- poderá jamais Sabá das
apreensões do Presidente eleito em relação ao futuro da
sua Nação, que ele conseguira, em históricO momento ~a
nacionalidade, unir por completO, a fim de redescobrir
os verdadeiros caminhos da nossa nacionalidade.
No dia lO de março de 1983, desta tribuna, o Senador
Tancredo Neves despediu-se do Senado. Pronunciou _ele
emocionante, comovente e percuciente discurso:
Dizia -ele:_
.. Despeço-me, hoje, do Senado da República.
Confrange-me o coração ao constatar que não apenas me despeço do Senado, mas, também, que, neste
momento e nesta hora encerro para sempre as minhas atividades parlamentares.
Trinta anos de minha existência eu os devotei à
representação popular. Vereador e Presidente da
Câmara da minha vetusta São João del-Rei. Constituinte e Deputado à Assembléia Legislativa do meu
Estado, coube-me, então, relatar a Constituição mineira de 1947 e transformada a Consfítuinte em Le-

gislativo Ordinário,~ por hol]rosa delegação dos
meus correJigionários, fui feito líder de nossa Bancada, a do benemérito ,Partido Social Democrático,
então em oposição digna, vigilante e combativa ao
Governo de um dos mais ilustres e eminentes ocupantes do Palácio da Liberdade, o insigne Milton
Campos.
·
A década d~ 50 se inicia e ~Qm ela sou alçado,
pelo voto generoS"o do povo mineiro, à Câmara dos
Deputados. Cumpria meu mandato, quando o Presidente Getúlio Vargas me convoca para ocupar, no
seu Governo, a Pasta da Justiça.
Foi esse, sem dúvida, o instante mais alto da-minha modesta vida pública. Convivi, de pertO, c_om o
grande Estadista nos últimos anos de sua nobre
existência. Püde conhecê-lo na integridade do seu
-caráter, no seu patriotismo inexpugnável, no seu
zelo indormido pela sorte do nosso povo, na sua integral identificação com o Brasil."
E prosseguia, Sr. Presidente, neste discurso, com o
qual ete estava despedindo-se do Senado. Mas, sem o saM
ber, estava dando o passo definitivo para ser alÇado à
Presidência da República.
Aparteando o Senador Tancredo Neves, o eminente
Líder do Partido da Maioria, Senador Aloysio Chaves,
pronunciou estas palavras:
"Eminente Senador Tancredo Neves, V. Ex' proM
fere nesta tarde um notável discurso que, por vários
motivos, ficará como uma das páginas mais altas
dos Anais desta Casa, o primeiro porque V. Ex•
_____.anuncia, eu espero que tal i:Jão ocorra, que se despede hoie, também. da vida parlamentar.
Quero tributar a V. Ex•, pela Maioria, uma dupla
homenagem ao Senador que conheci nesta Ca~a; de
um talento_ fulgurante, enriquecendo os trabalhos
das nossas Comissões Técnicas emitináo votos,_
onde era visível o notável saber de V. Ex• em todos
os ramos do Direito e num conhecimento mais amplo de todos os problemas nacionais, no Plenário e
nesta Casa, pelas suas intervenções lúcidas, ponde-·
radas e equilibradas que mostravam para todos nós
esse amadurecimento extraordinário que V. Ex•
conseguiu na vida pública, realizando o milagre de
conciliar o seu mundo interior com o seu mundo exterior. Nos cargos exercidos por V. Ex' e, nos man~
datos legislativ9s, deixou também a uma marca indelével que o consagra, em Minas, como um de seus
filhos mais ilustres. Minas é-o berço de grandes administradores e de grandes estadistas. Espero que V.
Ex•, sob a proteção divina, possa consurilar essa
obra admirável que iniciou há muitos anos atrás em
Minas, realizando neste grande Estado um fecundo
Governo. Os votos do Senado, os votos de todos
nós, os Váf-05 do povo -brasíleiro' aCompanham V.
Ex' nesta tarefa árdua, difícil, mas, tenho certeza,
será coroada de to ta( êxito pelo talento, pela competêncía;j:iela lucidez de V. Ex• V. Ex• fica para nós,
nesta Casa. como um padrão de parlamentar e
como um padrão de homem público para inspirar,
como outros eminentes Senadores, que V. Ex• menM
cionou, os Seus colegas e qua!l_l,9S _vierem no futuro,
iiUStiar·-o-serláóo·-aa Repúblicà."
Conscientemente o Líder da Maioria ~açava, Sr. Presidente, o exato perfil do homem público, do conciliador; daquele que viría unir os brasileiros, num alento de
esperança, para, segundo ele declarava:
A reorganização institucional de nOs-sO País é a
mais ímpõrtante das tarefas impostos à nossa geTação. Não poderemos falhar nesse compromisso
histórico, porque sobre nós recairá a maldição das
gerações futuras. Vamos nos entregar a esse trabalho, dando ao nosso povo uma constituição justa,
mod_erna, instrumento de sua emancipação política
e eoonômica e se constitua na pedra angular do ma~
jestoso monumento de nossa irreprimível vocação
democrática, elemento fundamental de nossa destinação histórica. Não hesitemos por mais tempo.
Enfrentemos esse desafio com todas as nossas energias. Sem facciosismos, sem preconceitos, sem
espírito de dã, animados todos da consciência da
eternidade da nossa Pátria, cujo povo se recusa a
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continuar vivendo na PuSilaninidade, na mediocridade e no aviltamento dos valores impostergáveis de
sua formação.
Nação sem Constituição- dizia o Senador Taocredo Neves- o~iunda do coração do seu povo é
Nação mutilad<1 na sua dign'ióade cívica, violentada
na sua cultura e humilhada_em face de sua consciência democrática."
P<1lando pelo Estado da Bahia, o eminente Senador
Lo manto Júnior, em aparte ao Senador Tancredo Neves,
assim se pronunciava:
"Nós, nobre Senador Tancredo Neves, não sabemos, apesar de a geografia nos separar, tais são as
relações de amizade entre nossos Estados, não sabe·
mos onde termina a Bahia e começa Minas Gefais."
E aqui, Sr. Presidente, depois de empossado no Governo de Minas Gerais, o eminente Governador Tancredo Neves, respondia às preocupações -do Senador La·
manto Júnior.
Quando um ilustre governador de Estado nordestino,
propôs que Minas Gerais fosse- r-etirada da área dil SUO EN E, respondeu o Governador Tancredo Neves: "Minas Gerais está com assento na SUDENE gllrantido pelo
Congresso Nacional; e Minas Gerais, Sr. Governador,
.começa onde termina a riqueza do Sul e acaba onde começa a miséria do Nordeste".
Esta resposta lapidar fazia sempre com que ele evocasse, nas suas ordens de comando ao povo brasileiro, os
sentimentos de justiça, sem _os quais não se pode construir a paz em sociedade alguma, porque, já rezava o Padre Antônio Vleira: ••A paz são os frutos da justiça e não
a justiça os frutos da paz".
f'oi.com esta preocupaÇão lapidar que, no dia t2 de setembro de 1985, ele renunciou ao Governo de Minas Gerais para encetar a grandiosa e histórica marcha para a
Presidência da República.
Dizia, desde_o_inlcio, que jamais poderíamos imaginar
o que aquele coraçàQ estava sentindo precisamente na
tarde de 14 de março de há um ano. Mas as e!lperanças
que s~a alma alimentavam eram fáceis de pressenti-las;
ele ahmentava a esperança de unir o Brasil na"grandeza,
na paz, na justiça e, sobretudo, na liberdade. Pofisso no
seu discurso ele, propositadamente, não se esquéce~ d~
figura de Rui Barbosa, e dizia: "Rui Barbosa, a eloqüêJr·
ci~, a pregação infatigável dos ideais democráticos, o
horror a todos os tipos de violência, a fé inabalável no
império da lei, da justiça e da liberdade,"
Sr. Presidente, não há registro em nossa História de
um homem que se tenha deixado imolar, que se tenha
deixado levar ao in extremis, sabendo do ma( que o acometia, sabendo que, se uma cirurgia realizada havia um
mês antes de sua posse, pode'ria ter-lhe assegurado a investidura na Suprema Magistratura de nossa: Nação; não
se tem notícia de um homem que tenha resistido até a antevéspera da morte para garantir a sustentação das instituições democráticas em nosso Pais.
Este é o graride legadÕ de Tancredo Neves. Esta a sua
extraordinária participação na História do nosso País, já
descrita em aparte que ofereceu a Tanctedo Neves, no
dia IO de março de 83, dia de sua despedida do Senado, o
eminente Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena,
que assim_ se pronunCiOu:
.. V. Ex~. com sua inteligência privilegiada, com
seu talento invulgar, com sua vasta cultura, fala, 1J.oje, ao se despedir do Senado como um estadista. E
como são poucos os homens públicos no Brasil de
nossos dias que podem ser chamados de estadistas!
Mas não poderia ser diferente. V, Ex• é uma vocação -eminentemente política. Começou no plano
municiPal, como vereador; promovido ao plano estadual, elegeu-se Deputado à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, foi Secretário de Estado.
Em seguida, no plano federal, eleito Deputado,
foi logo convidado por Getúlio Vargas para MinisM
tro da Justiça, o que, como bem acentuou V. Ex•,
foi o ponto alto da sua vida pública, porque então,
nobr_e Senador Tancredo Neves, V, Ex• com a sua
brava atitude, naquela histórica reunião que precedeu o suicídio do grande Presidente, deu ao Brasil
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um raro exemplo de coragem, de altivez e de fidelidade aos princípios democráticos."
"Hoje~- dizia o Seilador Humberto Lucena "V. Ex' coroa a sua carreira política como Governador das Minas Gerais e tenho certeza de que realizarâ um grande governo, porque ninguém melhor
do que V. Ex• está preparado para exercê-lo. V. Ex•
tem a, visão do estadista, como disse de início e, neste momento, ao se despedir desta Casa, quero trazer, em meu nome e em nome da minha Bancada, as
sinceras homenagens que V. Ex• merece e formular·
votos pelo seu êxito rio governo de Minas, para que
V. Ex• possa mostrar ao Brasil o que· o PMDB pode
fazer pelo povo brasileiro."

Nenhum dos aparteantes, Sr. PresidentC, porque aqui
não ex.ístein- pítons, poderiam naquela tarde de IO de
março situar a figura de Tancredo N.;ves naquela oportunidade senão como estando sendo coroadQ ao longq
da sua vida pública. Mas o coroamento viria depois. Ele,
que tanto zelava pelo Direifo, qi.ü)tantorez Para evitar
as crises, muitas vezes em sei.ts pareceres, debruçava-sesobre as lições de Rui Barbosa, e ele invocava como sustentáculo das suas opiniões príndpalmente as seguintes
pronunciadas pelo Senador Rui Barbosa em discurso no
Senado no dia 16 ·de dezembro de 1904:
"Detesto o estado de sítio. Fui õ autor, neste
País, da resistência constitucional mais ampla contra ele. Feriu, sem trêguas, nas suas usurpações em
1892 e 1893, quando era manejado pela ditadura militar. Escrevia a teoria dos seus limites e comenteias, praticando-a, energicamente, no Senado, no jornalismo e nos tribunais. Disputei as suas vítimas à
espada soberana e irresponsável, enquanto o exílio
não a livrou da minha oposição, seqUestrando-me
da Pátria em uma ausência de dois anos. Estes mudaram a face das coisas, invertendo as correntes
políticas, de modo que, em 1897, eram os meus adversários mais violeritos daquele temPO os amigos
do Marechal Floriano que apelavam para mim,
para minha teoria legal, para minha autoridade no
assunto, invo-cando-me como o evangelista do Direito, como o árbitrQ da questãO constitucional,
quando o GOvernO-do Presidente Prudente de Morais nos veio pedir o estado de sítio contra o ciiriib
de 5 de novembro. A comoção intestina era- da
maior gravidade, não· hesitei em dar ao Governo a
medida preservadora, verificara-se o caso c_onstitucional. Obedeci à Constituição."
Sr.' Presidente, é singular observar que os grandes adversários de Tancredo, dentre eles muitos dos mã:is.ílustres adversários de ontem, foram procurá-lo, foram a
São João dei Rei, foram ao Palácio das Esmeraldas,
como fizeram os adversários,lfe os inimigos de Rui, para
que os socorresse naquela hora dramática de salvação da
nossa Pátria. Tancredo, simbolizando a união naciOnal,
não apenas os atendeu, como deixou claro, Sr. Presídfmte, se neste Pais podemos ser adversáríos, não devemOS
ser inimigos.
Esta a grande lição do grande Tancredo, que há um
ano se estava p_reparar:td~ ~ara ·comparecer a_o $anttJári~
de Dom Basco em BraSília, effi companh1ã Oe Dona-Ri-::
saleta e seus familiares.
Não sei as razões de Tancredo Neves ter escolhido o
Santuário de Dom Bosco. Mas, tendo sido aluno salesiano exatamente no Colégio Doni B-aSco de Manãlls, pude,
.Sr. Presidente, hoje descobrir e posso, C:iltão, revelá-to.
Tancredo Neves escolheu o Santuário _de· Dom BasCo
porque Dom Basco, baseando~se na filosofia e na doutrina cristã- de São FranciScO de SaieS, -foi o educador e o
doutrinador que fez com que a Ordêrll Salesiana que ele
criou se estendesse por todo o Mundo, principalmente
para assistir os pobres, os humildes, os injustiçados, _OS
carentes de justiça e os pedintes de liberdade.
Por isso, Sr. Presidente, foi Tancredo Neves ao Santuário de Dom Bosco. Ao sair daquele templo, não imaginava ele nem a Nação o que iria suctder. Mas sabia a
Nação e teve a Nação esta certeza quando o Ministro do
Exército, General Leônidas Pires Gonçalves, focalizado
pelas televisões, depois de Jneíã-nofte; ·seiii graVata, parecia que havia vestido um paletó SObfi o píjSma com O
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qual repOusava naquela noite para !Jeparar-se para a investidura no Ministério do Exército no dia seguinte,
quando. o candidato a Ministro apareCeu à porta do hospital como a dizer ao povo brasileiro que com Tancredo
no hospital e com Tancredo fora do hospital, com TanCredo vivo ou morto, as instituições sei-iam mantidas,
poique o Exército, naquele momento, já se decidira
quanto ao cumprimento estrito dos seus deveres constitucionais, sobretudo o de assegurar a pásse do atual PreSidente, o então Vice-Presidente da República Dr. José
Sarney.
Dessas lições, Sr. Presidente, muito terá que aprender
a juventude a qu~ Sua Excelência se dirigiU: "Não poderemos falhar neste compromisso histórico, porque sobre
nós recairá -a maldição das gerações futuras", dizia o
Presidente ao se despedir deste Senado. Qual a missão?
A de dar ao País uma Constituição justa, fruto das aspirações da alma nacional, fruto_ dos legítimos anseios do
povo brasileirO.
Ele falava em maldição das gerações futuras. Isso pesará, Sr. Presidente, sobre todos nós, se não executarmos
e cumprirmos esse que foi o ideário maior do Presidente
Tancredo Neves: o de dar ao seu País a Constituição- cjue
lhe falta, a fim de que a NaçãO, pela qual ele imolou a
sua própria vida, possa ter os dias de paz, de harmonia e
de prosperidade que agora, um ano depois do seu martirológio, se prenuncia nos horizontes da Pâtria brasileira.

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex.• um
aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- OuçO, com mUita honra,
V. Ex•, nobre Líder Humberto Lucena.

O Sr. Virgílio Távora- E, apóS, pediríaniOs para sermos honrados com a atenção de V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA -

Pois não.

