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SENADOR MAURICIO LEITE- Denúncia de
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Projeto de Lei do Senado n"' 221/8_6Complementar, de autoria do Sr. Senador Cesar
Cais, que concede isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidentes sobre os produtos hortifrutícolas em geral, gado
para abate, carne verde resfriada ou congelada de_ bo-
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SENADORA EUNICE MICHILES-
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1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima

1.3 -ORDEM DO DIA
- Redação Final do Projet9

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENAJ)OR CESA R CALS- Justifica.ndo projeto
de lei de autoria de S. Ex•, encaminhado à Mesa na
presente sessão. Apoio a reivindicações do funcionalismo público.

se-ssão
de.~i

do Senado n'

33j86, que aCrescenta § 3'~' ao art. 17 do Decreto-lei n'

5, de 4 de abril de 1966, e dá outras providências.
Aprovada. Ã Câmara dos Deputados
-Projeto de Lei dQ Senado n'~' 205/80, que revoga
dispostivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
Aprovado. À Comissão de Redação.
___ - ?rojeto de Lei do Senado n9 (13/83, qu.e disciplina o uso de caracte~es nas publicaçõ~s obrigatórías. Aprovado. A Comissão de Redaçào.
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.

Ata da 284\l Sessão, em 30 de setembro de 1986
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRÉSENTES OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Euníce Michíles - Gaivão Modesto
- . Cesar Cais ~ Dias Macedo - Afonso Sancho Amir Gaudêndo - Nivaldo Machado - Luiz Cavai~
cante - Lourival Baptista - Alaor Coutinho - Mata~
Machado - Alfredo Campos - José Fragelli - Ivan
Bonato - Octávio Cardoso.
'

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 16 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsos trabalhos.
O Sr. 19-Secretãrio irá proceder à· leitura do Expediente.

.E: lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER
N• 1.030, de 1986
Da Comissão de Redação
Redaçào do vencido para o segundo turno regimental do ProJeto de Lei do Senado n9 302, de 1980.
Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a red.açãC? do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n~'

302, de 1980, que acrescenta dispositivos à Coi:tsolidação
das Leis do Trabalho.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de setembr'o de
1986.- Jorge Kalume, Presidente- Nivaldo Machado,
. Relator --Octávio Cardoso.

ANEXO AO PARECER N• 1.030, DE 1986
Redaçiio do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n'~' 302, de 1980, que
acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'~' 5.452:, de 19
de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 458 da Consolidação das Leís do Trabalho. - GLT - passa a vigorar com as seguintes alterações:
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"Art. 458. ••••••••••~~~•r.~m~~r~······
§I'
·····"··················--·······
§2
---··········-··············
§ 39
A habitação e a alimentação fornecidas
como salãrio-utilidade deverão atender aos fins a
que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 20% (vinte
por cento) do salârio-contratual.
§ 49 tratando-se de habitação coletiya, o valor
do salãrio-utilidade a ela correspondente serã obtido mediante a divisão do justo valor da habitação
pelo número de cc-ocupantes, vedada, em qualquer
hipótese, a utilização da mesma unidade residencial
por mais de uma família."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Comissão de Redatão
PARECER
N• 1.031, de 1986

Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n9 203, de 1984, que modifica os arts. 393
e 394, do Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, que
aprova o Consolidação das Leis do Trabalho.
Sala de Reuniões da Comissão, 3b_:de setembro de
1986. -Jorge Kalume, Presidente- Nivaldo Machado,
Relator - Octávio Cardoso.
ANEXO AO PARECER N• 1.031, DE 1986
Redaçào Final do Projeto de Lei do Senado W 203,
de 1984, que ac_rescen!a __ parágrafos ao art. 392 da
Consolidação das Leis do- Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n9 5.452, de ]9 de maio de 1943.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT- passa a vigorar acrescido dos Segl.!intes
parágrafos:

"Art. 392 .............. ·--:•.· ····=;o,-:~-~~·
-~ ~--~-·

......

~- ~....,._..,_

PARECER
N• 1.032, de 1986
Da Comissão de Redação
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do S.enado n9 1, de 1983.
Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a redação de vencido para o segund_o turno regimental do Projeto de Lei do Senado n?
I, de 1983, que introduz modificações no Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n9 4.117, de 27 de agosto
de 1962).
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de setembro de
1986. -Jorge Kalume, Presidente- Nivaldo Machado,
Relator - Octávio Cardoso.
ANEXO AO PARECER No 1.032, DE 1986

Redaçiio Final do Projeto de Lei do Senado n9 203,
de 1984.

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

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publícação.
Art. 3<:> Revogam-se as disposições em contrárío.

...... ... .
~

§ 59 A mulher que adotal- recém-nasCi'dõ;· durante o primeiro mês de existência, terá direito a
afastar-se do trabalho por um período de 8 (oito) semanas, a partir da adoção.
§ 69 Para os fins previstos no parágrafo anterior, a empregada deverá apresentar ao errlpregador
a escritura pública da adoção, devidamente averbada no Registro Civil de pessoas naturais."

Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n<:> 1, de 1983, que altera a Lei n~' 4.117, de 27 de agosto de 1962- Código
Brasileiro de Telecomunicações.

O Congr·esso Nacional decreta:
Art. 19 São acrescentados, ao art. 30 da Lei n? 4.117,
de 27 de agosto de 1962- Código Brasileiro de Telecumunicações, os seguintes parâgrafos:
"Art. 30 - .............. ~~_.__._._. ,__.__.... ~-·. ·~ ..•..
§ 39 No território do Estado ou Município,
onde o serviço tele[ônico for explorado por mais de
uma empresa, ao assinante de linha é asseguudo o
direito de transferência de um para outro local.
§ 49 Havendo defasagem de preço, no cas_o de
transferência, reserve-se à conc"essionâria o direito
de cobrar a diferença a maior ou, ao assinante, o direito de reavê-la, através de ações, se a menor."
Art. 29 Esta lei entra em v,igor na data de sua publi~
cação.
Art. 39 Revogam-se as dispoSiçõeS em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fr~gellí)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19Secretário .

E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 221 de 1986 - Complementar
Concede isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias- iriddentes sobre

os produtos hortifrutícolas, em geral, gado para
abate, carne verde resfriada ou congelada de bovi·
nos, ovinos, suínos e caprinos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Ficam isentos do imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias os produtos hortifruticolas, em geral, gado para abate e carne verde resfriada ou congelada de bovinos, ovinOs; suínos e caprinos.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi- ·
cação.
Art. 3\" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A presente proposição que atende ao pressuposto
constitucional do§ 29 do art. 19, o qual exige Lei Complementar para a concessão de isenções de tributos estaduais ou municipais por parte da União, assenta-se, ainda, na inquestionâvel ocorrência de relevante interesse
social e econômico-nacional.
Tràta-se de medida urgente que visa a resguardar
preços acessíveis aos gêneros alimentícios concernentes à
horticultura e à carne, em geral.
Por outro lado,.cabe ressaltar que a medida enquadrase no âmbito da matéria tributária, a qual não se confunde com aquela aludida no art. 57 da Constituição Fe~e
ral.
De registrar-se, ademais, que a providência em tela
harmoniza-se com a recomendação contida no § 79 do
art. 19 do Decreto-lei n9 406, de 31 de dezembro de 1968,
relativo a concessão de isenção do ICM sobre as vendas
a varejo diretamente ao consumidor, de gêneros de primeira necessidade.
A proposição que ora oferecemos à consideração do
Senado Federal reveste-se de grande relevância de ordem
social e econômica, registrando-se a pouca significação
financ.;!r-ª para os Estados membros.
Por outrO lado, cremos que a isenção em tela complementa as medidas que estão sendo colocadas em vigor
com o Plano Cruzado, que reconhecemos os seus grand_es ni.hitOs, mas que forçoso é dizer, não tem conseguido manter normalizado o abastecimento desses produ·
tos.
Esperamos o apoio de nossos pares no sentido de que
venha o presente projeto a ser acolhido nesta Casa para
que aprovado na Câmara revisora, transforme-se em documento legal capaz de minimizar os efeitos da alta de
preçõs provocada pela especulação e pela falta de oferta
dos produtos em questão.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 1986. - CesarCals.
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI
N~ 406, de 31 de dezembro de 1986
Estabelece normas gerais de direito financeiro,
aplicáveis aos impostos sobre operações relativas a
circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições

que lhe confere o§ l'~ do artigo 29 doA to Institucional n9
5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte
Decreto-lei;
Art. I'i' O imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias tem como fato gerador:
I - a· safda de Illercadorias de estabelecimento comercial, industrial ou produtor;
II -a· entrada, em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, de mercadoria importada do exterior
pelo titular do estabelecimento;
III - o fornecimento de alimentação, bebidas e outras
mercadorias em restaurantes, bares, cafés e estabelecimentos similares.
§ l <~ Equipara-se ·a Safda a translniSsão ci.a pfopriedade de mercadoria quando esta não transitar pelo estabelecimento do transmitente.
§ 29 Quando a mercadoria for remetida para armazêm geral ou para depósito fechado do próprio contiibuinte, no mesmo Estado a saída considera-se ocorrida
no lugar do estabelecimento remetente:
I -no momento da saída da mercadoria do armazém
geral ou do depósito fechado, salvo se para retornar ao
estabelecimento de origem;
II - no momento da transmissão de propriedade da
mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado.
§ 3'~ O imposto não incide:
I - Sobre a saída de produtos industrializados destinados ao exterior;
II - Sobre a alienação fiduciãria em garantia;
III - Sobre a saída de estabelecimento prestador dos
serviços a que se refere o artigo 8'~, de mercadorias a serem ou que tenham sido utilizadas na prestação de tais
serviços;
IV - A saída de estabelecimento de empresa de transporte ou de depósito por conta e ordem desta, de mercadorias de terceiros.
§ 4'~ São isentas do imposto:
I - As saídas de vasilhames, recipientes e embalagens,
inclusive sacaria quando não cobrados do destinatário
ou não computados no valor das mercadorias que acondicionam e desde que devam retornar ao estabelecimento
remetente ou a outro do mesmo titular;
II - As saídas dos vasilhames, recipientes e embalagens, inclusive sacaria, em reton1.o ao estabelecimentO
remetente ou a outro do mesmo titular ou a depósito em
seu nome;
III - A safda de mercadorias destinadas ao mercado
interno e produzidas em estabelecimentos industriais
como resultado de concorrênCia internacional, com a
participação de indústrias do país "contra o pagã:mento
com recursos oriundos de divisas conversíveis provenientes de financiamento a longo praZO de instituições financeiras internacionais ou entidades governamentais estrangeiras;
IV -As entradas de mercadorias em estabelecimento
do importador, quando importadas do exterior e destinadas à fabricação de peças, máquinas e equipamentos
para o mercado interno como resultado de concorrência
internacional com participação da indústria do país,
contra pagamento com recursos provenient~ de diviS:is
conversíveis provenientes de fina~ciamentos a longo prazo de instituições financeiias intefnacionais ou entidades
governamentais estrangeiras;
V- A entrada de mercadorias importadas do exteéior
quando destinadas à utilização como "fnatéria-prinia em
processos de industrialização, em estabelecimento do importador, desde que a s~ída dos produtos industrializados resultantes fique efetivamente sujeita ao pagamento
do imposto;
~
VI ~A entrada de mercadorias cuja importação estiver isenta do imposto de competência da União, sobre a
importação de produtos estrangeiros;
VII -A entrada, em estabelecimento do importador,
de mercadorias importadas do exterior sob o regime de
..draw back";

VIII - A saída, de estabelecimento de empreiteirO de
obras hidráulicas ou de construção civil, de mercadorias