O Sr. Humberto Lucena -

Desejo manifestar o meu
total apOio-ao pronunciamento que V. Ex• faz, com absoluta oportunidade, em homenagem à memória do ines•quecível brasileiro e Estadista- ~x-Presidente TanCredo
Neves. Fala V. Ex• justamente um ano após o seu trágico
internamento no Hospital de Base de Brasília. A data de
hoje é profun·damente triste no calendário políticO brasileiro, porque naquela noite de 14 de março de 1985 feneceram as grandes esperanças do povo brasileiro que haviam sido depositadas na eleição do irrienso brasileiro
que foi O Sr. Tancredo Neves. Sou um tanto suspeito,
no"bre Senador Fábio Lucena, para fazer elogio ao nosso
ex-Presidente da Repúblíca, pelos laços profundos de
amizade pessoal e de solidariedade política que sempre
nos uniram, desde o ex~Partido Social Democrático,
onde_ militamos, a partir do Palácio Tiradentes, como
correligionário. Neste instante, realmente o que V. Ex.•
diz tem uma grande repercussão nacional, porque todo o
povo brasileiro deve estar-se lembrando do que acoriteceu há um ano. Neste instante em que V. Ex• rende mais
este tributo a TíJ.ncredo Neves, o que apenas nos conforta é o fato incontestável de que o seu sucessor·na Presidéncia da República, o Presidente José Sarney, vem sendo um cu~pridor fiel de seus compromissos com a
Nação em praça pública. Nós, do PMDB, que forniamos
com a Frente Liberal a Aliança Democrática para -sustentar a Nova República, elegendo Tancredo Neves e José_Sarne)', estamos tranqiiHos com a nosSa consciência;
não só pelos passos gigar~tescos que foram dados em 85,
no sentido da plenitude democrática, como, sobretudo
agora com as medicJas corajosas tomadas pelo Presidente
José Sarney no canipo econômíco-ti:ilanceiro.Tenho certeza de que onde estiver, nci Seio da eterna bem~
;tventurança, o ex~Presidente Tancredo Neves há de estar
feliz por ver que a Nova República caminha celeremente
para se fazer o grande reencontro do Estado com a
Nação. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço, sensibilizado,
a V. Ex• a intervenção -que ápulenta meu pálido pronunciamento, emínente Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena -

Não apoiado!

O SR. FÁB~O LUCENA - Discordo, todavia, do
fato de V. Ex• se dizer suspeito para enaltecer Tancredo
Neves. Muito pelo ContráriO.- Se hã homens- e os há
em profusão - insuspeitos para prestar depoinienfo perante o Tribunal da História sobre a figura de TaOcnido
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Neves, V. Ex•, sem' sombra de dúvida, está na crista dessa Jegisão de depoentes. O depoimento de V. Ex• é da
maior preciosidade é servirá, não tenho dúvida, como
peça substancial para a conSagração definitiva qUe- a Pá:.
tria brasileira' está elaborando em torno da memória de
Tancredo Neves. Muito obrigado a V. Ex•
Tenho a honra de ouvir o aparte do eminente Llder,
Senador Virgílio Távora.

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador Fábio Lucena, de tanto que conhecemos V. -Ex•, das lutas que temos travado e da amizade subseqUente que tem restado,
dúvida não tínhamos de que a data de hoje, já tão esquecida por tantos, não passaria em branco no registro desta
Casa. que uma voz como a de V. Ex.• haveria que selevantar, para jUstamente lembrar que, se as glórias do
mundo são transitórías, no brocardo latino as boas ações
permanecem, e as figuras, os numes tutelares das Pátrias
qu·e formam este grande universo permanecem nas páginas da história como marco, como referência para aqueles que nas gerações seguintes nos seguirem, nos acompanharem. Assim, pois, as nossas primeiras palavras,
eminente Senador, são de parabêns a V. Ex•, e, ao mesmo tempo, de melancolia, de ver um Senado tão vazio,
numa hora em que é prestada homenagem ao homem
que deu a sua vida em holocausto à Pátria. Gostaríamos,
num a partejá um pouco retardado, quando se refere aos
amigos e aós adversárioS que procuraram Tancredo Neves em São João Dei Rei e em Belo Horizonte, para que
viesse justamente tomar as rédeas do Poder, gostaríamos, repetimos, de acrescentar também aqueles adversários que sempre o combateram e que, escóteiramente,
como Lomanto Júnior e nós, nurll dia nublado, compareceram à sua última morada, dando testemunho vivo do
respeito, da admiração de que era alvo aquele que tinha,
durante tantos anos, -conosco, terçado armas e que tombara no ápice de sua carreira, aquele que, jj despojado
de bens e poderes terrenos, alcançava a glória da Imortalidade.
O SR. FÁBIO LUCENA- O aparte de V. Ex•, nobre
Senador Virgílio Távora, por sobre ser palavras do eminente Ministro, que partiCipou do Gabinete chefiado por
Tancredo Neves, passa ainda por ser desses diamantes já
lapidados que não precisam de mais nenhum cinzel para
aprimorá~ los.
De fato, V. Ex•, como·adversário de Tancredo Nev~
como tantos outros ílustres Senadores, é a prova mate;;
ria! do que afirmei hã pouco desta tribuna, quando disse
que nós, os brasileiros, se podemos ser adversários, não
devemos ser inimigos~
Eu cheguei muito tempo depois que V. Ex• e, por isto,
aqui só tenho podido aprender com o nobre Colega, Se-nador Virgílio Távora. Tenho absoluta convicção de que
poucos homens públicos, neste País, sentiram tanto e tamanhamente - alguns podem ter sentido igualmente,
mas não mais- o passamento de Tancredo Neves quanto V. Ex•
Sr;. Presidente, ele estava no Santuário de" Dom Basco,
lembro-rn.e. da oração fúnebre que o falecido Bispo do
Amazonas; Dom Milton Correia Pereira, pronunciou
perante o esquife do Senador Ãlvaro Maia. Dizia o grande Bispo: "O homem ilão nasce para morrer; o homem
morre para renascer". Palavras sábias que implicam,
sobretudo, mais do que a fé, implicam a convicção, para
onde se destina no homem, objeto já de reflexão teológica. e que, no entanto, deve merecer a reflexão daqueles
que não ·podem entender como semelhante coisa foi
possível àquele grande homem atravessar todo o oceano
do arbítrio, planejar o futuro da sua Nação, e poucas horas antes de assumir o poder, tombar, vítima da fatalidade a que todos os mortais estão sujeitos.
Quero, ainda, fazer um ato de contrição: em certa fase
do ano de 1984 combati a candidatura Tahcredo Neves à
Presidência da República. Eu era visceralmente contrário ao Colégio Eleitor.al. Entre o Colégio Eleitoral e
mim havia uma incompatibilidade total, que me parecia
incapaz de ser contornada e que só foi pelo bom senso e
pelos conselhos cjue recebi de ilustres colegas da Bancada
do PMDB, entre os quais destaco os conselhos do nobre
Senador Humberto Lucena.
Sr. Presidente, o próprio Danton, a caminho da gui~
lhotina, exclamava ao povo que o apupava: "Em certos
momenfos ajudei, eu, a criar tribunais de ex.ceção; Assim, piço a Deus e ao povo que me perdoe".
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- Ett" Sr. Presidente, nunca ajudei a criar tribunais de
exc:eção. Pelo contrário, os combati. Mas, pela oposição
emociona[ - fruto _tafvez da imaturidade, do temperamento, da inexe.eriência- que fiZ durante poucOs ineses
a Tancredo Neves, peço a Deus e a ele que me perdoem.

O Sr. Cid Sampilo --Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA-Ouço V. Ex•, nobre Senador Cid Sampaio.·
O Sr. Cid Sampiilõ - Hustre Senador Fábio Lucena,
ninguém, dentre os companheiros de Tancredo Nev~,
faria melhor, estaria niais talhado para falar no dia de
hoj~ do que V. Ex• não s_ó pela sua cultura e pela sua inteligência--;·camo p-eh sua autenticidade, pela sua lealdade, pelo seu comportamento_ na yida pública neste País.
E_aproveito esta oportunidade_ para associar-me à homenagem que faz V. Ex• a esse homem que deu, na vida
pública, o grande exemplo de que precisam os brasileiros. Tancredo Neves era mineiro, tinha a h,abilidade dos
mineiros,-fri:insacionava nas questões políticas, mas Taocredo Neves era incapaz de um gesto, de uma atitude, era
iricapaz dC tomar um caminho ·que fot>Sç contrário ao interesse nacional e ao bem público. Essa posição do grande político Tancredo Neves é que Iey_ou para Sua Excelência um t_ão grande número .de admiradores e de adeptos e, colocado entre eles,_ associo-me à homenagem a
este homem, que, como bem disse V. Ex~. deu em holocausto a sua própria vida, púa fazer prevalecer a liberdade neste_ País. Sua Excelência receava· que mal maior
pudesse acontecer ao País. Sua Excelência pensaVa qUe
seu recolhimento :ao hospital pudesse ensejar a continuação do process_o_ ditatorial no Brasil, atravês da permanência _ou de qualquer -gOlpe que pudesse fazer ou as·
ceu a
segurar a continuidade do re ·
sua vida em troca da ou para
liberdade a_o
Brasil. Nes.ta homenagem que V.
Qm faz no dia
de hoje, associo-me ao exemplo, à ímagem e à figura que
Tancredo Neves hoje representa para a_ História, para o
Brasil e para os brasileiro/ -~uito obrig~do a v: Ext
O SR. FÁBIO tUCEt~- O aparte de V. Ex~, eminente Senador Cict SarryFio, ilão ê apenas um aparte. V.
Ex• emite um julgamehto. V. Ex• julga e o faz com os·
seus elementos de co6Vicção. Esses elementos de convicção, nobre Senador Cid Sampaio, para qUe V. Éx• pUdesse emitir um julgarriento com justiça, só lhe foiPossív~l e~ face da probidade, da retidão ~a sua grãnde vlda
1
_
. .
publica.
O caráter é o destino, velho provérbio grego, e o carãter de V. Ex~. nobre Senador Cid Sampaio, erecto, qu-e
não te:m dobradiça, muito descreve o seu destino. V. Ex~,
que conviveu com·o grande Taiicredo Neves, sabe igualmente que o carâter foi o destino do grande Presidente.
Sr. Presidente, antes de concluir, não poderia d~ixar
de recitar estas palâvras qut!t somente os gênios, essas
criaturas humanas que se situam entre os mortais comuns e a divindade conseguem pronunciar. Esses concei.~os de justíça que 6 Sénador Tancredo Neves esboço1,1- no
~iscurso com o qual se despediu do Senado Federal:

DIÁRIO DO CONGRESSO ~ACIONAL (~ão II)
pOis, uma juStiça inerm~ entre ~ violéndas opostas
_ opor estes dois poderes; e, pois, uma juStiça que não
pOáe satisfazer a sua vocação, que não pode corresponder ao_~eu dever, que não pode satisfazer a sua
missão constitucional.
-E, contra est-a calamidade que tenho oposto,
oponho e oporei a fraca barreira d~ meu peito,_ a
barreira ínútíl
"minha palavra, a barreira impo~
tente_ d~ mjnhas convicções; rilas es-tou convencido
de que o maior de todos os desserviços prestados ao
regímen r-epublicano· ê procurar-se o enxovalhamen!P. da justiça, quando, Sr. Presidente, a elevação da
justiça deve ser a .primeira preocupação de todos os
homens políticos, máxime, daqueles que escolhem
os j@'zes, daqueles que regem os interesses fmancei_ros ·da pais, daqueles que cumprem as decisões da
justiça.
·
Nossa primeira preocupação, Senhores, deYe ser
constantemente envidar todos os esforços para que
~--"a justiça paire acima de tudo como-um elemento
imaculado e onipotente, CÕ]á. palavra nãO possa jamaiS ser suspeitada, e cujos os a tos jaffiais devam ser
_ p_eSr~peitados, pairando sempre acima de tudo e de
lõdos-Cciin a ;daçào_nia1s ã.lta ~a RepUbllca:n

oe

Guimarães Rosa, contemporâneo de Tancredo NCves,
dizia que os "hOmens. não morrem eles ficam encruriá~
dos"_.
,
E lembro, Sr._ Pres.ideníe, c_oncluindo, as palavras que
Munoel Bandeira colocou nos lábios de Irene, quandO
Irene bateu à porta do Céu. E vejo, no lugar de Iren~~
Tancredo Neves batendo à porta do Céu e -são Pedro
respondendo, com os versos de Manoel Bandeira: ~·Pode
entrar, T~qcredo._ Yocê não precisa pedir licença".
Era o que-tinha a dizer, Sr. Presidente e_Srs. Senadores: (Muito bem"! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Raimundo Parente- Alcides Paio-=-"Gaivão Mo_des;to -Alexandre Costa- Helvídio Nun~- José Lins
- Milton Cabral- Guilherme Palmeira- .lutahy Magalhães- Nelson Cart'l.eiro- Severo Gomes:..:. Beriedito Ferreira- Ivan Bonato- Lenoir Vargas-- Carlos
Chiarelli
~0.

SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Presente~ 41 Srs. Senadores.- Entré_t'ã:nt-o, em plenário
não há número para deliberação.
Em conseqüência, o Projeto de Lei d~ Câmara n~'
_ 10/8.2; o Requerimento n~' 3/86; e Os'Projetõs de_ Lei do
Senàdo n<>s.172j82, 226/83,127/85,115/83,81/85,336
e 199/80,· 160/82, 124/83, 154j84; e""206/85, todos em
fase de votação, deixam de ser apreciados nesta oportunidade, por se encontrarem em fase de votação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Volta-se à
lista de oradores.
Concedo a pa.Iavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

"Não hã por que nos deixarmos tomar de pessimismo ou de derrotismo em face do nosso futuro.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. PronunAs crises passam e o Brasil fica. O Que nos cumpre é
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~
•preservarmos na peleja pela dignificação da sua
res:
consciência democrâtica, exterminando o arbítrio
O Presidente da República, José Sarney, fixou a data
onde quer que ele se instale, revigorando e humanide 17 de março de 1986 para instalação, em Brasília, da
zando a sua economia, para que a miséria seja bani~
8• Conferência Nacional de Saúde, ao aprovar a Expoda do nosso território, aprimorando a sua cultura
.?ição de Motiveis que o então Minist~:o da Saúde, Carlos
para fazer dela o instrumento da definitiva emand- - 'i(Çorrea de Menezes s_ant'Ana lhe dirigira a respeito da
pação do nosso povo.
.
---- essencia1idade, contéudo, perspectivas e, sobretudo, da
·· Essa, a nossa cruzada. Nela h'ão hã lugar para _o$.
excepcional destinação de utilidade dessa iniciativa.
busiJânlmes os cépticos, os apátridas e nem para o;
Convém relembrar que foi o Ministro Gustavo Capa·espoliadores da nacionalidade. Vamos para a luta
nem a quem promoveu em novembro de 1941, a realique nela há lugar para todos os combatentes que
zação da lt Conferência no Rio de Janeiro, ern obediência à Lei n9 378, de 13 de janeiro de 1937, segundo a qual
não perderam a fé, não desert;:m~m do ideal e nem se
~ (lCOvardaram diante do s.acrificio."
tornava-se obrigatória ã promoção, pelo Poder Executivo, a cada dois anos, das Conferências NaCionais de SaúAltui, Sr. Preside~e, está irriplíCita--tàda ajustiça, conde.
forme esta magnífica inspiração que aquele gênio, a que
No decorrer de 49 anos, a Conferência -foi convocada
me reportei, forneceu ·a Tancredo Ne"es.
apenas sete vezes4
E para concluir, Sr. Presidente, leio este ~reCho, reduA última dessa natureza ocorreu em março de 1980.
zido, do discurso de Rui, aqui, no SenadÕ em 190~:
Agora, no entanto, o ilustre_ Ministro de Estado da
Saúde, Professor Roberto Santos assegurou os meios ne·
É,,pois', uma justiça a,ssediada entre: as violências
cessãrios para concretização da 8• Conferência Nacional
o~stas pelos dois podêres armados com a for~; é,

de Saúd~, dando prosseguimento ao processo iniciado
~
·
em 1937.
As providências indispensáveis ao sucesso desse magno empreendimento, - que reunirá nesta capital, nó
período de 17 a 21 de março do corrente, autoridades, a
classe médica em geral, cientistas, representantes de múltiplas organizações interessadas; alêm de uma ampla
participação de técnicos e especialistas, - foram toma~
das pelo Ministro Roberto Santos, de tal forma que a 8•
Conferência Nacional de Saúde adquiriu as proporções
de um acontecimento histórico, como a mais importante
de quantas já foram levadas a efeito.
Mesmo porque as suas conclusões e recomendações
serão encaminhadas à futura Assembléia Nacional
·
Constituinte.
Os três temas básicos da 8' Conferência -- isto ~.
"Saúde- direito de todos e dever do Estado", "Reorga~
nização do Sistema10 e "Fínanciamento"- serão.objeto
da mais rigorosa e profunda análise possível, tendo em
vista a formulação de urna nova, arrojada e moderna
Política Nacional de Saúde. A este respeito solicito a in·
corporação ao texto desta sucinta comunicação, do texto
elaborado pelo eminente presidente da 8• CNS, o cientista Antônio Sérgio Arouca, bem como do Programa da
Confúêõcià · CUjõ'S."p'i1n-ciPais eventos da Programação
elaborada se rC1alizarão no Ginásio de Esportes de
Brasília.
- ·
Felicito, portán-t6; o Sr. Ministro de Estado da Saúde,
Professor Roberto Santos pelo seu Iócido desempenho e
notável" capacidade empreendedora, ao mesmo tempo
em que me congt~tulo com os cientistas, medicos, professorçs, técnicos e profissionais de todas as categorias
vinculadas a.os problemas da saúde, na çertt!za de que a
8• Conferência Nacional atingirá com êxito total os objetivos determintes de_ sua Convocação.
.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

(Documentos a que se refere o Senador Lourival
Baptista em seu discurso.)