adquiridas de terceiros e destinadas a obra a cargo do remetente;
IX -As saídas de mercadorias de estabelecimento de
produtor para estabelecimento de cooperativa de que
faça parte, situado no mesmo Estado;
X ,...-- As safdas de mercadorias de e,stabelecimentos de
cooperativas de produtores para estabelecimentos no
mesmo Estado de federação de cooperativas de que a
cooperativa remetente faça parte.
§ 59 O disposto no§ 3'~, inciso I, aPlica-se também à
saída de mercadorias de estabelecimentos industriais ou
de seus depósitos -com- destino:
I - A empresas comerciais que operem exclusivamente no comércio de exportação;
II - A armazéns alfandegados e entrepostos aduanei·
r os.
§ 69 No caso do parágrafo 5<~, a reintrodução da
mercadoria no mercado interno tornará exigível o imposto devido pela saída com destino aos estabelecimentos ali referidos.
§ 7<~ Os Estados isentarão do imposto de circulação
de mercadorias a venda a varejo~ diretamente ao consumidor dos gêneros de primeira necessidade que especificarem, não podendo estabelecer diferença eril função dos
que participam da operação tributada.
Art. 2<~ A base de cálculo do imposto é:
I - O valor da operação de que decorrer a saída da
mercadoria;
I I - Na falta do valor a que se refere o inciso anterior,
o preço corrente da mercadoria ou sua similar, no mercado atacadista da praça do rementente;
III ~ Na falta do valor e na impossibilidade de determinar· O preço aludido no inciso anterior:
a) se o remetente for industrial, o preço FQB estabelecimento industrial, à vista;
b) se o remetente for comerciante, o preço FQB estabelechnento comercial, à vista, em vendas a outros comerciantes ou industriais.
IV- No caso do inciso II do artigo 19, a base de câlculo ê o valor constante dos documentos de importação,
convertido em cruzeiros à taxa cambial efetivamente
aplicada em cada caso e acrescido do valor dos impostos
de importação e sobre produtos industrializados e demai_s despesas aduaneiras efetivamente pago.
§ 19 Nas saídas de mercadorias para estabelecimento
em outro Estado, pertencente ao mesmo titular ou seu
representante quando as mercadorias não devam sofrer,
no estabelecimento de destino, alteração de qualquer espécie, salvo reacondicíonamento e quando a remessa for
feita por preço de venda a não c_ontribuinte, uniforme em
todo o país, a base de cálculo serâ equivalente a 75% deste preço.
§ 2<~ Na hipótese do inciso III, ..b", deste artigo, se o
estabelecimento comercial remetente não efetuar vendas
a outros comerciantes ou a industriaiS; a base de cãlculo
serã equivalente a 75% do preço de venda no estabelecimento remente, observado o disposto no § 39,
§ 39 Para aplicação do inciso III do caput deste artigo, adotar-se-â a média ponderada dos preços efetívamente cobrados pelo estabelecimento remetente, no segundo mês anterior ao da remessa.
§ .Í<~ Nas operações interestaduais entre estabelecimentos d~ contribuintes diferentes quando houver reajuste do valor da operação depois da remessa, a diferença ficarâ sujeita ao imposto no estabelecimento de
origem.
§ 59 O montante do imposto sobre produtos industrializados não integra a base de cálculo definida neste
artigo:
I -quando a operação constitua fato gerador de ambos os tributos;
II - em relação a merCã.d.orias sujeitas ãO Imposto sobre Produtos Industrializados com base de cálculo relacionada com o preço máximo de venda no varejo marcado pelo fabricante.
__
__
§ 09- Nas saídas de mercadorias decorrentes de operações de venda aos encarregados da exeCução da política de preços mínimos, a base do cálculo ê o preço mínimo fixado pela autoridade federal competente.
§ 79 O montante do imposto de circulação de mercadorias íntegra a base de cãlculo a que se refere este arti-
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go, constituindo o respectivo destaque, mera indicação
para fins de controle.
§ 8<~ Na safda de mercadorias para o exterior ou para
os estabelecimentos a que se refere o§ 59 do artigo I'~, a
base de cálculo será o valor líquido fatorado, a ele não se
adicionando frete auferido pOr terceiro, seguro ou despesas decorrentes do serviço de embarque por via aérea ou
marítima.
Art. 3<~ _O Imposto sobre Circulação de Mercadorias
é não cumuliüivo, abatendo-se em cada operação o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado.
§ J9 A lei estadual disporá. de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado
período entre o imposto referente às mercadorias saídas
do estabelecimento e o pago relativamente às mercadorias nele entradas. O saldo verificado em determinado
período a favor do contribuinte transfere-se para o
período ou períodos seguintes.
§ 29 Os Estados poderão facultar aos produtores a
opção pelo abatimento de uma percentagem flxa, a título
do montante do imposto pago relativamente às mercadorias entradas no respectivo estabelecimento.
§ 39 Não se exigirá o esterno do imposto relativo às
mercadorias entradas para utilização, como matéria·
prima ou material secundário na fabricação e embalagem dos produtos de que tratam o § 39, inciso I e o§ 49,
inciso III, -do artigo 19. O disposto neste parágrafo não se
aplica, salvo disposição da lei estadual em contrário, às
matêrias-primas de origem animal ou vegetal que representem, individualmente, mais de 5_0% do valor do produto resultante de sua industrialização.
§ 49 As empresas produtoras de discos fonográficos
e de outros materiais de gravação de som poderão abater
do montante do Imposto sobre Circulação de Mercadorias o valor dos direitos autorais artísticos e conexos,
comprovadamente pagos pela empresa. no mesmo período, aos autores e artistas nacionais ou domiciliados no
País, assim como aos seus herdeiros e sucessores, mesmo
através de entidades que os representem.
§ 5<~ Para efeito do câlculo a que se refere o § 19 deste
artigo. os Estados podem determinar a eXclusão de imposto referente a mercadorias entradas no estabelecimento, quando este imposto tiver sido devolvido, no
todo ou em parte, ao próprio ou a outros contribuintes,
por qualquer entidade tributante mesmo sob a forma de
prêmio ou estimulo.
Art. 49 Em substituição ao sistema de que trata o artigo anterior, os Estados poderão dispor que o imposto
devido resulte da diferença a maior entre o montante do
imposto relativo à operação a tributar e o pago na incidência anterior sobre a mesma mercadoria, nas seguintes
hipóteses:
I - saída, de estabelecimei],tos comerciais atacadistas
ou de cooperativas de beneficiamento e venda em comum, de produtos agrícolas in natura ou simplesmente
beneficiados;
II ~Perações de vend"edores ambulantes e de estabelecimentos de existência transitória.
Art. 59 A alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias será uníforme para todas as mercadorias
nas operações internãs e interestaduais, e não excederá
naquelas que se destinem a outro Estado e ao exterior, os
limites fixados em resolução do Senado.
§ 19 A resolução será tomada pelo Senado, por iniciativa pr6pria ou do Presidente da Repú.blica.
§ 29 O limite a que se refere este artigo substituirá. a
alíquota fixada em lei estadual, quando lhe for superior.
Art. 6<~ Contribuinte do imposto é o comerciante,
industrial ou produtor que promove a saída da mercadoria, o que a importa do exterior ou o que arremata em
leilão ou adquire, em concorrência promovida pelo Poder Público, mercadoria importada e apreendida.
§ 19 Consideram-se também contribuintes:
I - as sociedades civis de fins económicos, inclusive
cooperatj_vas que pratiquem com habitualidade operações relativas à circulação de mercadorias.
II - as sociedades civis de_ fins não econômicos que
explorem estabelecimentos industriais ou que pratiquem
com habitualidade, venda de mercadorias que para esse
flm adquirirem;
III - os órgãos da administração pública direta. as
autarquias e empresas públicas, federais, estaduais ou
municipais, que vendam, ainda que apenas a comprado-
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res de determinada categoria profissional ou funcional,
mercadoria$ que, para esse fim, adquirirem ou produzi~

rem.
§ 2"' ns Estados poderão considerar como contri~
buinte autónomo cada estabelecimento comercial, indus~
trial ou produtor, permanente ou temporário, do contribuinte, inclusive veículos utilizados por este no comêrcio
ambulante.
§ 3"' O disposto no§ l~', inciso III não se aplica à Superintendência Nacional do Abastecímento.
Art. 7<~ Nas remessas de mercadoria para fora do
Estado serâ obrigatória a emissão de documento fiscal,
segundo modelo estabelecido em decreto do Poder Executivo Federal.
Art. 8"' O imposto, de competência dos Municfpiás,
sobre serviços de qualquer natureza, tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo,
com ou sem estabelecimento fixo, de serviço constante
da lista anexa.
_
_ _ _
§ l'~ Os serviços incluídos na lista fiCam SujeitOs apenas ao imposto previsto neste artigo~ ainda que Sua prestação envolva fornecimento d_e merçaQ.orias.
§ 2"' Os serviços não especificados na lista e cuja
prestação envolva o fornecimento de mercadorias ficain
sujeitos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias.
Art. 9'1 A base de cálculo do imposto ê: o preço do
serviço.
§ 1'1 Quando_ se tratar de prestação de serviços sob a
forma de trabalho pessoal do próprio contrlbuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variâveis, em função da natureza do serviço ou de outros
fatores pertinentes,- nestes não compreendida a importância paga a t[tuló"di:--remun-eiãção do próprio trabalho.
§ 29 Na execução de obras hidráulicas ou de _construção civil o imposto será calculado sobre o preço reduzído das parcelas correspondentes:
a) ao valor dos materiais adquiridos de terceiros,
quando fornecidos pelo prestador de serviços;
b) ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto.
§ 39 Quando os serviços a que se referem os itens I,
Ill, V (exceto os serviços de construção de qualquer tipo
por administração ou empreitada) e VII da lista anexa.
forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ac
imposto na forma do§ 1"', calculado em relação a cada
profissional habilitado, sócio, empi"egado ou não, que
preste serviços em nome da socíedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da 16"i aplicáveL
Art. 10. Contribuinte ê: o prestador do _serviço. .
Parágrafo úníco. Não são contribuintes Os que prestem serviços em relação de emprego, os trabalhadores
avulsos, os diretores e membros de conselhos consultivo
ou fiscal de sociedades.
Art. 11. FiÇa -ise"ntó do imposto a execução, por administração ou empreitada, de obras hidrâulicas ou de
construção cívil contratadas com a U niào, Estados, Distrito Fe_~eral e Munic[pio-s, autarquias e empresas -concessionárias de serviços públicos, assim como as respectivas subempreitadas.
Art. 12.

Considera-se local da prestação do serviço:

a) o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do domicílio do prestador;
b) no caso de construção civil, o local onde se efetuar
a prestação.

Lista de Serviços
I - Médicos, dentistas, veterinários, enfermeiros;
protétic.os, ortopedistas, fisioterapeutas e congéneres; laboratónos de anâlises, de radiografia ou radioscopia de
eletricidade médica e congéneres;
II- hospitais, sanatórios, ambulatórios, prontossocorros; casas de saúde, recuperação _ou repouso, asilos
e congéneres;
III - advogados, solicitadores e provisionados;
IV- agentes da propriedade industrial, despachantes, peritos e avaliadores particulares, tradutores e intérpretes juramentados e congéneres;
V - engenheiros, arquitetos, urbanistas, projetistas,
calculistas, desenhistas técnicos, conStrutores, empreiteiros, decoradores, paisagistas e congéneres;
VI - serviços de terraplenagem, demolição, conservação e reparação de edifícios, estradas, pontes e outras
obras de engenharia, e suas congéneres;
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VII -contadores, auditores economistas, guardaliVros, técnicos em contabilidade;
Vlll- barbeiros, cabeleireiros~ manicures, pedicures
e congéneres; institutos de beleza e congéneres; estabelecimentos de duchas, massagens, ginásticas, banhos e seus
congéneres;
IX - serviços de transporte urbano ou rural, de carga
ou de passageiros, estritamente de _natureza municipal;
X- serviços de diversões públicas:
stl te<~.tros_, cinemas parques _de diversões, exposições
com cobrança de ingressos, e congéneres de natureza
permanente _ou temporária;
b) bilhares, boliches e outros jogos permitidos; o fornecimento, no recinto, de bebidas, alimentos e outras
mercadorias, que fica sujeito ao Imposto de Circulaçãpo
de Mercadorias;
c) cabarés, clubes noturnos, dancings, boites e congêneres; o fornecimento, no recinto. de bebidas, alimentos
e outras mercadorias, que fica sujeito ao Imposto de Circulação de Mercadorias;
"
d) bailes e outras_ reuniões públicas, com ou sem
cobrança de· ingresso;
e) competições esportivas ou de destreza tiSica ou intelectual, com ou sem cobrança de ingresso ou participação do expectador, inclusive as realizadas em auditórios de estações radiofônicas, ou de televisão e congêneres;
f) execução de música, por executantes individuais ou
em conjunto, ou transmitida por processo mecânico, elétrico ou eletrônico;
XI- agências de turismo,. passeios e excursões; guias
turísticos e intérpretes;
XII- agenciamento, corretagem ou intermediação de
seguros, da compra e venda de bens móveis ou imóveis, e·
quaisquer atívidades congéneres ou semelhantes, exceto
o agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos
ou valores mobiliários praticados por instituiÇão que depende da autorização federal;
XIII -organização, programação, planejamento e
consultaria técnica, financeira ou administrativa; avaliações de bens, mercadorias, risc-os ou danos; laboratórios de análises técnicas; atividades congêneres ou simlJares;
XIV- organização de feiras de amostras, de congressos e reuniões similares;
XV- propaganda e publicidade, inclusive planejamento de campanhas ou sistemas regulares de publicidade, e elaboraÇão de desenhos, textos e demais material
publicitârio (exceto sua impressão, reprodução ou fabri~
cação) e a divulgação de tais desenhos, textos ou outros
materiais publicitários por qualquer meio apto a tornálos acessíveis ao público, inclusive por meio _de tran~.mis
sào telefônica, radiofônica ou television_ada, e sua inserção em jornais, periódicos ou livrQs;

Art. 13. Revogam-se os artigos 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 71, 72 e 73 da Lei n"' 5.172, de 25 de outubro de 1966,
com suas modificações posteriores, bem como todas as
demais disposições em contrário.
Art. 14. Este Decreto-lei entrarâ em vigor em 1"' de
janeiro de 1969.
Brasflia, 31 de dezembro de 1968, 147• da Independên·
cia e 809 da República.- A. COSTA E SILVA - Antônio Delfim Netto.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças.)
·
XVI - DB.Ctilografia, estenografia, secretarTa e congêneres;
XVII- Elaboração, cópia ou -reprOdução de plantas,
desenhos e documentos;
·
XVIII- Locação de bens móveis;
XI~ - Locação de espaço em bens imóveis, a título
de hospedagem;
XX - Armazéns gerais, armazéns frigoríficos, silos,
depósitos de qualquer natureza, guarda-móveis e serviços de carga, descarga, arrumação e guarda dos bens
depositados;
XXI - Hospedagem em hotéis, pensões e congéneres;
exceto o fornecimento de alimentação, bebidas e outras
mercadorias quando não incluídas no preÇo da diária ou
mensalidtide;
XXII - Administração de bens;
XXIII- Lubrificação, conservação e manutenção;
XXIV- Empresas limpadoras;
XXV - Ensino de qualquer grau ou natureza';
XXVI - Alfaiates, costureiras ou congêneres, quando
o material, salvo aviamentos, seja fornecido pelo usuário
do serviço;
XXVII - Tinturarias e lavanderias;
XXVÜT--Estúdios fotográficos e cinematográficos,
inclusive revelação, ampliação e cópias fotográficas;
XXIX- Venda de bilhetes de loteria.

(Às Comissões de Constltulção e Justiça, de Eco·
nomia e de Finanças.)
"()SR.. Plt"ESlO~NTE (José Fragelli)- O projeto será p~blicado e remetido às Coiti.i.ssões competentes.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Afonso Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Pronuncia o
seguinte. discurso.) --Sr. Presidente~ Srs. Senadores:
Caminham os comissários da VASP para o vígésimo
dia de paralisação do trabalho, numa greve que propor..
ciona à empresa desgastes e prejuízos irremediáveis.
Iniciãlmente, os grevistas exigiam majoração salarial
que os sítuasse no piso flxado pelas concorrentes, a VARIO e a TRANSBRASIL. Ess_a_ pretensão foi atendida1
apesar de existir acordo trabalhista entre as partes, com
vigência até o dia 30 de novembro próximo. Todavia, os
comissários decidiram rejeitar a- conciliação, passando a
discutir - mesmo depois de a greve ter sido declarada
ilegal, pelo Tribunal Superior do Trabalho - questões
como o que chamam de "descontinuidade administrativa" e os possíveis equívocos da diretoria da empresa,
tendo a imprensa divulgado informações como esta:
"Os comissários intransigentes, mantendo a greve, e contando com o apoio dos comandantes, tendem agora a pressionar no sentido de conseguir a
substituição da diretoria da VASP, atravês da política.'~