A CONFERENciA E SEUS
. TRts TEMAS BÃSICOS

texto elaborado pelo presidente da 8' CNS,
Antônto Sérgio Arouca

Saúde -

direíto

de

todos, dever do Estado-

A redefmição do pàpel político da saúde, que passa a
ser vista como um direito de todos e um dever do Estado,
é um fato político novo, produto das lutas e movimentos
sociais quelevararh à Nova República. O momento a-tual
vê surgir a oportunidade histórica de assegurar a inclusão da saúde na Constituição como um dos direitos sociais básicOs ifo ·povo brasileiro, a ser resguardado pelo
Estado. No entanto, é necessário, antes disso, uma redefinição ·política do próprio conceito de saúde, que não
deve continuar restrita à assistência médica, mas ser encarada _como expressão coletiva de condições objetivas
de existência de uma população. Na medida em que o~
sistema previdenciárib foi se tornando altamente centralizado -no períOdo autoritário, excluindo a participação
dos usuários em sua gestão e voltado para a compra dos
serviços médicos, a discriminação acentuou-se. Ao lado.
de trabalhadox_es desempregados _ou subempregados, aos 4
quais não ror garantido sequer o acesso. aos serviços,
a~pliaram-se também as de_sigualdades entre os qu~ fazem parte do sistema previdenciário, discriminando q
acesso aos serviços por parte dos trabalhadores rurais,
da população da periferia dos grandes metrópoles, dos
que hagitam as regiões mais pobres. A retomada da: processo de democratiZação colocoU a questão social como
priOritária na ·estabiHzaçâõ -da transiç-do. A divida social
acumulada durante toda a nossa história e a deteriorização da qualidade de vida tornam necessári9 o imediato
resgate das necessidades e direitos sociais básicos do ci~
dadão. Ora, a garantia dos direitos sociais é corolário do
deyer do Estado. E para que o Estado possa garantir o
direito de todos à saúde, torna-se fundamental a reorganização do- sistema nacional de saúde.

DIÁR,IO DO CONGRJ\SSQ NACIO:t:~AL (Seção!I).

·)\1arÇo de 1986. .

I~

Sába\fo.l? 253

-ao

pafaa econOffiiã
nOSSo ·p""àfS~ê~nl Pai-üCuiàfd3 nõStia
região.
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14:00 horas-.:...=.-Ãp-fesentáÇã-Õ -discussãÕ e aprovação _cio-

.

~""" Reorganfuç9:0 do sistema

tela~ório

O perfil da 'organizaçãO-dõS ServiÇos de saúde nos país
apresenta um delineamento bas.tante ClarO, sObre 0- qual ·
há .cOnsenso: .'sua-s principais ·carãc~erístiC:ãs--reSidem no--

altO grau Qe _pdvatizaç·ã_O d_os s_erviços d~,ãssiS~~ncia, mé-_
·dica, ·sObretudo hospitalar, acentuada desigualdade: na
sua distribuição e profunda disparidade entre o_ padrão
de_oferta -desses_serviços e_ a reaHdadC d~ saúd~ da popu-

lação brilsileirã-:" Diante desse quadro, s_e intensifica a. dis. cussão _Sobre como estruturar_ um_ nOv.crsistema q4e garanta à população coma· um tacto Q dífeito à_ saúde. AI- gumas diretrizesjã são consenso:._q!i.iY~sajjza.Ção--,-c: eq1;1a--'
lização d_o atendimento à saúde, descentralização na ges:
t'ão do.!! serviços, integração institllcjorial entre o-s vários
· órgãos_ e entre os váfios níveis de atençã_Q, novas relações
entre os serviços públicos' e os privados, definição_ de
uma política de recursos human~~ e.d.e ciêncl~e tecnolo~
gia, e deSenvolvimento de formas~de paitiêípação de pro~
fissionais e uSuários nos serviÇõ_s de sa,úde.

19~00

Para uma eqaitativa e Ui1TvefSal prestação de Cuidados
preventivos, curativOs e de recuperação da iaú~e à popu~
lação brasileira, torna~se Iundamental uma ievisão -do.s
mecanismoS_ de financiamento "atriàlmente vigente.
CarilinhaMse cada dia mais para ó CoilseiisO
relação a
alguns pontos básicos:
l" i
- é preciso deversificar as forites tributárias respoq,S4!·:
veis pela receita previdencíária, hoje centrada exclusNà:.;_
mente na folha salarial, de forma a diminuir sua vulnera-'
bilidade a conjunturas recessivas, reduzir sua regress:vidade e desonerar a folha salarial, o que prejudica a empresa nacional.
_
- é necessário contar com recursos flXos para d~en~'
volver uma polítiCa de saúde consistente, quer sejam
orçamentários, previdenciáriõs ou provenientes de fund
dos especiais, de forma a superara -SítUação atual de indefinição. Outro ponto em debate é a destinação maT~
justa dos recursos prevídenciários alocados à assístêncià
médica. Para tal, é necessârio ~ma revisão das relaç~e~.
do INAMPS com a iniciativa privada. Torna~se impre,%
cindível um novo pacto ético~ moral, que tenha por base·
que a saúde é um dever do Estado, uma função públicá'!
que implica no exercícfo j)leno do poder norij:\ativo, f~
calizador e coercitivo. Nesse sentido, o em'presã.rio privado na área assistencial será apenas um con!iJé.Ssi.onãrio
temporário de uma função social a ele _çancedida pelo
poder público, podendo perder esta concessão Caso não
cumpra suas responsabilidades para com o EstadO e a
população. Cresce ainda o consehSQ ~~.orno da_ necessidade de se deiTnir por lei os perCCIJl~uais dos orçamentos
federal, e~tadual e municipal a selem àplicados na ârea
de saúde.

em

·se

. O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
·

· palilVra ao nob[e Senador.fassos Pôrío.

O SR. PASSOS PORTO (PDS- ~SE. Pronu~êía o se-'
guinte discurso. Sem revisão do oradpf:)- Sr~eside~~
te e Srs. Senadores:
Há 3íitnos, a- Companhia Hidroelétricà. do São F'ran~ciscO iniciava os estudos téCilicos e de viabilidade ecOnô- 1
miCa--para- o ·aproveitament~ hídroelétrico da Cachoeirâ

8t Conferência Nacional de Saúde:-- Dia 17 de março:
8:00 horas -Entrega de credenciãis e pastas
10:45 horas -Cerimônia de Abertura com a presença
do Presidente da República, Ministro da
Saúde, Ministro da Previdência e AssiS~
tência Social e Representante da

OMS/OPS.
14:00 horas - Início das Conferências e Debates
18:00 horas -Apresentação das sínteses das
Conferênciils Estaduais

Xingó.

Aqueles estudos, Sr. Presidente,_ foram feitos pcir um
grupo francês_, contratado por aquela companhia rece~
tç, __ctfada para a construção da Usina de Paulo Aforiso:
Era Deputado Federal aírida no Rio' de Janeiro, qua·n~
do através do. requerimento de inforniações soHcitaVa,
Sr_. __ P_!esidente ç "Srs. Senadores, à CHESF o início_ das
obras de aproveitamento hidroelétrico do Baixo_ São
.
--Francisco .. - - - - _- - ~Sr~ Presidente, trinta e_ cincO anos depois, no último
dia 5 d~ fêvereiro, no gabíit~te do Sr. Ministro das Minas
e Energia, presentes os Governadores do Nordeste, parlamentares e autoridades da Região, o Sr. Ministro
anunciou a pré~qualificação de nove_ empresas, através
de três consórcios, de três cada uma, para a construção
civil daquela hidroelêtrica, a·maior OOra hidroelétrica a
se iniciar neste Governo, e a últl~;Ua de importância para
o abastecimento energétiCo do Nordeste brasileiro. Basta
dizer que Xingó dará condições à CHESF de assegurar a
disponibilidade energética até o ano 2005. Depois de
~n_cluída, com 5 turbinas de 3-milhões- de quilowatts ca~
da, sozinha, ela perfará 18 bilhões de quilowatts~
hora/ano, quan-do a CHESF, até 19!H,-Só tem de poten~
cial, em aproveitamento, 24 bilhões de quilowatts~
hora/anuais.
Por aí, V. Ex• e os Srs. Senadores avaliam a importân~
cia--dessa obra da maior significãçã:O p-a-ra a nossa região
e para o meu- Estado sobretudo, porque é lá que será ins~
talado o canteiro de obras, na cidade_ de Canindé do São
Francisco, cidade esta, que já estâ sendo transferida para
out_ro local devido à inundação da área_. Diga~se ainda
que esse é o aproveitamento mais barato que hã na bis~
tória do aproveitamento hidrelétrico no Brasil, visto que,
cada quilowatt-hora vai ficar em torno de 10 milésimos
de dól~r, quando a pr6pri~ Tucuruípe, a segunda, o seu
aproveitamento ficará em· mais de 60 centésimos.
O Sr. Lourival Baptista -

PROGRAMA

Pré~

-Dias 18 e 19 de março:
8:00 horas - Exposição com debates
14:00 horas -Grupos de trabalho
20:30 horas -Mostra de filmes e vídeos com debates
- Dia 20 de março:
8:00 horas - ExposiçãO--com-ae-Oates
14:00 horas -Grupos de trabalho
20:00 bafas -Mesa~ redonda "Constituinte e Saúde"
-Dia 21 de março:
8:00 horas __;Consolidação dos relatórios dos 3 ternas
centrais

Per~ite V. Ex• um aparte?

O SR. PASSOS PÓRTO -

Com riúiita honra.

O Sr. Lourival Baptista- Quero me associar às pala~
vras Qe V. Ex•, nobre Sen~~or Passos Pôrto, quando
aborda este problema vital.~ não só para o Nordeste,
como para o Sergipe também,_ Lembro~me quando V.
Ex•, na Câmara dos Deputados, ainda no Rio de Janeiro, abordou este assunto. Quero, nesta oportunidade, relem,brar que_ em meu pronunciamento de 6 de março de
1974, referi-!_lle ªess-e assunto. A esse respeito fQram in~
tensos os esforços que fizemos juntos ao então Diretor
Técnico da_ CHESF, Dr. Amaury Meilezes, -no sentido
da localização de um canteiro de obras em Canindé do
São Franciscõ. Sabemos da importância dest'a- obra e dos
benefícios que ela irá trazer para a Região e princípa,l~
mente para o nosso Sergipe. Posteriormente, abordamos
o problema em outros pronunciamentos. Congratulo-me
com V. Ex• nesta hora em que trata de tema tão impor~
tante, sobre o qual todos teremos certeza de que se tor~
narâ realidade. Muito obrigado.

O SR. PASSOS PORTO- Agradeço o aparte de V.
Ex• e o incorporo em meu discurso como subsídio

4

:

,-

horas.-:-: Encerrame_ritQ

com exceçã~t-das'_C~x_ibiçõeS de. filmeS", gue se-realizarão• '
no-a-udit6ri'o dó PatãdQ do Itamaraty,~o restante da pro-·:
· giãin-a~ãO
réilizarâ': no- GiriàSio~·~de Esportes- de-.
Brasília.
'
Para alguma outra informaçãO; p'ode~se procurar a Co-;
miss_ão o~gariitãdOra da_ 8• _CNS, que fundona M subso~-'
lo 'do PaJâciO do ltamaraty; I'!_as depeil.dências da Fun.::.·
dação Visc.on~e de· Cabo ~rio.
-· -

~o

lii
Financiamento

final r:; mo-ções.

im~

P?t:.t~nte nesta informação que estamos prestando ao Se-

nado Fecj.eral, sobre este evento da maior iinportância

O~Sr. Cid ~~aio..:.... Pe~mite--me.V. E.~·· um 8'pariC?

o ,SR•. PASSoS P.Oiuo _;_,.Ouço o nobre Senad()r
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O Sr•. Cid Sampaió-. Eminente-Senador- Passos Pôr.;;
to, quero congratula~-:-_me com a sua observ~Ção e salien·
t3r que hã ma.lis gue vêni Para~ f?e!JI; I<Hidrcléttica de
X.ingó é reªJntêt~ mai!i!-'bilfa1a por_ quilowatt produzido no· Brasil, pelo seu vúltô, p.ela diferença do preço do
quilowatt gerado, por exemplo, como as demiis usinas
, priiT~~p~r~.t?fi_te- P.Cifã-&ra_nde .~~rJ:ageM que foi ci?tlstruíd~:
talv~ a ma.ior ~ ~ais ca~a _d~_ mundo, no Brasil e. que
estava prev1sta ·para 1990. Os trabálhos deveriam ter inf~
- c_iõ'""hes-sa- data. Tõdavia;- dentro daquele pr6gçama que
vigorou no Goyernõ- passado', de comprar as coisas por
---:antecipação, a maquinaria de Xingó~ as própriUf.turbi-.
1
na-s foram -~9uiridas para serem guardaôas .po~~O an6s,
sem a fnenor justificãtivli. Aliás, iss:o não aconteceu só
cotn Xing_ó, aConteceu com quase todas as hidrelétricU
-que foram montadas no País, onde as turbinas fo~
compradas com uma antecedência enorme. Porém, esse
mal resultou para· o bem do País porque o aüial Gover.!'
·no, compre~n-dendo a importância de Xing'6, res-olveU:
dar infcio às obraS, não s6 pelo preço, como. pela necessi~
---~ade da energia. ~bc V. Ex• que o Nordeste estava fadado dentro de dois anos; a _e!ltr~r em regi91e de dêficit de.
geração de energia, e essa· antecipãçã-o- da construção, de
Xi~gó, que reeresenta,_có-mo bem salientou v. Ex•, quase 2/3 da produÇão total do aproveitã.mento_ do~ rio São.
· Francisco, __ mefeCe aS louvores desta Casa. Felicito V.
Ext_pela iillciativa que_ tOmou, de vil- agora·trazer o seu
apoio a essa medida, porquanto os atas acertados ·dos
Governos deVem ser safientados- _da mesma manêir~
como no Govern_o passado tive ocasião de vir a-esta Casa
criticar a compra da maquinaria de Xingó, feita quando
nem a barragem aind:;~. estava localizada, quando Q'projeto não estava concluído e a previsão de sua construção
seria a partir de 1990. Portanto, da mesma mã.neira que
critiquei ontem, louvo com V. Ex• a iniciativa e saliento
os resultados, não só frustrados de V. Ex•, como para
todo o Nordes;e e para o Brasil. Muito obrigado.
O SR. PASSOS PÓRTO --Agradeço o aparte de V.
Exf, que nos trouxe mais inforrnãções. DeVo acrescentar

aindaique se o Governo não antecipasse o ciõnograma
de inf!lo das obras de Xing6, havia uma P~.evisã9 p~ra
~.991, na hipótese de haver seca nesse ano, que o Nordes~
te teria um déficit energético de 40%. AcreScente--se, ain-da, a isto de que essa hidrelétrica vai sup'rir de energia a
região Nordeste c:< com interligação com o sistema Norte
do País - Tucuruí, Tocantins e Araguafa. Assim, atra~
vés desse cronograma de obras,_ incluído pelo Governo
anterior no Plano de Eletrificação do decênio de 1990 2000, Xing6 ê, ~em dúvida alguma, o matar ~vento admi~
nistrativo do atual Governo. ·
O Sr. Virgilio Távora nobre Senador.
·