Esse detalhe, perdido no noticiário pertinente- ao mo~
vimento grevista que atinge a empresa aérea do Governo
do Estado de São Paulo, põe a nu o interesse oculto da
paralisação dos vôos domésticos. E: evidente que os comissários de bordo devem realmente interessar-se pelos
destinos da empresa. Por isso mesmo, não é compreensível que, cientes de uma administração agora mostrada
como ruinosa, venham eles, no bojo de uma greve aparentemente salarial, discutir questão alheia a salários.
Não é de aceitar-se que, no instante em que a díretoria
empreende esforços para manter a VASP em equilíbrio
de receita e despesa, os empregados tumultuem a vida
nacional, rasguem acordo assinado com validade até fun
de novembro, desobedeçam decisão da mais alta Corte
Trabalhista do País, rejeitem a conciliação e passem asolapar a diretoria, discutindo-lhe os méritos e lavando
roupa suja a destempo.
Aos acionistas compete avaliar a seriedade da condução da empresa, se há descontinuidade administrativa,
se a programação de linhas e a política de reequipamento
são convenientes ou prejudiciais. Se o assunto é salârio
justo, não é de cogitar-se o acerto ou não de compra de
"Airbus" modelo B-2 ou B-4. Mesmo porque a VASP,
que vai completar cinqUenta anos de existência no próximo dia 4 de novembro, vinha de prejuízos em prejuízos e
só fechoU os balanços com lucro nos exercícios de 1984 e
1985.
Comenta-se que, se a opinião dos comissários da
VASP fosse tomada em votação secreta, a greve nem teria sido deflagrada. Contudo, por trás de tudo está a
mão da CUT, o estímulo do PT, e a açào principal de
luta contra o Plano Cruzado, contra a estabilidade da
·vida nacional, contra a democracia.
Os bilhões de prejuízo da VASP, as incertezas do
transporte de passageiros e de carga doméstico, via
aérea, tudo decorrente d'l teimosia que mantêm uma greve sem apoio legal e já sem sentido, precisam tornar-se
elementos de análise por parte dos grevistas, porque, afinal, eles devem, no mínimo, contribuir com parcela de
patriotismo e a pensar em termos de Brasil.
Aproveitar a oportunidade de tumulto interno para
alegações como a de que "o problema da VASP é ser empresa estatal, não ter diretoria substituida cada vez que
muda o Governador", o que lhe traria ••perda de grandes
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oportunidades", constitui, evídentemente, -desatenção
para aspectos como estes:
19) a VASP foi fundada, há 53 anos, poremprisários paulistas;
29 ) como empresa privada, a empresa sempre
teve gravames financeiros;
3'~>) em 1936, o dêficit foi tão alarmante que os
empresários venderam 90% de suas ações ao GoVerno do Estado;
4'i') o comando empresarial tem mandato iacoincidente com o dos Chefes do Executivo paulista.
Portanto, as causas que conduzem a VASP à situação

deficitária são fabricadas fora dos gabinetes da administração. A prova está no fato de que, há dois anos, ã. empresa apresenta lucros e, quando se prepara no sentido
de, no exercício cOITente, apresentar maior êxito,. a CUT
manipula os comissãrios dC bordo e provoca uma greve
absolutamente diversionísta e- de graves repercussões na
vida nacional.
1:: momento de nós, brasileiros, de qualquer escalão,
entender que movimentos semelhantes não podem contribuir para que o Brasil avance no sentido que todos almejamos, para tomar-se a grande Nação de nossos sonhos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre representante do Estado de Pernambuco, Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Octávio Cardoso- Sr. Presidente, peço a pala-

vra.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Octâvio Cardoso.

O SR. OCTÁVIO CARDOSO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTK
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Maurício Leite.

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB. Pronuncia o
seguinte· disCurso.) -=... Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No meu Estado, a Paraíba, disputa as eleições um partido político clandestino, forjado para deformar, para
ameaçar, para criar um clima de desordem institucional
que contraria, em tudo, aquilo que dele se deveria esperar. Trata-se, Sr. Presidente, do PPF, sigla que vem servindo a interesses inconfessáveis e que repr"esenta o inconcebível, o inadimissível Partido da Polícia Federal!
Não é de hoje que as vozes mais lúcidas do meu Estado vêm protestando contra as acusações aleivosas que
tentaram colocar na hasta pública o nome digno do Governador Wilson Braga.
Para enlamear a honra alheia, a Polícia Federal paraibana, na pessoa de seu delegado estadual, chegou a prestar declarações públicas mentirosas em boa hora repudiadas pela Justiça proba da terra de João Pessoa. 1mpronunciado por absoluta falta de provas nos autos do
bárbaro crime praticado contra indefeso cidadão, eis -que
volta a atacar, prendendo correligioriâríoS Sem motivos plausíveis, invadindo comitês eleitorais, fOrçando- portas
e, principalmente, criando uma atmosfera de medo, para
servir, com certeza, a interesses polftico-eleitorais, quando outra deveria ser a sua missao.
Várias oportunidades, Sr. Presidente, têm-nos servido
para repudiar essas ações ilegais e desonestas. Temos reclamado das autoridades superiores da República que
ponham cabo a essa seqUência de pressões.
No varejo, nobres Senadores, e apenas para citar ai~
guns abusos entre muitos outros que foram cometidos
no atacado, prendeu~se um prefeito porque este carregava em seu veículo de representação uma faixa eleitofal de
seu partido polífico; armou-se, em Catolé do Rocha, a
farsa de um atentado à casa do prefeito. Ofa,-Sr. Pi-eSídente, a casa é guardada por uma dezena de guardas,
atirou-se na madrugada contra uma parede e, afinal de
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cõiltas, as pretensas vítimas- dormiam, placidamente,
nesse momento, na praia- de Tambaú. É pouco inteligente o atentado, menos ainda o é quem o concebeu! Na
viOlência do interior do meu Estado seria ato de insanidade atirar a esmo e, mais estranho, fugir sem serem perseguidos.
- O comitê eleitoral de Lócia Braga, candidata das
forças partidárias que me apóiam, igualmerite foi invadido, a pretexto da descoberta de um armazém de leite em
pó. Ora, s·r. Presidente, isto é inadimissível e só Pode- ser
interpretado como ato de intimidação! Não foram estes,
entretanto, os únicos abusos cometidos. Investigou-se,
sem mandato judicial, sem a necessâria Meniíficação
funcional os hangares de guarda e manutenção de aeronaves privadas e governamentais. Quem há de garantir~
nos a segurança? Quem poderá assegurar-nos que não se
procurava sabotar o funcionamento dos aviões ou neles
colocar bombas agressoras?
.
Já não sabemos a quem apelar. Sr. Presidente, já não
há g'ã.ralitiaS às atividades parlamentares, ou será que a
campanha eleitoral é guerra onde se roubam vidas e se
praticam toda sorte de abusos? Esta tribuna, onde agOra
exerço em toda a sua plenitude a força de meu mandato
-~e ~enador da República, é um moment_o de _garantia.
Entretanto, Sr. Presidente, o que haveremos de esperar
quando retornemos ao exercício legal e democrático de
nossa postulação eleitoral?
Gostaríamos de que outras fossem as nossas palavras,
mas, nesta Casa, Sr. Pi-es1dente, clamamos à -Nação,
recomendamo-nos às ações imprescindíveis do Sr. Ministro da Justiça para que a Paraíba e o seu povo voltem
a ser respeitados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Frage1li)- Sobre a mesa,
comunicação que serâ lida pelo Sr. 1~"-Secretário.
É lida a seguinte
Of. GL PFL - 1.200/86
Brasilia, 30 de setembro de 1986
Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de dirigir-me~- V. Ex~ para
solicitar seus boris ofícios, no sentido de autorizar a
substituição e introdução de nomes de Senhores Senado~
res nãs ComiSsões de Educação e Cultura e de Fiscali~
zação e Controle, assim designados:
Comissão de EducaçãÓ e CUltura
Titular: Senador NIV ALDÓ MACI;ADO.
Comissão de Fiscalização e Controle
Suplente: Senador ODACIR SOARES.
Cumpre informar que o Senador Nivaldo Machado
deixa de fazer parte da suplência da Comissão de Fiscalização e Controle e o Senador Odacir Soares deixa de fazer -parte da Comissão de Educação e Cultura, na condição _de titular.
Sendo só o que se nos oferece para o momento,
valemo-nos da oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosas Saudações - Nívaldo Machado, ViceLíder do PFL
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Serão feitas
as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Hora do Expediente.
Passa-se à
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O projeto irâ à Câmara dos Deputados.
Ê a seguinte a redação final aprovada:

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado nY 33,
de 1986, que acrescenta§ 39 ao art. 17 do Decreto-lei
nço S, de 4 de abril de 1966, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~> Oart.17doDecreto~leinY5,de4deabrilde
1966, alterado pela Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 1968,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
'"Art. 17. ····························-·§ 31' Para cada navio de longo curso atracado
no cais ou fundeado ao largo, o Comandante, o Armador ou seu representante legal requisitará, obrigatoriamente, o vigia-chefe, o vigia de portaló e o
vigia rondante."