Permite V. Ex• um aparte,

O SR. PASSOS PÓRTO Vir..Qilio Távora._

Ouço o nobre Senador

O Sr. Virgílio Távora- N"obre Senador, iníciarmente
as congratulações, não a V. Ex•, não ao selJ Estado, não
ao Nordeste, ·mas a todos nós pela primei'i'<~; medida ad~
mini~t!atiVa após a compra das turbinas, :Cuja utilidáde
poder~se--ia- discutir aqui toda a vida. QllÚilto â felicida~
de, da data em que foram adquiridos, mas é esP; o meti~
vo do seu discurso. íambêm gostaríamos de bé('rl flXar a
graóde responsabilidade que toda a bancada nQ'rdestina
assume· neste momento para que das boas inten~ões pas,semos, então, a ação, isto é, pré~qualificação de·firmas é
importantíssimo,, mas não é tudo. Jã o aCompanhamento
desvelado da obra, com o cronograma dos desenbolsos
respectivos, se i'mpõe Como sendo uma tarefa, não de V.
Ex•, não nossa, ma·s de toda a bancada nordestina e de
toda aquela população que vai ser beneficiada, niáxime,
prezado e eminente colega, quando sabemos das'imensas
restrições que hoje em matéria de investimento o setor
hidrelétrico vai sofrer, não dito por nós, ma's pelas auto·
,ridades monetârias engajadas no programa de Gombate
ao défiCítpúblico. Com a satisfação que V. Ex• neste momento expressa com tãnto carinho, com tanta êbfase,
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com tanta C:moçãó, também deVemos, na mesma intensidade, redobrar os nossos esforços para que Xingó não
seja como o atendimento do

No~deste,

prometidos para

os danos das enchentes do ano de 1985, e que ficou, sabe·
V. Ex• melhor do que nós, numa bela promessa, no inicio de execução e infelizmente na dolord'sa constatação
qu~ prioridade para o Nordeste ainda~ uma palavra lin·

da em discursos e· de <resconhecirnento quase completo
na prática~ Desculpem o enredado do aparte, mas ele
correspon-de àquilo que nós pensamos, depois de tantos
anos de lidar, na vida pública brasileira.
O SR. PASSOS PÓRT'ó --Agradeço, nobre Senador VirgíHo Tãvora.
__
____ ____ _
A previsão de recursos para a hidrelétric~ de Xingó é
de I 6 bilhão de dólares. Esses recursosjã estão assegurados ~través de empréstimos' do Banco Mundial, da receita da tarifa de energia elétrica e de recursos -próprios da
ELETROBRÁS.
O Sr. Virgílio Távora -

Hoje jã bem diminuídos.

O SR. PASSOS PÕRTO- Realmente hã o problema do déficit público, mas esta é uma obra, cámo bem
disse o Min'istro Aureliano Chaves, em disponibilidade
de energia, em que o Governo tem o dever de anteciparse à demanda. De maneira que a obra tem que ser feita
em qualqUer hipótese, com recursos próprios ou recursos
de empréstimo. Mas ela, pela sua natureza, pela relação
custo-benefício, por ser a hidrelêtrica mais barata de
todo o País em todos os tempos, pela vantagem de estar
localizada a 200 km de Maceió ..
O Sr.. Virgílio Távora___..:; Eminen!e_ Sen~dor, nã,;, estamos discutindo isso, permita-me interromper. Ao contrãrio, achamos que V. Ex• estâ coberto de razão. Vamos
logo citar a mais importante, a que deu o nascimento ao
parque industrial do Nordeste, a CHESP, que era a menina dos olhos do falecido Presidente Outra. V. Ex• que
iniciava i i::arfeira pública, como nós aquele tempo, é testemunha da luta infernal dos nordestinos, com verbas
alocadas, com empréstimoS 'pfonfos- para- a Cóill:rãpartida brasileira ser entregue. Sobre isto que queremos alertar V. Ex~. n~ como descrente- não somos 'descrentes,
somos otiinístas e muito - mas como precavidos.
O SR. PASSOS PÓRTO -Incorporo as suas apreensões e lhe digo que um dos objetivos do meu discurso
nesta tarde, ~ç~amar a atenção do Governo de_que o Senado estã aterttb a esta oôra, de que estap1os agua~dando
que, daqui para setembro e QUJ:ubro, das nove firmas
consorciadas sejam escolhidas as três que terão a re~pon
sajJilídade de construção da barragem, de rocamento, e
da instalação das turbinas e da conclusão da obra.
O Sr. Cid Sampaio -

Perffiite V. Ex• um aparte?

O SR~·PASSOS PORTO Cid Sampaio.

Ouço o_ n_obre Senador

O Sr. Cid Sampaio - Quéro secundar as apreensões e
as observações do Senador Virgílio Távora. Na hora em

que se fez Paulo Afons_o, a primeira hidrelétrica do Nordeste, eu, como engenheiro, como industrial de Pernambuco, naquela época, como membro ou presidente de um
órgão de classe de Pernambuco, tive ocasião_-de me -empenhar para que as v.erbas nacionais pudessem ser alocadas. Más se fez Paulo Afonso com o maior, percentual
externo _que foi feito nó--Brasil. Usinas outra~, _no sul do
País eram feitas exclusivamente caril recursos orçamentãiios, a pOnto de, quandO Paulo AfOnso começo_u _a funcionar, e o critério para fixação 'dQ preço ~o KW era o
custo da enc;-rgia na9uela unidade,'ia energia de Paulo
Afonso, foi das mais caras no Brãíii, porque tinha_de
amortizar o empréstiino erri dófâres: Portantô, isso não é
só com energia, é com todas as foittes de recuisoS que se
destinam ao Nordeste. Portanto, ilustre Senador, vamos
nos manter atentos, como bem diz V. Ex• Mas estamos
certos de que o atual Presidente nordestino; tambérri, há
de fazer com que esses r~ursos se-er:i"Catninhem para
Xíngõ; não só pela relaçãO custo-beneficio a que se referiu V. Ex•, como pela iminência de se_ retardar o progresso nordest~no Peta carência energética: MUITo Obrigado a
V. Ex•
O SR. PASSOS PÓRTO - Muito obrigado pelo
oportuno aparte de V. Ex~.
__
_
_
Prosseguindo, Sr. Presidente, a hidrelâtrica ·da XingÓ
vai ser instalada no raio Canln-dé-Piranhas, nos Estados

~e A lagoaS e Seriipe, em uma das áreas mais ~ascinantes
'do Rio São Francisco, porque, 60 Km a jusaitte da Ca-cho_eira de Paulo Afonso, será construída a Barragem,
em uma das áreas mais estreitas, onde. o Rio mais se es{relta e onde se forma o famoso "Canyon" de Paulo
Afonso. Uma obra que vai desenvolver uma região, de
uma Certa forma inóspitâ, ainda atrasada, bem atrasada,
dos nossos Estados. V argerar empregoS diretos e indiretos, vai ter uma hidrelétrica distante 400 Km de Salvador, 400 Km de Recife, 200 Km de Maceió, 200-de Aracaju. Não terá problemas de despesas adicionais com linhas de transmissão. Ela será ligada ao_ sistema
Nordeste-Norte do P3:ís. Vai permitir ao Governo a.possibílidade de constfução prévia das Barragens a jusant_ç
nos Rios Tocantins e Araguàia, para garantir dis}:lonihilidade de âgua. para o Sistema do Tucuruí II e, mais do
que isso, Sr. Presidente, vai,Permitir aos nossos EStados
a· ctes_cimento de um possível parque industrial em torno
dessa área, com aproveitamento dos recursos naturais da,
Região.
··
De modo, Sr. Presid~ijte, que era esta a Comu-nicação
que gostaria de fazer/ (iíesta tlilí:"de, congratulando-me
com o Ministro das Min;as e Eóergia e com o Sr. PresidC:n,fe da República, 4_izendo-lhes que todos çstamos
atentos ao in léio dessas obras pela importância imensurâvel para o desenvolvimento não só do Nordeste, como
até para a ti'anqüilidade dos investimentos que terão de
ser feitos nessa região e que precisam, sem dúvida alguma, de dispónlbilidade de energia.
Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MtiJto
bem-i)
.
O SR. PRESIJ)ENTE (Ma~tins. Filho) - __ Concedo a
palavra ao nobre Sr. S~ador ,Cia Sampaio.

O SR. CID SAMPAiO PRONUNCIA O SEGUINTE DISCURSO QUE,ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE·RIORMENTE.

ó' $R. PRÉslÍIÉNTE (Martins Filho) - Concedo
p<\la.v.ta po nobre Senador Humberto Lucena.

a

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA..
ó'SEGVINTE DISCURSO -QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgilio Tâvora.
O SR. VIRGfLIO TÁVORA (PDS -CE. Pronuncia
'()seguinte discurSo.)..::... "Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O parlamentar nordestino, quase que obrigatoriam~n!"
i.e, uma entre duas vezes de_suas intervenções há querespeito dizer ao- clamor público de providências que mjpÔrem as agniràs de uma conJuntura adversa a que sua r&.
gião já' está tão acostuma.da a sofrer.
Hoje não é outrb nosso proceder.
Foi 1985, um ano trágico para aquela nossa região,
máxime para-o.Estado do Cearâ. Após cinco anos dt;
seca e um de estio, o qual não pod~ria se caracterizai"'
como um bom inverno, nem como uma estiagem completa, o ano de l985 fez com que se abrisSem as comportas dô céu e tivéssemos as maiores enchentes dos últimos
50 anos em toda a região.
O Governo da Nova República, respondendo a compromisso aqui assumido pelo Sr. Miriistro do Interior
Costa Couto, fez baixar o Decreto n~> 91.265, de 24 de
maio do ano transato, encampando um pomposo Programa de Recuperação dos Efeitos das Enchentes do
Nordeste. Bonito! Os primeiros recursos, r~almente, fo. ram liberados. Doses homeopâticas, Sr. Presidente, veja
V. Ex• que é nordestino. Basta dizer que, para as estradas de nossa terra de uma programação de mais de meiq
de trilhão de cruzeiros antigos, aparecerani fã 47 mijhàes. Apesar de todos os reclamos, apesar de nossa
constante presença na tribuna deste Congresso, e fazemos justiça, áos brados, dos alertas, das autoridades locais, não foram mais,. a não ser- em regliri.e de .. contagota-s", verbas para aquela Região sofrida. O que de prejulzo tivemos e, pfincipalmente o que de angústia, quando comparávamos as providências urgentes, céleres e eficientes tomadas em relação a fenômenos climáticos que
se abateram sobre a Região Céntro-Sul do Pais- não
iremos mais tempo de V. Ex's tomar, falando a respeito
:..... é de todos conhecido,

·Em janeiro deste ano, agravando-se a situaÇão, face às
previsõeS de grandes bátegas d'água sobr~ toda aquela
região a serem esperadas em curto tempo, a SEPLAN
·preparou a Exposição de Motivos n9 5, de 27 de janeiro
de 1986, portanto, há m'ais de um mês, com o 'fim pr,ecípuo de alocar, não todos os recursos, mas pelo menos os
mais ind is pensá veis e prementes para a reconstituiçãO
das obras Q.ç)nfi-a-estrutura, mãxirrie hidráulicas e roda-+
viárias.
Pasme este Casa! Até hoje, passado mais de um mêS;
nOs desvios da burocracia contra os quais tanto blatera o
Sr. Ministro da Administração, Si-. Alufzió Alves, essi
EXposição de Motivos ainda não teve o placet presiden..~
cial, segundo informados fomos, até ontem.
~nCompleto, pois não incluía obras de recuperação daqUeles açudes construídos de cooperação com o DNOCS
e que formam o grosso da malha da média e pequena
açudagem do N ardeste; em todo o caso, seria com a liberação de recursos respectivos um enorme auxílio à nossa
terra.
·
Caso grave, gravíssimo mas cuja extrema periculbsidadc mais se acentua, porque sabe V. Ex~ e sabem os eminentes Senadores nordestinos de que, pelo menos, o
_semi-ãrido agora, realmente, estamos enfrentando um
inverno muito rigoroso, cujo" íridice-pluviOmétrico cresce
dia a dia.

Ontem, notícias jâ nos Vêm de chuVas torrenciais, de
açudes arrombados, estradas destrufdas, de agriculturas
arrasadas, para não falar nos grandes estragos prod~i
dos nas nossas cidades médias e grandes.
-Daqui o nosso apelo dramâtico em favor dessas cidades mártires, principalmente da Foz do ,\agü.aribe, com
destaque para a sofrida e secularmente invadida pela
fúria das águas que é Aracati.
Ao. Ministro da Irrigação_, se apresenta, neste último
caso - o de Aracati -oportunidade única de dar uma
demonstração cabal de sua reconhecida capacidade e valor; protejamos a cidade antes que ela desapareça com
um dique de contenção já em construção hã tantos anos,
com o rasgar da Barreira Preta qu~ ocasiona,' justameil~
te, o alagamento de todas várzeas da cidade citada.
Leye,_ Ministro Fialho, a paz e a tranq~ilidade às
famílias do vale máxime do Baixo Jaguaribe.
O Panabuiú, ontem, um dos mastodontescos açudes
que tentos no Nordeste, já sangra com lâmina maior de I
metro- que repreSenta isso de perigo para a inundação
do Vale do Jaguaribe! Só aquelas famílias, só aquelas
'populações que lá estão, podem, realmente, medir a•xata extensão,
Com seu conhecido prestfgio junto ao Presidente Sarney, consiga, Ministro urgente, urgentíssima, na tramitação burocrática da jã citada Exposição de Motivos nl'
005, a liberação de recursos.·E não temos dúvida de que,
3..terra da luz, que é a sua tf!rra, em particular, e o Nordeste em geral lhe serão gratos.
&a o qpe tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
befn! Palmas.)_
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador João Lobo.
O SR. JOÃO LOBO (PFL-Pl. Pr_onuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
·~enadores:

Neste fim de tarde, eu queria trazer um· assunto pata
esta Casa que creio de suma importância, pois seiiaj:j_uase que a implementação de todo um programa Que deverá produzir a estabilização económica deste País. - Creio, Sr. Presidente, que não bastam n\edidas, decre·
tos, fiscalizações, enfim toda a vigilância sobre a comercialização dos produtos para que se debele a inflação,
para que se estabilize a _vida deste País. Acho que já está
na hora de alguém começar a pensar nos meios de produção. Todas essas medidas serão inócuas se não tivermos o que vender, ou o que dar aos brasileiros para comer. Eu estou s~riaiiJ.ente preocupado com o programa
que foi lançado com tanta ambição, com grande esperança para o povo desta terra, quando o Presidente José
Sarney baixou o decreto triando o FINO R alim~nto, leIo com tl:!nta esperança nos seus resultados que lhe con-

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II)

Março de 1986
cedeu, de saída, uma verba de 3 trHhões de cruzeiros
para serem aplicados na sua execução. Três trilhões é
uma cifra verdadeiramente astronômical
Mas, Sr. Presidente, a regulamentaçãO desse decreto,

dad_o pela Portaria n" 563, no seu art. 2",
esse dinheiro do FINOR -

obriga que

Alimentos seja concedido

apenas para os projetas irrigãaos,-pàra:osptojetos que
atendam às imposições do PRO lN E, dos projetas de irrigação.
Sr. Presidente, mais de 90%_dos.alimentos produ;zidos
neste País provêm da agricultura de sequeiro, e esta agricultura de sequeiro não foi contemplada pelo FINO RAliinentos que, em tão boa hora o Presidente ~arney determinou que fosse prontamente executado.

Ora, Sr. Presidente, para que se avalie a grandeza dos
números, eu gostaria de informar a esta Casa que aperlas
no quadro da SUO_ENE, quanto à agro_pecllária, existem
em implantação no Nordeste 260 projetas agropecuários, e uma dotação de I trilhão e 300 bilhões de cru-,
zeiros que-estão consignados para esses 260 projetas. ~Q~
dos nós sabemos, a SUDENE sabe, que esses 260 prOJetos não absorverão 1 trilhão e 3QO bili:l_ões de cruzeir~s da
sua dotação, E até este_ mQ_mento a,ind:i não se_ deu eritrada a um só projeto para ser contemplado com os recursos do FINO R- Alimentos. Isto significa que nós estamos praticamente no fim do inverno no Nordeste, e nenhum projeto foi estudado ainda pela SUDENE para
aplicar os 3 trilhões de cruzeiros do FINO R - Alimentos que a SUDENE deverá executar.
A nossa sugestão, Sr. Presidente, seria no sentido de
que fosse usado parte desse dinheiro da irrigação destinado ao FINO R ~Alimentos; parte desse dinheiro_~e_
veria ser investido na agricultura de sequeiro e investido
imediatamente.
A SUDENE tem cerca de 450 projeto_s em fase de implantaç-do, 450 projetas de empresários cadastrâdos c capazes, que já estão em execução. Por que o programa
não destina apenas 500 bilhões, dos 3 trilhões que exis-tem à disposição do FINO R-Alimentos, para que a agricultura de sequeiro seja implementada e adotada nesses
450 projetas que a SUDENE estâ implantando?
Essa é a pergunta, Sr. Presidente. Teinos certeza de
que, pelo menos, 300 dess~ prjetos aceitariam a sugeStão
e as verbas, evidentemente, que a SUDENE lhes destinaria para a implementação de áreas consideráveis -da agri~
cultura de sequeiro, que produziriam-alimentos tão necessários para a estabilização econômica deste País.
A sugestão, S-r. Presidente, é rio sentido_ de que dos_ 3
trilhões de cruzeiros- I tdlhão é recurso do FINO R e 2
trilhões são provenientes de dotações orçamentárias- o
Governo usasse apenas 500 bilhões do FINORAlimentos, para fazer com que os erripresârios, que jã
têm projeto em implantação no Nordeste, pudessem fazer agricultura de sequeiro, usando os recursos do
FINOR-Alimentos para esse tipo de agricultura, o que
significa a prOdução de 90% dos alimentos consumnidos
neste País_.
Assim, Sr. Presidente, fica aqui o rioSso apelo. Apelo
quejâ fizemos, pessoalmente, ao PresidenteJosé__Sarney
e temos certeza de que o_ Senhor Presidente darã ao assunto a atenção que os nordestinos costumam dar às coisas que se ligam à sobrevivência e ao desenvolvimento da
terra.
Sr. Presidente, eram essas as palavras que eu queria
pronunciar, nesta tarde, no Senado Feder-al. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira.
O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA (PMDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Testemunha e partícipe dos acontecimentos que estão
transformando a Nação brasileira desde as primeiraS
mudanças políticas, ·eC6riômicas e ·sociaís da redemocratização deste País, ouso afirmar, sem concesSão à dúvida, que o Brasil encontrou, de fato, desde a campanha
das Diretas-já, em 1984, passando pela eleição de Taocredo Neves e José Sarney em' 1985 e petas mudanças
polítiCõ-iriStitUCIOrll:liSCJ:ue deram forma e consolidação
ao processo da redcmocratizaÇão no último ano c. a_gora,

com o vigoroso Programa de Estabilização Econômica
decretado no último dia 27 pelo Presidente Jdsé Sarney
- o Brasil encontrou, repito, O caminho definitivo" de
sua recuperação política, económica e social.
Em todos esses episódios e nas circunstâncias que os
tornaram propicias, há sem dúvida um componente da
rháiSsingular importância a considera~:. Refifo-me à legitimidade conferida à classe política, hoje responsável
péla COndução dos destinos nacionais, pelo aplauso e,
mais do que isto, pela colaboração inquestionável de
toda a .socieQade brasile_ira.
. _ __.
.
Foi assim ria memorável campanha pelas Diretas-já,
quando o povo exigiu- o- encerramento do_ regime arbitr-ári_o__ e ditatorial que desde 1964 se inipusera pela força
das armas_a_toda_a Nação. Legitimava-se, então, o rol de
idéias e de princípios durante vinte anos defendido como
bandeira de lutas pelo PMDB, em nome _da sociedade,
contra incompetência e o poder absoluto da ditadura.
Assim também o_correu no martírio do Presidente
lancredo Neves, após a consagração das forças democrâticas na memorável vitória de 15 de janeiro em pleno
Colégio Eleitoral que tanto servira de instrumento ao
arbítrio para perpetuar o jogo insuportável.
- Fenômeno de tão grande magnitude política, de tamanha significação na unidade cívida de um povo, só viria a
verificar-se em torno da iniciatiVa ãdotada há dias pelo
Presidente José Sarney, de decretar o Programa de Estabilização Económica, através do Decreto-lei nl' 2.283, estabelecendo a reforma monetária, e, por via de conseqíiência, abrindo os caminhos da paz social e do entendimentO eritre os mais diversos segmentos produtivos.
Ta_t;nbém n~ste r~nt~ssimo episódio, e da maneira mais
sígRíficil.tivã possível, o poVo brasileiro, igualmente, em
uníssono, não s6 aplaudiu a corajosa decisão presidenCial, mas igualmente assumiu a condição de personagem
principal da grande mudança, oferecendo ao Presidente
Sarne,r o mais vali_oso s~lo de legitimidade no poder e_
consagrando definitivamente a Nova República.
Penso mesmo, e por que não dizê-lo, que estamos
diante da maior revolução jâ havida, se não a úriica,
te País.
.
·
Ao analisar as normas do Plano de Estabilização Econôniica. buscando interpretar suas diretrizes e objetivos,
e ao. refletir as manifestações da sociedade brasileira à
decisão governamental, inclusive observando como um
todo a decisiva m·udança de comportamento social e cívico do povo neste, det:isivo instante da vida nacional, deixo, aqui e agora~· ininhil manifestação de aplauso e de
cfetivo apoio à grande mudança.
Menos afeito aos impulsos emocionais dos primeiros
instantes que a reflexão ponderada da formação de juízo
em torno dos fat_os, posso agora emitir um jufzo de certeza de que a Nova República começou a sepultar, com o
apoio integral do povo brasileiro, o velho e insuportável
modelo económico que durante tania tempo sufocou aspirações e transformou em pesadelos os sonhos de nossa
gente. Estamos, repito, diante de uma revolução de fa~o
- e não de uma revolução autodenominada. Governo e
povo juntos. (Muito !}em!)

a

nes-

. -0 SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinâria de segunda-feira a seguin~

.

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 10, de 1982 (n9 4.608/81, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a instituíra Fundação Universidade das Missões, com sede em Santo Ângelo-RS,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 212. de 1982. da
- "cbmiss_ão
- de Educação e Cultura.
Votação, ·em turno únic-o; do Requerimento n~' 3, de
1986, de autoria d_os Senadores Humberto Lucena e Carlos Chiarelli, respectivamente. Líderes do PMDB e PFL,
requerendo nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara nl' 218,
de 1985 (n9 6.698/85, na Casa de erige~). que dispõe
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sobre o I Plano Nacional de Infgrmática e Automação
- PLANIN.

3
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 172, de autoria do Senador Moacyr Duarte, que
acrescenta letra ao_item II do art. 27_5 do Código de Processo Civil, instituindo o rito sumaríssimo para as ações
constitutivas de servidão legal de aqueduto, tendo
PARECER.. so.b g_9 537, de 1985, da Comissão
-·de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jUTict'icidade e, no mérito, favorável.

4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nY 226, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car~
neiro, que concede anistia a dirigentes sindicais punidos
com base na legislação trabalhista, tendo
PARECERES, sob n% 5l3_e 514, de 1985,., das Comissões: - de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável.
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nY 127, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a extensão_dos efeitos das Leis
nY 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e n'~' 3.164, de 11' de
junho de 1957, a outros casos, que especifica, e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n"' 432, de 1985, da Comissão:
- de Constituiçio e Justiça, favorâvel, com Emenda
que apresenta de nY I~CCJ.
6
Votação, ein: primeiro turno, do Projeto de Lei do Se~
nado n~' i 15, de 1983, de autoria do Senador Martins Filho, que restabelece direitos. aos servidores militares que
se encontrem efoU passarem para a inatividade, tendo
PARECERES, sob n'õ'$ 540 a 542, de 1985, das Cernis:
sõeS:
_
·
_
- de Constituição e Justiça, favorável, com Emenda
que apresenta de n~' 1-CCJ;
- de Segurança Naciooal, contrário; e
. .
--:- de. Finanças, favorâvel ao projeto e con.trã,rio à
Emenda da Comissão de Conslituição e Justiça. ·

7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-nado n"' 81, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dá nova redação aos arts. 4t, item II, St e
125 do Decreto-lei nY 200, de 25 de fevereiro de 1967, ai·
terado pelo Decreto-lei n9 900, de 29 de setembro de
1969, diSpõe sobre_ a obrigatoriedade de publicação de
atas e contratos de interesse da Administração Pública
Federal direta e indireta e dâ outras providências, tendo
PARECER, sob nY 81, de 1986, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
PARECER ORAL, favorável, proferido em plenário,
da Çomíssão
--;- de Serviço Ptiblico Civil.

8
Votação, em primeiro turno; do Projeto de Lei do Se-nado n~' 336, de 1980, de autoria do Senador Pedro &mon, que d!sp_õe sobre_ privilégios assegurados às Empresas de Auditagem de Capital Nacional e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 248 a 250, de 1983, das Comissões:
:-de Co~~tituiçào e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, quantO ao mérito, favorável, nos termos
de Subs_titu_tiv_o que apresenta;
de EconOmia, favorável ao Substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça, com voto vencido dos Senadores José Uns, Gabriel Hermes e Lenoir Vargas; e
- de Relações Exteriores, favorável ao Substitutivo
da Comiss~o de ConStituição e Justiça.
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen-
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para ci chamado mandato tampão terá que ser realizada pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto."

to Interno), do Projeto-de Lei do Senado n9 1~9, de 19"00,
do Senador Henrique Santillo, que assegura o-credenciamenta médico pelo INAMPS nos casos que especifica, c
dá outras providências, tendo

PARECER, sob n~' 144, de 1981, da Comissão;
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza.

10
Votação, em primeiro turno (apr~ciação prelimiôif-da
constitucionalidade e juridicidadé, nos termos
art.
296 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado
nl' 160, de 1982, da Senadora Laélia de Aicântara, que
restringe a disponibilidade dos bens imóveis do analfabeto, tendo
PARECER, sob n~> 849, de 1985, -da Comissão
- de Constitulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

ao

u
Votação, em primeiro tu~O-(a:preciação preliminar da
constitucionalidade, nos fi::~os do a~t. 296 do Regimento Interno), do Projeto d.e Lei do Senado nl' l24,.de 1983,
Me autoria do Senador Gastão MUller, que faculta às empresas revendedoras de combustível ao público o pagamento a vista ou da #parte por elas efetivamente comefcializada. tendo
PARECER, sob n~' 742, de 1985, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstituciollalida-

de.

12
Votação, em priineiro turno (ãJ)ú:ciaÇã.O preliminar da
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art ...
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n'>' 154, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que define a residência médica e disciplina o exercíciO
profissionill da atividadc;, dando outras providências,
tendo
PARECER, sob n'i> 463, de( 1985, da Comissão:
-de Constitufçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
13
Votação, em primeifb tt.irrio (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos-do art. 296 do Regimento Internó), do Projeto de Lei do Senado n~' 206, de 1985;
de autoria do Senador Jorge Kalume, que permite o uso
dos créditos em fundos do Decreto-lei n'i> 157 para amortização de prestações do Sistema Financeiro de Habitação, tendo
PARECER, sob n~' 881, de 1985, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidaM
de, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerrada a sessão._
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 56 minutos.)

DISCVJISIJ PRON1JNCIADO.-PELO SR. FI-.
8!0 LUCENA NA SESSAO DE 12-3-/16, EQUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO IJRAI)OR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR, FÁBIO LUCENA- (PMDB- AM. Como
Líder, pronqncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Trago um problema ao Senado, e gOStaria de chamar a
atenção dos Srs. juristas di:::sta Casa, daqueles que t~m o
hábito de co-':'versar com as l~s, que tÇ:m intimidade com
a Constituição, e que estão acostumados ao aconchego
da história constitucional do nosso País. ~ntendo qUe o
problema é sério, e, porque o trago, compre-me apresentar provável solução.
No próximo dia 15 de maio do ano em curso, termina
o prazo constitucional para a desincompatibilização de
Governadores e Vice-Gõvernadõfes-de Estado que pro.
tendam concorrer à Assembléia Nacional Constituinte
ou a outro mandato eletivo.
Conforme decidiU o Tribunal Súi:lerior Seitorai eni
seu Acórdão n'i> 8.018, de 3 de outubro de 1985:
..Nos Estados em que houver a vacância -dos cargos de Governador e de Vice-GovernaaOr, a eleição ·

-

Isto vale dizer, Sr. Presidente, que no mês de junho
próximo vindouro, diversos Estados onde houver a vaM
Cância dos cargos de Governador e Vice-Governador deEstado terão ,que realizar eleições diretas para os cargos
mencionados e para o exercício de um mandato de apenas 9 meses. Isto representa que hã apenas 5 meses da
eleição para um mandato de 4 anos, prevista para o dia
15 de novembro~ os Estados em que houver a vacância
terão que realizar eleições diretas_.
, Ora, Sr. Presidente, não será difíCil demonstrar que isto, por sobre ser novidade absoluta na história constltUcionàl de nosso País, causará enormes prejuízos à Nação
brasileira, tendo em vista -os custos do procedimento eleitoral e o atabalhoamento que daí resultará den{ro--da
obrigatoriedade de -~e realizarem duas eleições diretas
para Governador e Vice-Governador do Estado em diversos Estados com o interstício de 5 meses entre uma
eleição e outra.
O Sr. Virgüiõ Távora- Efi!inente Senador Fábio Lucena, perinite V. Ex~ um aparte?

d SR. FÁBIO LUCENA- Com todo o prazer, nobre
Senador Virgílio Tavóra.

o

s~-: Virgílio Távora - Não vamos nos socorrer de
conhecimentés juríd~os, porque não os possufffiós.
O SR, FÁBIO LUCENA: -

Não apoiado.