Art. 2Y O Poder Executivo, através do Ministério
dos Transportes, no prazo-de 90 (noventa) dias, expedirá
nova regulamentação dos serviços de vigilância em navios, por vigias portuários matriculados nas Delegacias
do Trabalho Marítimo, e, de preferência sindicalizados,
com a finalidade de ajustá-la às alterações decorrentes
desta lei.
Art. 3~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -!tem 2:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado nY 205, de I 980, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que revoga dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 189 a 191, de 1984, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e. quanto ao mérito, favorável,
com voto vencido dos Senadores Passos Pôrto,
Helvídio Nunes e José Fragelli;
-de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Legislação Social, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto irâ à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 205, de I980
Revoga dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11' f: revogado o art. 566 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Finda a

ORDEM .1;>0 DIA
Item 1:
D.iscussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n 9 1.029, de 1986), do Projeto de Lei do Senado nY
33, de 1986, de autoria do Senador Nivaldo Macha~
do, que acrescenta§ 31' ao art. 17 do Decreto-lei nY 5,
de 4 de abril de 1966, e dã outras providências.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos-do Regimen-to -Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 3:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado nY 113, de 1983, de autoria do Senidor
Nelson CarneirO, que disciplina o uso de caracteres
nas publicações obrigatórias. tendo
PARECERES, sob n~>s 479 e 480, de 1984, das
Comíssões:
-de Constifui~âo e JuStiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Economia, favorâvel.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não_havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 3I 5 do Regimento
Interno.
-0 projeto -irá à Comissão de Redação.
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Mas, Sr. Presiciente, o desaparecim~n_to ~os produtos,
muitas vezes natural e justilicâvel pelos eConOmistas e
analistas
de mercado, outras vezes resultado da ação criPROJETO DE LEI DO SENADO
- mlnü"sa -de especuladores_ e sabotadores, não é a única
N• Ú3, de t983
anomalia criada pelo Plano Cruzado. Se os salârios e os
preços estão congelados, e a taxa oficial da inflação é
Disciplina o uso de caracteres nas publica~es
mínima, por que é. Srs. Senadores, que, a cada dia, sob
obrigatórias.
este regime de congelamento, o orçamento das famílías
O Congresso NadonaJ decreta:
_
_
ming_ua!ll_e minguam, e a mesa do brasileiro estâ cada
Art. J9 :t obrigatório, nos anúncioSTêitàS-·Íio( ex1::
-·:v:ez maís vazia, ao tempo que a qualidade cioS alímentos
gênci·a legal nos jornais, sejam edítais, convocações, baé inferior e indesejável? A resposta é a seguinte: se a
dona7~-casa quer comprar determinad_o produto ou se
lanços, citações e avisOs, a utilização de iíln Corpo stúi~
exige qualidade, ela terá que pagar mais, às claraS- ou
cientemente legível, devendo o tipo de letra ser no miniclandestinamente. E mais: a classe média foi sensívelmo de corpo 6, de quaisquer famílias, e que o titUlo desmeme penalízadli no "item transporte, -pois, côm o a usas publicações seja- de tipo 12 ou maior, de qualquer
mento dos combustíveis, do tal empréstimo que ninguém
família.
___ ,------_ -~a_!J_~ _~inda com_o será pago. A renda familiar
Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de ~apubli:---d:sconcertou-se inesperadamente, sem aviso e sem per-_
dao.
cação.
Os pÍ-OdUtOS~hOrtiff.Utig~an}eTiOS-cOnSiftiieffi unl Item
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
importante na alimentação dos brasileiros. O setor produtivo, igualmente, é o maior e o mais numeroso. Como
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Está esgotada
ocorre com os produtores de leite, são_os pequenos agria matéria constan'te d_a Ordem do Dia.
cultores, os sofridos e endividados mini e médios agriculHá oradores -inscritos.
~ tores a base deste setor que produz hortaliças, frutas e
Concedo a palavra ao nobre Senador Cesar Cais,
aves. Apesar das tentativas da_ Governo para que esses
agricultores recebam preços mais justos e compatíveis
O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Pronu_ncia. o s~ _
pelos seus produtos, com as sucessivas reformas e auguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em fementos das tabelas, o atacadista continua praticando o
vereiro passado, toda a Nação foi mobilizada pela conágio nas CEASAs e grandes pontos de distribuição, o
vocação do Presidente da República para o cumprimenabastecimento _está prejudicado e os preços ao consumito do Plano de Estabilização Económica que proinoveu
dor estão majorados. Quanto à carne bovimb os comena Reforma Monetária, criando o Cruzado, eliminando a
tários são dispensáveis: o produto não existe no mercaCorreção Monetária e: congelando os preços e salários. A
do. Após horas de fila, o que se encontra é a carne_ com
maioria dos cidadãos deste País aplaudiu as medidas do
ágio, a carne clandestina sem a devida fiscalização saniGoverno e se engajou na luta pela inflação zero, ã-õ OüVir
tária, a carne de segunda, ou ainda, e mais raramente, a
as intenções do Governo e se conscientizar ·a as vã.JJJagens
carne importada, congelada, de sabor e odor indesejáque a nova ordem econômico-financeira traria parã O
veis, ou suspeita de contaminação radioativa, como há
povo. Como toda obra de homens, o plano trouxe falhas
poucos dias denunciaram pesquisadores e es.tudiosos da
e descompassas com a realidade, os quais não deixamos
energia nuclear.
de registrar neste Plenário. São ora omissões _d9s legisla· Este quadro sombrio e desfavorável para ~ famflia
dores do plano, ora interpretações errôneas do setor probrasileira nos motivou a apresentar hoje a esta Casa produtivo e do mercado, que iriam, fatalmente, gerar disjeto de lei complementar que isenta os produtos hortifrutorções, injustiças ou favorecer aproveitadores e sabotatígranjeíros e a Carne animal verde do Imposto sobre Cirdores. O Governo tentou Coffigii3.1guhs desvios, resolculação de Mercadorias - lCM, nas transações estaver alguns problemas de produção, distribuição e consudilais
internas e ehtre os estados. O objetivo principal é
mo de bens, através da expedição de medid.a.s çgmplebaixar o preço final ao consumidor. Com a redução das
mentares e da ~ção rigoro-sa, algumas vezes até violenta,
a!íquotas do ICM, medida prevista na Constituição em
contra comerc1antes.
·v!góf", -estaríam-os _oneran-do menos o pequeno agricultor
Na verdade, Sr. Presidente, determinados produtos
e o comerciante, e contribuindo para ·uma formação de
desaparecerem do mercado, como os remédios e os propreços mais razoável, para a prática de preços mais
dutos de higiene e beleza; depois, foi a vez do leite e de
acessiveis à maioria da população, mais compatível com
seus derivados (problema que ainda permanece), dos
o pequeno e raso e talo bolso do brasileiro. Com referênovos e -da carne, esta ausência generalizada, crítica, que
cia à carne fresca, o nosso projeto não trata apenas da
já se torna cfôriica, na mesa -dos brasileiros de todas as
carne bovina, mas a redução atinge também a suína, caclasses. A desobediência às tabelas de preços do GoVerprina, ovina, todas as carnes in natura legalmente comerno tornou-se uma rotina em todo o País, seguida pela
cializadas no País.
prática do ágio, uma instituição nacional hoje no Pafs. O
O alcance social e econômico do projeto é indíscutivet.
advento dos impostos disfarçados em empréstimos comOs benefícios, se adotados, percorrem toda a Unha de
pulsórios sobre o álcool e a gasolina veio agravar a crise
produção e comercialização das verduras, legumes, fruna produção e no abastecimento. Os produtos hortifrutitas, carne e ovos, até chegar à boca do consumidor. São
granjeiros não fugiram à regra dos ãgios, verifiCada no
alimentos
essenciais à vida e à saúde dos brasileiros, gêambiente atacadista. O universo de superinefCados nas
neros de primeira e fundamental necessidade, compo·
capitais e grandes cidades não pode servir de parâmetro
nentes
da
dieta básica do povo, culturalmente obrigapara se afirmar o bom êxito do congelamento: no intetórios na alimentação do brasileiro. A criação e a majorior, Sr. Presidente, nas pequenas cidades, onde não se
ração de alíquotas para outros produtos não essenciais
conhece SUNAB, nem as tabelas não chegam, os níveis
ou supérfluos, a instituição do subsídio do Governo, ou
de preços prosseguem irredutíveis, estão muito acima
o
aproveitamento de outras fontes fiscais, certamente
dos permitidos. E o pequeno comerciante do interior
compensarão a queda da receita dos Estados, como re"não tem para onde correr", "não tem saída", como diz
centemente aconteceu com a redução do ICM para a caro povo, pois ele paga acréscimos e ãgios em qualquer
ne bovina.
compra de produto industrializado ou produzido fora do
Solicitamos a atenção dos nobres parlamentares e do
seu município.
Governo federal para esta nossa iniciativa, e esperamos
Há, sem dúvida, uma desorganização no setor produo
apoio desta Casa e da Câmara dos Deputados, para
tivo, acarretando dificuldades para o consumidor que
uma tramitação urgente e sem acidentes do projeto que
tem de enfrentar filas para adquirir os produtos indisacabamos de encaminhar à mesa, dada a sua oportunipensáveis à alimentação de sua família, O!lvi de_uma mu~
dade e importância social e econômica.
lher trabalhadora o seu quase desespero de não poderesOutro assunto desejamos enfocar, Sr. Presidente, s_rs.
tar na fila sob pena de perder o horário de trabalho. Por
Senadores.
outro lado alguns produtores tiveram congelados preços
Quando
o Governo estuda a melhor fórmul~ para um
defasados à época. O mesmo ocorrem com· algumas catenovo Estatuto do Funcionalismo Civil, compulsando
gorias profiSsiohaiS que tíveram os seus salários congela~
normas legais e regulamentares com vista_s à .conQendos na véspera de terem reajustes superiores a 100%.
sação de direitos e deveres, à atuafidade das relações enDaí, Sr. Presidente, a eclosão das greves e a justeza das
tre
o Estado e a mão-d~-obra a seu serviço e à eliminação
reivindicações trabalhistas de milhões de trabalhadores.

i! o seguinte o projeto aprova-do:
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da diversidade de tratamento entre servidores estatutários e cetetistas - sem perder a perspectiva da situação
destes últimos em face daqueles empregados de empresas
priVadas - entendo que se deve ter como oportunas e
justificada~ as reivindicações dos funcionários públicos
federais, ultimamente encaminhadas ao Poder Executivo.
O sistema retributivo do funcionalismo civil e militar
da União, com suas históricas _distorções e continuados
desvirtuamentos, caracteriza-se por não acompanhar. na
velocidade necessária, a dinâmica da evolução dos sa~
lãrios médios praticados pelo empresariado particular,
abrindo um enorme abismo entre o que percebem os empregados de um modo geral e o que se paga ao funcionário póblico, pelo exercício de tarefas e encargos assemelhados.
Assim, os pleitos do funcionalismo, e mesmO as campanhas de classe, na realidade reclamam melhorias que
há muito dever!am estar em vigor- não estivessem, "incoOijifeensrvere· sisiematicitilieõ.te, postergadas pelo Governo. Ao eclodirem as reivíndicações sufocadas em
anos e anos de paciente e inótil espera não devem, por·
tanto, ser rechaçadas pela mesma autoridade que foi insensível às antigas e maiores necessidades dos servidores,
e que agora se mostra impaciente ante o quadro reivindicatório originado de seu desinteresse.
Penso, Sr. Presidente, que a essa impaciência se deve
responsabilizar pelo enfoque equivocado que algumas
autoridades vêm dando à questão dos movimentos do
funcionalismo civil e militar da União, neles buscando
identificar ausentes conotações politicas ou mesmo inexis~ente_s m_otivações desestabilizadoras da ordem democrática.
Na realidade, não hã como se confundir as justas e ·
legítimas expectativas dos servidores civis e militares, or·
deira e pacificamente manifestadas, com interesses de
movimentos não identificados, que visam à inviabilidade
do Estado de Direito e a semear a dissensão nas Forças
Armadas.
Esses funcionários aguardam, hã maiS de 5 anos, a
prometida unificação dos regimes jurídicos que os regem
perante o Serviço Público. Desde essa época discutem-se
questões como a do 13~" salário para todos os_servidores e
se indaga como ficará o problema do Fundo de Garantia
do Tempo de Servíço, quais as vantagens e desvantagens
do novo regime de trabalho, etc. _
No caso do 131' salário, que há muito contempla os
empregados em empresas privadas e até a certas Policias
Militares, o Diretor-Geral do DASP, ainda em 1981,
anunciaVa a disposição governamental de promover a
sua concessão, naquele mesmo exercício, a todos os servidores civis e militares da União,
Naguela oportunidade- e isso se repete até hoje- a
providência foi vetada pelas autoridades econômicas, à
conta da escassez de recursos para conceder o benefício,
somente assegurado aos empregados das estatais.
O próprio novo Estatuto do Funcionalismo Civil da
União, anunciado em suas linhas gerais na mesma época, até ~ora não deixou as mesas das assessorías presidenciais, adiando para dia incerto todas as certezas de algum benefício real para os servidores e para as repartições públicas.
Unificando os dois regimes jurídiCos diferenciados, o
novo Estatuto conduziria à eliminação de 37 diferenças
substanciais nos contratos de trabalho, celebrados sob os
termos- da Consolidação das Leis do Trabalho ou da Lei
n' 1.711, de 28 de outubro de 1952- o vigente Estatuto
do Funcionário Público Civil da União.
O novo Estatuto não prosperou, assim como não foi
deferido o 139 salário, apesar de reiteradas promessas.
Comq nesse caso, culpar o funcionalismo por ainda rei"\dndicar direjtos há tanto prometidos? Ainda no ano
passado, o Ministério da Administração anunciou o pagamento do beneficio, contando, para tanto, com uma
concreta disponibilidade da receita orçamentária.
Essa disponibilidade, diga-se a bem da verdade, era
proveniente do excesso de dotações, não utilizadas pelo
GOVeriio t:i-? concessão do reajuste dos vencimentos de
julho. Por outras palavras, deixou-se de conceder um aumento acima do percentual de 89,2%, então fixado, a fim
de fazer face ao pagamento do 13<.> salário, em caráter
permanente.
Com isso, como ninguém desconhece, os servidores
perderam a oportunidade de obter reajustamento mais
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adequado às condições inflacio~ârias então vigorantes, e
continuam, até o presente momento, sem qualquer persw
pectiva de vir a receber ainda no exercício corrente, o indigitado 13<~ salário.
Nestas circunstâncias, não é diffcil compreenct"er de
quanta justiça e de legitimidade se reveStem as reivi_ndi_cações dos servidores públicos civis e militares da União,e que estão sendo, não obstante, repelidas por alguns expoentes do Governo, que nelas vislumbram, por erro de
avaliação, alguma insidiosa campanha antidemocrâtica.
Cumpre ao funcionalismo não se abater com essas intimidações, e permanecer confiado em que o Governo
afinal reconheça os seus direitos. A comprovada sensibilidade do Presidente da República não escapará, com
certeza, uma visão correta e nítida da efetiva situação
dos servidores civis e militares da União, e da justeza e
oportunidade dos seus reclamos - entre os quais avulta
- --- o 139 salário.
A concessão, sem mais delongas, desse beneficio- no
limiar de um processo que agilize a edição do_novo Estatuto e a atualização da Lei de Remuneração dos Militares - sendo necessariamente extensiva aos inativos e
pensionistas, credenciará, por certo, o Presidente daRepública à admiração e ao reconhecimento da grande
massa de servidores públicos do Pafs.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