O Sr. Vhi;íliO Távora- Mas vamos àquilo que se cha-

~:i~d}ba~~:~:~·a ~!t~~=r:e::~~d~s~~~b~~:!os~:~~~~

o Paí~; de 15 de abril a 31 de maio será o prazo para que
todos _ os _elei_tores de todo esse vasto país continente,.
apresentem seus títulos para sererlt cadastrados. Em setembro vão rec_e_~er as novos já, naturalrgente, dentF_O da
q'ova sistemática-. De sorte que é pratic~mente impossível, mesmo que se queira, mesmo que a ConstituiçãC? ·
diga ou nã_o diga, como V. Ex' aí afirma, e verberã cõm
tanta profiCiência, rião hã possibilidade tisica de fazé-lo.
Esses títulos estão recolhidos~
O SR. FA"BIO LUCENA.:..._ Te-m razão V. Ex•, nobre
Senador. Imagine V. Ex' que os novos títulos obedecem
ao sistema de computação. E imagine mais o que aconteeerã nos Estadõs do Norte e do Nordeste, em cujo interior não se sabe nern sequer o que é computador.
_
V óltando ao-<aSsunto, Srs; Seitad-ores: o Tribunal Su-p-erior Eleitral nada mais fez do que aplicar a Constituição Federal, louvado em fecundo parecer do eminente
Frocurador-Geral da República, Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence, porque pe]o art. 148, da Carta em vigor o
sufrágio é univerS-al, o voto ê direto e secreto com as exceções previstas nesta ConstitUição. As exceções são a"penas os-· casOs da nomeação do Governador do Distrito
Federal e da nomeação dos Governadores dos Territórios Federais. Tive o cuidado de proceder a um levantamento sobre os dispostivos atuais das constituições do•
diversas estados. Vejamos, por exemplo, _o que aconteco·
com o Estado da Bahia, cuja a Constituição preceitua erit
seu ,arl. 56, §. 2~:
§ 29 Se a hipótese prevista no parágrafo an~e·
rio r ocorrei na segunda rnetade do período governamental, a Assembléia Legislativa elegerâ o Governador e o ViceMGovernador, dentro de trinta dias a:
contar da última vaga, por escrutínio secreto e voto
da m.Aio.ria absolUta de seus membros.
ObserveMse o_ que precej,tua a ConstituiÇão do Estado
<leSão Paulo.em s~y.art. 28 § 2~'_:
..Se a faltà
do Governador e do ViceGovernador ocorrer nos três primeiros anos do
período governamental, far-se-â eleição de ambo's
para o restante do período, na forma da ]egilação
eleitoral; se a falta ocorrer no último ano, o restante
do período será complementado pelas aUtoridades
indicadas no parágrafo anterior". Que são: o PreSidente da Assembléia Legislativa e o Presidente do
Tribunal de Justiça. A Constituição do Estado de
Alagoas reza o seguinte, no seu art. 56, parágrafa único:
"Vagando os cargos de Governador e de :ViceGovernador, far-se-á eleição_ sessenta dias· depois de

aberta a última vaga, e os eleitos completarão os
períodos di::: s-eus antecessores."
Não estabelece a Constituição de Alagoas a fofma da
eleição a ser procedida.
O mesmo texto é adotado pela Co.nstituição do EStâdo
de Sergipe, que também manda que se façam eleições 30
dias depois de aberta a última vaga, a fim de que os eleitos completem os períodos dos seus antecessores. O EsM
tado de Santa Catarina manda que a Assembléia Legislativa eleja, por eleição indireta, evidentemente os substitutos do Governador e do Vice--Governador nos casos de
vacância _dOs mesmos.
'
A ConstituiçãO dÕ Estado do ESpírito Santo manda
que neSSa hipótese sejam guindados aos cargos de Governador e Vice-Governador, o Presidente da Asembléia
Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça.
A Constituição do Estado de Goiás é singularíssima.
Ela manda que se faça eleição, ·pbr sufrágio uni verSai.
voto direto e secreto, para completarem os eleitos os
períodos de seus antecessores. Pela pesquisa que pude
realizar parece ser a única Constituição que está adaptada à norma da Constituição Federal, quejâ foi aplicada
por decisão do Egrégio Tribuna Superior Eleitoral, que
mandou realizar eleição direta para o preenchimento dos
cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito do Município de
P}analtino, no Estado da Bahia, vagos em setembro do
ano passado com as mortes dos mencionados Prefeito e
vice--prefeito.

e

. O Sr. Virgflio Távora- Emínente Senador, permite
V. ~' uma achega a esse ponto do seu discurso?
O SR. FÁBIO LUCENA -

Pois nãcr. Ouço V. Ex•,

eminente Senador, com muito prazer.
O Sr: Vii-gOlo Távora- Eminente Senador, ê de se frisar que o mandato desses dois prefeitos vai até 1988.

O SR. FÁBIO LUCENA -

ExalO, vai até 1988.

O Sr. Virl:mo Táv()ra ~ E- quando se deu essa dupla
vacância, não havia ainda sido percorrido nem a metade
do man_dato das duas pessoas citadas. Gostaríamos de
citar,jã que V. Ex•, até o momento, não o fez: tamb~pt_a
Constjtuição do Estado do Ceará 'manda que Jíaja
eleição indireta.:.
·

O SR. FÁBIO LUCENA- ... pela Ass!on~)éja Lcegiolativa.

O Sr. Virgílio Távora-:: ... pela Assembléia Legislativa.

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas o que quero demo~s
trar, nopre Senador, é que as Constituições são conflitantes .no que pertine à solução do problema.
O Sr;. Virgílio Távora -

.Exato.

-0- SR. FÁBIO LUCENA - A cOnstituição de são
{>auJo e a Constitt..iíçãO do Rio de Janeiro, por exemplo,
nem mandam que se façam eleições, determinam que o
PresideJ?,te da Assembléia Legislativa e que o Presídente
fio Tribunal de Justiça assumam os cargos, na hipótese
Oe v3.cância dos cargos do Governador e do ViceGovernador.
O""Sr. Virgílio Távora --Aliãs, foram muito mais claros, Inesmo porque, justamente, tiravam qualquer dúvi~
da a, respeito.
O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, há que se indagar o
seguinte: o art. 79 da at"ual Constituição, da Carta em vigor, determina:
"Art. 79. Vagando os cargos de Presidente e
Vice--PreSldente, far-se-á eleição trinta dias depois
de aberta a última vaga, e os eleavs completarão os
períodos de seus antecessores."
· Vamos admitir que haja vacância tlO cargo de Presidente da República, uma vez que vago se encontra o cargo de ~ice-Presidente da República. E como o mandato
presidcilcial está estipulado em seis anos pela Constituição Federai, vamos admitir que ocorra vacância no
cargo de Presidente da República, do Senhor Jo~é_Sar
nr;y, 30 dias antes do encerramento do mandato presidencial.
Será possível, Sr. Presidente, que, em ocorrendo essa
hipótese, terá a Nação de_ fazef eleição direta, como_
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manda a Constituição, para p-reencher um cargo pÍ'esi..:
dencial para o mandato de apenas 3_Q dias? Não é possível, Sr, Presidente. Esta norma, do art. 79, consta da
Coustituição precisamente porque _os seus aucores, quan_do a elabq_raram, em 1967, estavam sob o primado cbl
eleição indireta, e era- muito fâcil, então, convocar-se o
Colégio Eleitoral para a eleição do Presidente da República.
_Coisa bem divCrsa, Sr. Preside'óte, é convocar o universo _social para o preenchimento de vagas que ocorram
na Presidência e na Vire-Presidência da República. Por
isso que, desde a Constituição de 1891, foi estabelecido o
preceito de que se a vacância dos dois cargos ocorresse
no segundo biénio do mand_a_to presidencial, cabería ao
Congresso Nacional a eleição do Presidente e_ do V icePresidente da República para complementarem os mandatos vagos, na hipótese. Exemplo semelhante foi ado tado pela Constituiçã-o de .1934 e pela Cons.titui_ç_ão de
1946. Mandamento idêntico não foi concebido pela Car-:
ta de L937 por motivos _ób_yio&. E não foi_ adotado pela
Constituição de 1967 por motívações casti(síícas,
Em assim sendo, Srs. Senadores, entendo que o Coil- .
gresso Nacional deva chamar as~ solução desse probl(}ma que é grave, pois em caso, cito o Estado_ do A~az:_o~
nas que não tem mais Vice--Govern,ador. O VíceGovernador do Amaz_!lnis foi eleito Prefeito, em 15 de
novembró próximo passã'do.
Vamos·admitir que o Governador do Estado, que ê
candidato declarado ao Senado, resolva permanecer no
cargo até o dia 15 de março. E vamos supor,- quem podia supor; Sr. Presidente, que o Dr. Tancredo Neves não
pudesse assumir o)riandato para o qual foi eleito- suposição em Direitõ é uma norma de raciocfriiO, a supo-sição, Sr. Presidente, atê em matemática, na demonstração .do& teoremas, a título de hipótese, é impresCindível e necessária, e sabe o matemáticoVirgflio Távora que
na demonstração de um teorema, sem que se parta de
uma hipótese, jamais se poderá chegar a uma tese.
Vamos admitir, então, Sr. Presidente, que o Governador do Amazonas resolva renunciar no carnaval- é seu
o direito, e õ Carnaval, no futuro oinQ, será realizado no
início dQ m.ês de man;;IY:.::: a 10 dfãs da posse do Gove~:
nador já eleito. Como é que vaníos resolver esse probl(}ma que começa a alastrar-se por cerca de 9 Estados da
Federação Brasileira?
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - (Fa·
soar a campainha.)- V. Ex'- dispõe de 2 minutos
pra concluir o seu discurso'.
·

apen-as·es-se-esdarecilnento ao Plenãrio, sem entrar em·
nenhuma consideração jurídica. vamos repelír. De 15 de
abril a 31 de maio, os títulos eleitorais, em todo o País,
pelo menos s.egundo a decis_ão d_o TribunalSuperior Elei":"
torai, estão rec;olhido_s_. O_ eleitor não tem títulO: vai receber jã, na nova sistemátiCa, a prova que o habilita a
eleição _de novembro no mês de setembro, mais precisamente 30 de setembro. t:. absolutamente impossível, materialmente não factivelo eleitor votar nesse meio tempo.

O Sll.•. l'l!~SIPENT~ (Marcondes Gadelha- Fazen·
do soar a campainha) --Senador Fábio Lucena, o tempo de V. Ex• está ultrapassado em quatro rninutos e a
Mesa, infelizmente, não pode mais conceder tempo e
pede queo não conceda mais apartes, concluindo o seu
pronunci~mento~-

0- SR,., FÁB~Ç> LUCENA- Sr. President~, peço a tolerância de V. Ex• para ouvir o eminente Senador Aloysio Chaves, e tão logo S. Ex• conclua, darei por encerraM
do o meu pronúnciamento.
O Sr. Aloysio Chaves --Serei breve, Sr. Presidente, já
que o nobre Senador Fábio Lucena pede a V. Ex• essa
tolerância, para não atialisar a matéria que V. E_x• está
expondo, de maQeira:fúcida ~ clarft, ao Senado 9a República, mas para siinplificar o ractocínio e dizer que,
dentro da _exposição de V. Ex•, se contemplam, pelo menos, duas hipóteses dis_tintas, sobre as quais devem realmente, meditar a Casa. A primeífa, -quando se tratar da
V<!Cânci_a simult~nea ou s_ucess_iva dos cargos de Presidente e Vice-PrCsiélente da RepúbHCa. Essa é uma hipótese
no plano federal que V. Ex• simulou-a bem, como exemplo que apresentou. Não me atenho a prazos. Os prazos
V. Ex+ está apenas' apresentarido para ilustrar...
-

<TSR. FÁBW LUCENA- Certo!
O Sr:Atoysio Chaves-... mas a teseé_esta". A segunda,
é com relação aos_Estados, porque de fato Estados há
que prevêem que a eleição será indireta e outros estabelecem que a eleição será direta. Alguns Estados que prevêem eleição indireta o fazem porque à época em que
su_as_C_Q_n_s._tit.lill;.Q~_s_fora_m. ~labora._da~_ç_ promulgadas era
esta a norma geral.

~ndo

OSR. FÁBIO LUCENA- Já vou conctulr, Sr. Presidente. Só há uni. caminh.o a seguir, Sr. Pr6sidinte: é o de
emendar a C_o_n"síjto.ição- Federal e de restabelecer toda a
tr;ldiçãQ coii.S~ucíonal republicana que vigeu em nosso
País pelo la~-io período de 65_ anos, apenas interrompido
pelo EstaçlÕ Novo e pelo estado excepcional implantado'
a partir de 1964.
S_ó Uma errienda à Constituição- e chamo a atenção
do Senado - restaurando o procedimento tradicional da
República, restaurando as normas das Constituiçõe:; de
1891, de 1934 e de 1946, que dete~. inava que, na hipótese da Vacância dos cargos dCJil residente e de ,Vice~
Presidente da República, depo&,; e decorrida mais da
metade do mandato, fosse conf.ocado o Congresso Nacional a preenchê-los, é que r\ós poderemos evitar essa
balbúrdia prestes a ocorrer: errf nosso País. Por que como
conceber, Sr. Pr~idente, apenas cinco meses da eleiçãO
de novembro, no mês de junho, como admitír- que vários
Estados- e é o que vai acontecer se- ci Congresso não tomar posição - Rio de Janeiro, Sào Paulo, Amazonas,
possivelmente a Paraíba, provavelmente o Pará, quem
S'dbe quantos Estados, tenham que convocar a população para eleger um Governador por eleição direta para
um mandato de apenas nove meses?
_,
E o que é pior, Sr. Presidente: na hipótese de vacância
dentro do interstício qUe separa a renúncia do Governador, entre 15 de maio e 15 de marÇo, na hipótese devacância desses cargos sejam os Estados obrigados a fazer
eleições diretas para preenchimento das vagas de Governador e Vice até mesmo, hipoteticamente - e a hipótese
pode se transformar em realidade, 24 horas antes da posse de um Goveinador já efeito.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, permitame, antes de V. Ex• terminar seu brilhante discurso, fazer

O SR. FÁBIO LUCENA -Certo!

_Q- Sr. A~oysio Chaves·- Mas, _desde 1982, com a.
-Emenda COnstitucional que a eleiçãõ para o gOverno do·
Estado passoU a ser direta. A hipótese é esta: pode o EStado _est_abele_ç_er que vagando os cargos de Governador e
ViCe-Gõvc!i"Oãdor, em um determinado prazo, esta
eleição se proceda por via indireta, através da assembléia
legislativa, pode atualmente fazê-lo?
-c

O Slt FÁBIO LUCENA -<-·Nãosenhor. Não pode.

O Sr: Aloysio Chaves- V. Exi~pondeu que não. A
· ,
matéria comporta uma série_ de .eXemplos.

o· SR. FÁBIO LUCENA --Aiiâs, é a Constituição
quem diz.
O Sr. Aloysio Chaves- Quero chegar a tese, não estOu concluirido, não estou afumando, estou levantando
-ru; hipóteses. V. Ex• sabe que hã precedentes ao longo da
nossa h_istória republicana. V. _Ex• sabe que dentro desses
poderes residuais do Estado-estaria de, exatamente, estatuir uma norma dessa natureza para evitar o impasse que
V. Ex• figUrou, figUrou não de uma vez, figurou vãrias
vezes, em repetidos exemplos que apresentou_ à Casa. Estava ouvindo atentamente a exposição de V. Ex•, com o
apreço que nos ·merece, porque sobre ela deverei, nesta
Casa, me ptónl.l.neiai' õpoftunam:ente."Não posso fazê-lo,
agora, num aparte e muito menos no momento ein que .
se exaure o tempo regimental de V. Ex• V. Ex• suscita um
ptoblema da mais alta envergadura polítiC-a e jurídica
que a Casa deve examinar e debater. Falo-ei, oportunamente, ~m atenção ao apreço- que V. Ex• nos merece.

-o SR. FÁBIO LUCENA- Muito obrigado a V. Ex•
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era cr"Qile tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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DOCUMENTOS A Q-UE' SE REFERE O SR.
FABIO LUCENA EM SEU DISCURSO:
PROCURADORIA GERAL
PARECER N• 4.199/JPSP
PROCESSO N• 6.183- CLASSE4• (AGRA·
VO) BAHIA -SALVADOR
RELATOR, EXM9. SR. MINISTRO OSCAR
CORRIOA AGRAVANTES: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO E DIRE<'ÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO.
ÁGRAVADA: CÂMARA MUNICIPAL DE
PLANALTINO
Cuida-se de saber como serão providos os cargos de
Prefeito e Vic(}-Prefeito do Município de Planaltino,
Bahia, vagos simUltaneamente com a morte de ambos os
titulares.
02~-- Decidiu o TREJBA pela iealização de eleições
indiretas, mediante sufrágio da Câmara de Vereadores.
-Q3.: __ Fundou-se a resolução na Lei Orgânica dos MuM
fnicípios:
''Art 89. (... )__Uma vez empossados, havendo
renúncia, vocâncía ·ou extfnção de mandato, a Câmara dÇ" Vereadores elegerá o substituto, nos termos
desta lei;
I - do Prefeito e do Vice-Prefeito se ocorrer renúncia, vacância dos cargos, ou extinção dos mandatos simultaneamente." 1
04. Os recursos dos Diretórios Regional e Municipal
do PMDB, após embargos declaratórios, fundaram-se
' na inconslituciorialídade da norma local apHcada, à vista
dos arts. 89, XVHI, b; 13, H, 15 e nQ I, e 148 da Constituição Federal (fls.28 e 35).
05. Indeferido o recurso especial, houve pgravo conjunto.
06. Data venia, assiste inteira razão aos agravantes.
07. 1:: b~tante a regra do art. 148 CF, primeira part~
"Art. 148. O sufrágio é universal e o voto ê di~
re~o, _s~!vo nos casos previstos nesta ConstituJçãon.08-. Expletivamente- e de mod_o a impedir qualquer
interferência em contrário do constituinte estadual (e, a
fortiori, do legislador ordináriO local) - a Carta Federal
çrigiu ã- eleição direta do Prefeito e do Vic(}-Prefeito eliminadas, com a EC2S/8_5, as únicas exceções dó antigo art. 15, § 1?- em princípio substancial e intangível da
autortomia dos municípios:

..Ãrt. 15. A-autonomia municipal será assegurada:
I - pela eleição díreta de Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereadores, realizada simultaneamente em todo o
País."
·
09, Não importa que se trate, no caso, de provimento a ser feito no curso do mandato ordinário, dada a vacânc)~ Simultânea dos cargos de titular do Exe_cutivo mu~
nicipal e do seu assessor.
, · 10. O mencionado art. 148 só admite exceções ao
prinCípio do- sufrágio---direto-,- quando- previstas no--prcJ..
prio texto constitucional.
II. P~r outro lado, o art. 13, II, inscreve entre os
princípios constituciOnais, ·que limitam a organização
dos Estados (e, via de conseqüência, a organização pelos
Estados dos respectivos mll'nicipios), os atíne'ntes à for..
ma de investidura ~os cargo!i efetfvos.
12. Desse modo- ainda que se admita não-incidir o
art. 15, I, na hipótese de sucessão simultânea de Prefeito
e Vice-Prefeito - o sufrágio indireto só se legitimaria,
quando encontrasse correspondência no modelo federal
pertinente.
·
13. Ora, este é induvidoso ~ uma vez restabelecido
O.- vo_to direto nas eleições presidenciais (art. 74, cf. EC
25/8.5) - no exigir, consoante a pacifica interpretação
do art. 79,_ novo pleito popular para a vacância simultânea, no curso do mandato, da Presidência e da VicePresidência da República.
14. Finalmente, quando se admitisse, por hipótese,
ser omissa a questão" na Constituição, porque não compulsório o modelo federal para Estados e Municípios, o
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tema, nem por isso, estaria confiado à legislação local:
tratar-se- ia de direito eleitora!, de competêncía privativa
da União (art. 8'1, XVII, b), o que levaria, de qualquer
sorte, na ausência de lei federal a respeito, à aplicação,
por analogia, da regra do art. 79 CF, a reclamar eleição

direta para os sucessores.
15. A matéria nãO- é llova no eg. Supremo Tribunal
Federal.
16. A eleição indireta do Vice-Governador do Ceará
foi julgada constitucional, porque se tratava da primeira,
após a CõnstitUição do Estado, que criara o cargo, a
exemplo da primeira eleição para Vice-Prcsidente daRepública, após a Constituição de 1946, à vist~ do art. {9
ADCT (Rp. 93, !6.07.47, AJ 85/3).
__
17. Já no caso de Goiâs (Rep. 322, 18.10.~7. RTJ
3j758), se declaroU inconstitucional a prorrogação dos
mandatO$ do Governador e do Vice~Govemador do Es~
tado, portt.ue, segundo o relator, o saudoso Ministro
Luiz·Gallotü, a prorrogação de mandatos em curso "im~
porta uma eleição indireta fora daqueles casos únicos,
taxativos, em que excepdonahhente a Constituição Federal admite tal eleição".
I 8. Já a eleição indireta do Vice-Gov~rnadot -a a
Guanabara (Rp. 600, 19-4-65, rei. o saudoso Ministro
Pedro Chaves, RTJ 33(663) só st! salvou porque, à época, a Constituição Federal admitia a voto indireto para
Presidente e Vice-Presidente da República, quando as
vagas ocorressem na segunda metade do mandato (art.
79, § 29, segunda -parte; cf. voto vencedor do saudoso Ministro Victor Nunes Leal).
19. Hoje, no modelo federal_ "!:':igente, nem este temperamento subsiste à regra, tornada absoluta, do voto direto.
20. Finalmente, não tem aplicação à esPêcié~ data venia, o precedente invocado pelo d. Su.bprocurador~Geral
(res. I 1.836)21. Nele, efetivamente,_ o que se dicidiu foi que não
se faria nova eleição para Vice-Prefeito, salvo se também
se Vagar o cargo de Prefeito: a base _é o modelo federal,
aplicadO, allás, com rigidez maior que no caso referido
do Estado da Guanabara.
22. Certo, ali também se resolveu que "as hipóteses de
divergência entre o direito local e o federal, que envolveriam eventual declaração de inconstitucionalidade das
normas locais, não podem ser resolvidas administrativamente e em tese, como seria da índOle ·ao procedimento
da consulta''.
23. Vá-lá que seja assinl, ·ad argumentandum, quando
se cuide de consulta em tese. Mas este não é o caso.
24. Como bem ponderou, no particular, o ~córdão recorrido, trata-se, aqui, de caso concreto, a respeito do
qual há de prover-a Justiça Eleitoral, a fim de determinar
ou não a realização de eleições di!etas.
25. Ao fazê~Io, parece ev_idente, o Tribunal há de apli~
car à situação de fato não só as normas legais, mas também as da Constituição, que sobre ela incidam; e, se houver contradição entre elas, cómo é da índole do nosso sis~
tema, assegurar a prevalência das regras constitucionais
sobre as de hierarquia inferior.
26. Note~se que o instrumento" do agravo contém todos os elementos de instrução necessários à decisão da
controvérsia, inclusive o arrazoamento da Câmara de
Vereadores.
27. Por iSso, nOsso parecer, na conformidade de pr-ecedentes da Corte é pelo provimento do airavo do I? iretório Regional, e imediato conhecimento e provimento
do recurso especial ou, se o não entender possível o Tribunal, pelo simples provimento do agravo, para fazer
processar o recurso.
SMJ.
Brasília, 19 de agosto de 1985. ,-José PauloSepúlveda
Pertence, Procurador-Geral Eleitoral.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACÓRDÃO N• 8.018
(De_3 de outubro de 1985)
RECURSO ELEITORAL N• 6.I83Classe 4~ - AGRAVO BAHIA (SALVADOR)
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral declarando a vacância dos cargos de Prefeito e VicePrefeíto e determinando a eleição pela Câmara Mu~

J)I~RI_() J)Q CÓNG~ES_S~NA,CI_ONA_L.{Seção II)
nicipal, nOS iermos do art. 89, I, da Lei Orgânica
dos Municípios do Estado.
A norma do art. 15, I, da Constituição Federal, foi
valorizada pela nova redação do art. 74 da CP, devendo a eleição ser direta e secreta.
ln casu, não se tratando de consulta, cabível o agravo; e conheddo, de prover-se, para conhecido o recurso, e desde logo, provido, determinar a eleição
direta e secreta dos novos Prefeitos e Více---Prefeito,
a se realizar em 15~11-1985.
Vistos, etc.
ACORDAM os Ministros do Tribunal Superior Elei~
torai, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo
e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Ministro
Relator, que fica fazendo parte integrante da decisão.
Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral
Brasília, 3 de outubro de 1985. -Néri da Süleira,
Presidente - Oscar Corrêa, Relator -José Paulo Sepúlveda Pertence, Proc.-Geral Eleitoral.

Relatório
O Senhor Ministro Os,;-r Corrêa (Relator): 1. A
questão está posta na Resolução do TRE da Bahia, nestes termos:
"EMENTA -'Oficío de Juiz Eleitoral solicitando instruções sobre provimentg de cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito, simulfaneamente
vagos em virtude de falecimento dos seus titula~
res. Conhecimento da matéria. Orientação no
S'entido de aplicar o art. 89, I, da Lei Ofgânica
dos Municípios do Estado da Bahia.
RESOLUÇÃO N• 22/85
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
em que o Dr. Juiz Eleitoral da 37f- Zona comunica o
falecimento de Manoel José de Andrade e José Elias
de Matos, respectivamente, Prefeito e Vice--Prefeít'o
do Município de Planaltino, e solicita instruções
quanto ao provimento dos cargos,
RESOLVEM, à unanimidade, os Juizes do Tri~
bunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia rejei~
ta r a preliminar de não conhecimento da matéria,
suscitada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral,- e, no mérito, instruir o Juiz no sentido de que,
no _caso, tem aplicação o art. 89, I, da Lei nll).531,
de 10 de novembro de _1_976 _(Lei Orgânica dos Muni~ípios do Estado da Bahia), a Câmara de Vereadores elegendo os substitutos.
Entenderam_osj!llgadores que, em se tratando de
pedido de instruções formulado por órgã.o da pró~
pri~ Justiça Eleitoral, ~nvolvendo tema sobre o qual
- o Tribunal deve adotar uma posição, porque dentro
de sua competência para determi!lar ou não o pleito
direto, não prevalecia a preliminar suscitada pelo
Exm~' Sr. Dr. Procurador Regional Eleitoral, no pa~
recer de fls._ 1O/li, afastada a incidência dos arts.
30, VII f, dÕ Código Eleitoral, e 120, § 4~', do Regimento Interno do Tribunal, por isso que a rejeita- --:--------ram.
Pertinentemente ao mérito, o entendimento foi
no sentido de que os cargos sejam providos através
de_ eleição pela Câmara de Vereadores, eis que a Lei
Or_g__ânica dos Municípios do Estado da Bahia assim
dispõe expressamente.
Somente quando omissa a lei local ou dispuser
em consonância com o art. 79 da _Constituição Fe~
dera! é que tem apllcação nesta norma, segupdo res_olução do' egrégio Tribunal Superior Eleitoral, trazida à colação no lúcido parecer da lavra do Dr~
Mari? L~cia Santiago, Assessora deste Tribunal
(fls. 6 e 7). ln casu, incabível o processo de integração da re~a jurídicit com o auxilio da analogia,
po_rque inexiste lacuna a ser suprida; também inapli~
cável a norma ?onstitucional endereçada aos casos
de _vacância- dos ça,rgos de Presidente e VicePr~idente da República, em virtude inocorrer veto
à incidência de disciplinação d.iversa pela lei estadUal, cuja constitucionalidade ê induvidosa.
Por tais fundamentos, decidiram instruir o Juiz
oficiante no sentido de que, à hipótese, incide o art.
89, I, da aludida Lei."
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2. Opostos embargos de declaração (ÕS. 16/i1)"i11iõ
foram conhecidos, por serem "incabíveis embargos de
declaração para ser apreciada matéria, não agitada no
processo, e também, porque opostos a resolução, quando o' acór~ão rendem ensejo" (fls. 19}.
3. Interpôs, então, o PMDB recurso especial (fls.
36/40), pelo art. 276, I, do C. Eleitora~ alegando violação ..dos arts. 15, I, e 148 da CF, sendo inconstitucional
o art. 89, I, da Lei Orgânica dos Municípios da Bàhia,
colidindo, demais disso; com oS §§-11' e 29 do art. 56 da
Constituição daquele Estado.
~
4. O despacho de fls. 44/46 inadmitiU. o recurso, pelo
que agravaram de instrumento o PMDB e o PDS (fls.

2/4).
5. Ouvida, a Procuradoria Geral Eleitoral opinou,
em parecer do seu eminente titular José Paulo Sepú~vec;la
Pertence, "pelo provimento do agravo e imediato conhecimento e provimento do recurso especial, ou, se o não
entender possível o Tribunal, pelo simples provimento
do agravo, para fazer processar o recurso" (fls. 71). Negou o eminente Procurador-Geral aprovação ao parecer
do ilustre Subprocurador-Geral A. G. Valim Teixeira,
que opinara pelo não corthecimento ou nãO provimento
'cto agravo (fls. 72/76).
.E o relatório.
-

Voto

:O Senhor Ministro Oscar CÓrrêa (Relator):

I. O parecer do eminente Procurador-Geral assim apreciou a
questão (fls. 67 /71):
'
"Cuida-se de saber como serão providos os car~
gos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Planaltino, Bahia, vagos simultaneamente com a morte
de ambos os titulares.
2. DecidiU o TREfBA peta realização de
eleições indireta~~ mediante sufrágio da Câmara de
Vereadores.
3. Fundou-se a resolução na Lei Orgânica dos
Municípios:
"Art, -~·~ (; .. ) Uma vez empossados, havendo renunciâi vacância ou extinção de mandato, a Câm<{ra de Vereadores elegerá o substitutivo, nos::termos desta Lei:
I - do Ptefeito e do Vice-Prefeito se ocorrer
renúnÇía, vac_ância dos cargos ou extínçào dos
mandatos simultaneamente."
4. Os recursos dos Diretórios Regionais e Municipal do ~MDB, após embargos declaratórios,
fundaram-=-Se na inconstitucionalidade da norma local aplicada, à vista dos arts. 81', XVIII, b; 13,ll, 15
e n~' I e 148 da Constituição Federal (fls. 28 e 35),_
S. Indeferido o recurso especi'al, houve agravo
conjunto.
'.'
6. Data venia, assiste inteira fazão aos agravan~
tes.
7. _t bastante a regra do art. 148, CF, primeirã
parte:
..Art. 148. O sufrágio é universal e o voto
é direito, salvo nos casos previstos nesta Constituição ... "
8. Expletivamente- e de modo_ a impedir qualquer interferência em contrárío do constituinte estadual (e, a fortiori, do legislador ordinário local) - a
Carta Federal erigiu a eleição díreta do Prefeito e do
Vice-Prefeito- eliminadas, com a EC n~' 25/85; 8.s
.únicas exceções do art. 15, § 19-entprincípio subs·
tancial e intangível da autonomia dos municípios:
"Art. 15_. A autonomia municipal Será as~
segurada:
I - pela eleição direta de Prefeito, Vice~
Prefeito e Vereadores, realizada simultaneamente em todo o País."
9. Não importa- que se trate, no caso, de provi·
menta a ser feito no curso do mandato ordinário,
dada a vacância simultânea dos cargos de titular dO
Executivo Municipal e do seu sucessor.
10. O mencionadO art. 148 só admite exceções
ao príncípio do su'P.rãgio direto, quando previstas no
próprio texto constitucional.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

II. Por outro lado, o art. 13, II, inscreve entre
os princípios constitUcionais; que limitam a-organização dos Estados (e, via de conseqüência, a organização pelos Estados dos respectivos Municípios), os
atinentes à forma de investidura nos cargos e)etivos.
12. Desse modo ... ainda que se admita não incidir-o art. 15. I, na hipótese ~e sucessão simultânea

de Prefeito e Vice-Prefeito- o sufrãgio.indireto só
se legitimaria, quando encontrasse correspondência

no modelo federal

pertin~nte.

13. Ora, este é iilduvidoso- uma vez restabele-cido o voto direto nas eleições presidenciais (art. 74, _
cr. EC 25/85)- no exigir, consoante a pacífica interpretação do art. 79, novo pleito popular para a
vacância simultânea, no curso do mandato, da Presidência e da Vice-Presldência_ qa R~p_ública.
14. Finalmente, quando se admitisse, por hipótese, ser omissa a questão na Constituição, porque
não compulsória o modelo federal para ~stados e
Municípios, o tema, nem por isso, estaria confiado à
legislação local: tratar-se-ia de direito eleitoral, de
competência privatívã. da União (art. 8"', XVIII, b),
o que levaria, de qualquer sorte, na ausência de lei
federal a respeito, à apHcação, por analogia, da regra do art. 79 _Cf, a reclamar eleição direta para os
sucessores.
15. A matéria: -não é noVa rio eg. Supremo Tribunal Federal.
16. A eleição indireta do Vice-Governador cio
Ceará foi julgada coiiSiiiUCfOnal, pOrque se tratava
da primeira; apóS. a Constitulção do Estado, que
criara o ·cargo, a exiinplo da primeira eleição para
V ice-Presidente da República, após a Constituição
de 1946, à vista do art. 1' ADCT (Rp. 93, 16. 7, 47,
AJ 85/3).
17. Já no caso de Goiás (Rep. 321, 18-10-57
RTJ 3(758), se declarou incol}siitucional a prorrogação dos mandatos do GovernadOr e do ViceGovernador Q.o Estado,_ porque, segundo o relator,
o saudoso Ministro Luiz GaUotti, a prorrogação de
mandatos em curso "importã uma eleição indireta
fora daqueles casos únicos, taxativos, em que excepcionalmente a Constítuição Federal adniite tal
eleição".
18. Já a eleição indireta do Vice-Governador da
Guanabara (Rp. 600, 19-04-65, reL o saudoso Ministro Pedro Chaves, RTJ 33/663) só se salvou porque, à época, a ConstituiÇã"õ Federal admitia o voto
indireto para Presidente e Vice-Presidente da República, quando as vagas ocorressem na segunda
metade do mandato (art. 79, § 29, segunda parte; cf.
voto vencedor do saudoso Ministro Victor Nunes
leal).
19. Hoje, no modelo federal vigente, nem este
~e;e~~~~~~~~-subsiste) regra, tornada absoluta,
'20. Finalmente, não tem aplicação· à espécie,
data vênfa, o precedente invocado pelo d.
Subprocurador-Geral (Res. 11.836).
21. Nele, efetivamente, o que se decidiu foi que
não se faria nova_eleLç_ão para Vice-Prefeito, salvo Se
também se vagar· o cargo de Prefeito: a base é o modelo federal, aplicado, aHás, com rigidez maior que
no caso referido do_ Estado_d_a.__Guanabara,_
22.- Certo, ali também se resolveu que "as hipóteses de divergência entre o direito local e o federal,
que envolveriam eventual declaração de inconstitucionalidade das normas locais, não podem ser resolvidas administrativamente e em tese, como seria_ da
índole do procédimento da consulta".
23. Vá lá que seja assim, ad argumentandum,
quando se cuide se consulta em tese. Mas esty não é
o caso.
24. Como bem ponderou, no particular, o acórdão recorrido, trata-se, aqui, de caso concreto, a
respeito do qual hã de prover a Justiça Eleitoral, a
fim de determinar ou não a realização de eleições diretas.
25. Ao fazê-lo, parece evidente, o Tribunal há
de aplicar à situação de fato não só as normas legais, mas tambêm as da Constituição, que sobre ela
incidam; e, se houver contradição entre elas, como é
de índole do n'osso sistema, assegurar a prevalência

das regras constitucionais sobre as de hierarquia-"in~
ferior.
26. Note-se que o instrumento do agravo con- tém todos os elementos de instrução necessários à
decisão da controvérsia, inclusive o arrazoado_ da
Câmara de Vereado-reS.
27. Por isso, nosso parecer, na conformidade de
-precedentes da Cort~ é pelo provimento do agravo
do Diretório Regional, e imediato conhecimento e
provimento do recurso especial ou, se o não entender possível o Tribunal, pelo simples provimento do
agravo, para fazer pro-cessar-o-recurso.
2. A primeira 't~.uesfão que se suscita no caso é a do
caEiimento do agravo de instrumento contra recusa de recurso especial interposto de decisão do TRE em Resoluçiio, à qual haviam sido opostos embargos de declaração.
Na verdade, não ·se trata in casu de consulta: recebida
a comunicação do Juiz Eleitoral da 37• Zona da B~ia
do falecimento do Prefeito e do Vice-Prefeito do Murilcfpio de Planaltino, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu
a questão determinando a eleição- pela Câmara Municipal, nos termos do art. 89, I, da Lei Orgânica dos Municípios do Estado.
Não se cuidou, pois, de consulta, mas ·de decisão em
caso concreto,_ de natureza judicial, e, como tal, recorrível.
3. ~or isso mesmo, no julgamento dos embargos dê
declaração, dois foram os fundamentos da rejeiÇãO: "lncabíveis embargos de declaração para ser apreciada matéria, não agitada no processo" - com o que admitiu o
TRE que a examinou, no mérito; e o segundo, este sim,
de preliminar- "e também porque opostos a resolução,
quando só a acórdão rendem erisejo" (fls. 19). Em tais
casos não-se há çle recusar que parte interessada- no
caso o.s Partidos - fique impedida de pleitear a revisão
da decisão adotada, que lhes atingiu interesse ponderável.
4. De examinar-se o primeiro fundamento, no que
respeita ao prequestionamento da matéria constitucional
objeto do recurso especial. Mesmo não conhecidos os
embargos, a matéria foi suscitada na própria resolução,
como se vê de fls. 13, verbis:
ln casu, incabível o processo de integração daregra jurídica com o auxílio da analogia, PC?rque inaxiste lacuna a ser suprida; também inaplicável a norma constitucional endereçada aos casos de vacância
dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, em virtude inocorfer Veto à incidência de
disciplinação diversa pela lei estadual, cuja constitucionalidade é induvidosa."
5. Não se há de re]eitar ess-e prequ"estion~~ento, no
qual há expressa referência à "norma constitucional en~
dCreçada aos casos de vacância dos cargos de Presidente
e Vice-Presidente da República", obviamente o art. 79~
que apenas não se indicou pelo número, mas se discutiu,
para recusar-lhe aplicação.
6. Quanto ao -segundo argUmento, data veniã, de pasw
sagem, parece-nos que não há porque recusar o recurso;
não se fez consulta, em tese, contra a qual inviável recurso. Tratou-se ·e decidiu-se questão concreta, envolvendo
interesses consideráveis dos Partidos e do povo, que não
se pode-corisíderar insuscetível de reexame e, portanto,
irrecorrível.
7. De qualquer forma, essa questão se precluiu quando não se suscitou no despacho agravado (fls. 44/46), no
qual se examinou o mérito do recurso especial, para
denegá-lo, considerados inaplicá.veis os textos federais,
em face do texto expressão do art. 89, I, da Lei Orgânica
dos Municípios da Bahia.
8. A soluÇàõ correta, porêm, esta no parecer do eni1'-··
nente Procurador-Geral da República. Sobretudo, após,
a E. C n9 25(85, que eliminou do tex.to_constitucional a única norma que ainda poderia suscitar dúvidas quanto à
unicidade e univocidade do modelo federal, nessa questão - eleição direta em todos os níveis.
A partir da nova redação do art. 74 o principio da
eleição direta restou incontrastável no texto constitucional. Mesmo porque já em face do próprio art. 15, I, era
esta a norma que se estendeu a todos os municípios do
País, eliminando as exceções anteriormente vigorante.
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NãO -há; poís, dúvida de qiie a eleição para o- preenchimento dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeifo do Município· de Planaltino, deve fazer-se por voto direto e secreto
dos eleitores do Município.
9. Questão, porém, surge, quanto à ex.terisão do recebimento deste agravo, e se põe na conclusão do parecer:
se o provimento há de ser apenas para processamento do
recurso; on, ~desde logo, para imediato conhecimento e
provimento do recurso especial.
Optamos por esta última conclusão, por motivos
vários que, sinteticamente, expomos.
O simples provimento do agravo para processamento
do recurso adiaria consideravelmente a solução da hipótese, com as conseqüências de:
I - exercício prolongado do governo Municipal pelo
Presidente da Câmara, sabedor de sua interinidade, e,
como tal, paralisação ou diminuição da atividade executiva.
I I - clima de instabilidade resultante;
III- possivelmente impediria que se rea!H;asse a
eleição direta dos novos Prefeito e Vice-Prefeito na data
de 15/11/85, fixada p3ra as eleições municipais, e que seria conveniente aproveitar para o pleito de Planaltino.
10- Dir-se-ã Que, com isso, se suprimem etapas no
processamento do recurso. Temos salientado que o procedimento eleitoral não se pode submeter às mesmas regras rígidas do processo corri'um, quando essa obediência
dessirva aos altos interesses da Justiça Eleitoral, de características próprias.
·se ç~- -procedimento legal é garantia das partes e do juízo, como da Justiça, as formas que o exprimem não devem ser invócadás p-ara desservir a esseS altos objetivos,
·em matéria de tanto relevo.
ln casu, o agravo veio instruído com todasã:s peças essenciais ao ji.t!gamento, aliás, todas as peças do processo
- que só a esta questão se refere. Entre elas - o que é
importante - a impugnação da Câmara Municipal de
Planaltino (fls. 52/55), na qual se examinam as questões
que agora aqui s~ decidem.
11. Demais disso, cuida-se de matéria exclusivamente jurídica, constitucional, independente de qualquer
prova e insuscetível de controvérsia quanto. aos fatos. 1:.,
aliás, o que determina o Regimento Interno da-Corte, no
art. 36, § 39, verbis:
"O Tribunal Superior, conhecendo do recurso a
que se refere o § 29, e estando o mesmo suficientemente instruído, poderâ, desde lo"go, julgar o m_êrito
do recurso denegado ... "
Em face destas considerações, conheço do agravo e o
acolho, e, _desde logo, conhecendo do recurso também
lhe dou -provimen-to púa detemrianr que se proceda à
eleição di reta para Prefeito e V ice-Prefeito do Município
de Plan_altino, no dia 15 de novembro próximo, tomando
o TRE-BA as providências que o possibilitem.
É o meu voto.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID
SAMPAIO NA SESSi/0 DE 12-3-86 E QUE, ENTREGUE i/ REVISiiO DO "'RADOR, SERIA
PUBLICADO POSTER!é!RMENTE.
O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para uma comunicação.)- Sr. Presidente Srs. Senadores:
Quero comunicar à Casa que, por convite enviado no
ano passado, no mês de junho, para uma reunião dos
Presidentes das Comissões de Relações Exteriores do Senado, ou dos Parlamentos dos países membros da ALADI, essa reunião foi fixada para os dias 3 e 4 de abril.
Nessa reunião, Sr. PreSidente, a pauta- consta de dois
assuntos especiais. Primeiro: Procurar equacionar,junto
aos países da ALADI, um comportamento comum aos
países da América do Sul, em relação do débito externo.
E um outro assunto, em prosseguimento a uma proposta
que, como representante do Senado do Brasil, fiz em
montevidéu, na Assembléia Extraordinária do Parlamento Latino-Americano. Nessa reunião, Sr. Presidente,
propus, entre outras medidas, a criação de um fundo de:
compensação em uma nova moeda, que devia prevalecer
para as relações comerciais entre os países da América
do Sul, ou entre os países membros da ALADl.
Naquela ocasião, Sr. Presidente, salientei que as relações comerciais entre os países membros da ÁLADI,
vêm decrescend9,. A cada ano, as trocas entre os países
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membros da ALADI são memores e crescem as imp-ortações em dólares.
-

As nossas moedas, as moedas dos países sulamericanos, não têm liquidez para que as importações
possam s-er feitas_ entre esses países. Elas são feitas, n~ ge~
neralidade,- em dólares que, escassos, têm sido o motivo
para a redução das transações entre os países da América
do SuL Por esta razão, propus, no Congresso realizado
em Montividéu, em novembro do ano passado, a criação
deste fundo e desta nova moeda. Espero que o GovernO

brasileiro, como os Governos dos demais países da
América do Sul, sejam sensíveis à fOrma apresentada e
que, na realidade, passar ser criada essa moeda que vai
presídir as relações, ou vai funcionar para financiar astrocas, ou para pagar as trocas entre os diferentes países
da América do Sul.
Estou certo de que, com isso, caminha-se para a integração da América do Sul, formando um mercado comum, que também faz púte da min-ha proposta. Eu queria comunicar a esta Casa, Sr. Presidente,_que, Com o
mesmo objetivo, realizar-se-á, nos dias 3, 4 e 5 de abril, a
reunião das repres_entações das Comissões de Relações
Ex,teriores dos_ Parlamentos Sul-americanos, onde esses
dois assuntos importantes s_erão tratadOs, para que não
só a criaçã·o_do Fundo de Compensação, como também
desta nova moeda, possa receber o apoio e o amparo dos
países membros da ALADI, pois quase todos, com exceçào do México, se encontram na América do Sul.
O Sr. Lenoir Vargas- Permite V. EX• um aparte?

Ü :SR. CID SAMPAIO --.Com muito prazer.
O Si'. Lenoir Vargas- Acho a idéia ~e V. Ex• muito
criativa, muito interessante e podeiâ alíinentar uma discussão que venha a chegar a uma recomendação, afinal,
nesse sentido. Mas, agora, V. Ex• já pode também incorporar, a essa sua idê:ia, a circunstância de que na América Latina jã dispomos de duas moedas fortes, o Austral,
da Argentina, e o Cruzado, do Brasil, hoje capazes de se

ÓIÁRIODO CONGRE~SO NACIONAL (Seção If)
ajustaÍ'em a' esse in-tercârrib1o -da Ainérica LatiDa._ De maneira que, se não vingar a sua tese, V. Ex~ pode levar, naturalmente iria levar, a idéia de.que: essas moe:das fortes
pode_rãp Sidun:dou. o(:$Cúrar o comêrcio interamericano.

O SR. CID SAMPAIO- Agrade1;o o aparte de V.
ExJ
·
Na reaHdade, existem, hoje, na América do Sul duas
moedas fortes, mas se as relações comerciais entre os países da América do Sul fossem girar em torno de uma delas, ou de ambas. ela iria fazer, na América do Sul, o papel que faz o dólar nas relações mundiais. Porquanto,
_umunoeda, cunhada e impressa em um país, se ela serve
como moeda multinacional, funciori.ando em um continente ou em todo o mundo, dá a esse país, como está
dando aos Es_tados Unidos, com o-uso do dólar, a possibilidade de inflUir, condicionar, direcionar e benefi_çiarse dessas relações de troca entre os diferentes_ países do
mundo. Coinpreendo e sinto que, no mundo de hoje,
quando as empresas multinacionais reJ?re~_enta~ um
grande interesse econômico, _cOm a possibilidade que têm
de pesquisar e, portanto, de inovar no túreilo tecnológico, somente o agrupamento de paíSes, ou as grandes potências, poderão competir com elas, beneficiando-se do
seu funcionamento e realizando pesquisas na área tecnológica. Boa parte dessas pesquisas, na realidade, é feita
pelos Estados em conjunto com essas empresas, e às vezes só por essas empresas ajudadas pelos grandes Estados.
A Europa S"entiu isso e fez o Mercado Comum, com o
sacrificio da soberania de países outrora hostis uns aos
outros. No entanto, sentiu a necessidade de abdicar, em
beneficio do conjunto éuropeu, da soberania de cada .
uma -das unidades nacionais. HOje, o Mercado Comum
Europeu se beneficia pnr constituir Um grande mercado
e; taml:fém, por ser uma grande estrutura econômica, que
peimite assim aproveitar _os benefícios da nova feição
que tonlõu o comêrcio entre os produtos industrializados nos diferentes países do mundo.

.Março de 1986:
Por essa razão sugTrO·â-integração da América da Sul
em torno do_s_ países da ALADI, talvez a ímica possível
neste momento, porque integrar' também o Caribe e toda
a América Latina seda_ muito mais diffcil, do meSmo
modo que o Mercado Comum Europeu não com~ou
com os países que hoje o constituem, e sim com um pe·
queno número deles. Essa semente lançada na Amêrica
do Sul tenderia a crescer e nós teríamos o mercado, entre
esses-diferentes países, girando não em torno do_ dólar,
mas em torno de uma moeda que, não beneficiando nenhum país, seria a moeda dos membros desse novo mercado comum.
Era esta a comuriiciÇão que queria fazer à Casa e conVidar, _também, todos o~~rs. Senadores para a reunião, o
simpósio da comissão de estudos que funcionará com re"'
presentantes de to.das as Comissões de Relações Exteriores dos. Parlamentos__ dª América do Sul, dos pafses
membros da ALADI, em erasflía, nos dias 3, 4 e 5 de
abril.
_Era o que tinha 3 dizer. (~ujto_ bem!)_

ATO DO PRESIDENTE No 21, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe cooferem os artigos 52, item "38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno _e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato nll
2, de 1973 e revig~fffda pelo Ato n., 12, de 1983, da Comissã-o Diretora, e ã vista do disposto na Resolução n.,
130, de 1980, que permite a contratação de l(um) Assessor Técnico para cada Senador,
Resolve autorizar a contratação, sob o regimejurídíCo
da Consolidação das Leis do Trabalho e- do Fundo de
Garantia por Tempo de SerYiço de José Bonifácio Diniz
de Andrada, para o emprego qe Assessor Técnico, com o
salário mensal equivalente a_o vencimento do cargo
DAS-3, a partir de 15 de janeiro de 1986, com lotaçã_o e
exercício n_o Gabinete do Senador Jamil Haddad.
Senado Federal, em 14 de março de 1986. --J~ Fra~
gelli, Presidente.