Quarta-feira I

3449

O SR. PRESJD~NTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.

propulsionando~nos, na qualidade de Parlamentares lúcidos, a prosseguir em nossa fªina com maior confiança.

A SR• EUNICE MICHILES (PFL- AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Temos, sobretudo, a certeza de que a nossa voz não se
tem erguido em vão em prol dos nossos Estados e da
nossa gente.

Temos como objetivo fazer desta tribuna um especial
agradecimento ao Exm9 Sr. Ministro da Agricultura, Dr.
I ris Rei:cinde, em virtude da sua deferência ímpar à solicitação que lhe fizemos em 2 de setembro em curso, no
sentido de que, da carne do estoque regulador do País,
duas mil toneladas fossem destinadas ao abastecimento
da cidade de Manaus-Amazonas, parceladas em duzentos e cinqü-enta toneladas semanais.
Cônscia da peculiar sensibilidade do nobre Ministro, e
na qualidade de intêrprete dos anseios e necessidades da
população do Estado do Amazonas, expectamos uma
~esposta por parte daquele titular e a tivemos, deferindo
o nosso pleito.
Desta feita, evitar-se-â o colapso do abastecimento do
produto no mercado manauense, razão por que rendemos ao Ministro Iris Rezende nosso reconhecimento
pelo tirocínio e senso de probidade com que trátou o
problema exposto, solucionando-o de pronto.
É, aliâs, essa disposição inarredável e obstinada de
acerto que aflora e s~ alastra uniformemente entre as autoridades do novo 1Governo, que nos tem alentado,

Estamos, sem dúvida, assistindo e participando de um
recomeço digno das grandes repúblicas democrâticas.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não há mais
oradores inscritos.
A Presidência, nos termos do art. 197, a, do Regimento ln terno, designa para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Trabalhos das Comissões
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Estâ encerrada a sessão.
·
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 40 minutos.)
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1.1- ABERTURA

por aquela Corie de Contas, aos responsãveis querelaciona, bem como a discriminação dos recursos providos no período de 17 de junho a 5 de agosto de
1986. A Comissão de Finanças.

1.2- EXPEDIENTE

1.2.3 - Discurso do Expediente

1.2.1 - Comunicação

SENADOR DIAS MACEDO- Reforma agrária.

Do Sr. Senador NiValdo Machado, que se ausenta-

rã do País.

---

L3- ORDEM DO DIA

Trabalhos das Comissões

1.2.2 --Comunicação da Presidência
Recebimento do Aviso n'i' 375-SP/86, do Sr. Presidente do Tribunal de ContaS da União, encaminhando ao Senado quadro resumo das sanções aplicadas,

Ata da

1.3.1 -Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

I A- ENCERRAMENTO

285~

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSAO
ANTERIOR
Do Sr. Octávio Cardoso, pronunciado na sessão de
30-9-86.
3 - SECRETARIA GERAL DA MESA

Resenha das matérias apreciadas de

}9

a

30~9~86.

4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

Sessão, em 19 de outubro de 1986

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Gaivão Modesto - Dias Macedo Afonso Sancho - Amh: Gaudêncio --Maurício Leite
- Luiz Cavalcante- Alaor Coutinho- Mata Machado- José Frí!gelli-:- Ivan Bonato- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fr~gelli)- A lista de presença acusa o c_omparecimento de 12 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a protC:ç.ão- de Deus, fRiciamos nossos trabalhos.
Não hâ Expediente a ser lido.
Sobre a mesa, comunicação que se rã lida pelo Sr. 19Secretário.

E lida a seguinte
Senado Feperal, }<?de outubro de 1986
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de
acordo com o disposto no art. 43, alinea a, do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa no
período de 3 a 11-l 0-86, para breve viagem, em caráter
particular, à República F~eral da Alemanha, atend_endo a convite feito pela Fu,ndação Fr~edriêh Naumann.
Atenciosas saudações. - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli)- A Presidência
fica ciente. (Pausa.)
Através do Aviso n<? 375-SP, de 23 de setembro do corrente ano~ o Presidente do Tribunal de Contas da Uriião

encamíÍlhou ao Senado quadro resumo das sanções apli'cadas por aquele Corte de Contas, aos rcispnsáveis que
relaciona, bem como a discriminação dos recursos
providos no petiodo de 17 de junho a 5 de agosto de
1986,

O expediente foi Cmcamínhado, com oficio, à Comissão de Fit;~anças para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli) - Há oradores
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Dias Macedo.
O SR. DIAS MACEDO (PDS- CE, Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao longo do tempo, o problema da reforma agrária no
Brasil tem sido tratado sob diversas conotações ideológicas. Essas colocações trouxeram à ton:t a luta dos anta-
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gonismos refletida nas resistências dos setores sociais
mais vinculados com a terra, grandes proprietários, pos~
seiros, pequenas comunidades rurais, estas últimas. Ago»
ra, fortemente influenciadas pela Igreja, atravês de seus
Movimentos Eclesiais de Base. Diante de tais resistências, as soluções mais adequadas para um tão magno
problema terminaram sempre sendo postergadas.
Como empresário, também vinculado aos problemas
do campo, vejo, hoje, com satisfação, embora não deixe
de incluir, também, alguma dose de preocupação, que a
reforma agrária, mercê de sua colocação ~~mo Utl}__d:QS _
principais pontos do ideãrío do PreSLdente Tancr_~do_ti~~ _
ves, já tem um programa concreto, em pleno cutri:Q!t.:
menta, atravês do Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, em boa hora criado pelo Presidente José Sarney. O País transforma, assim, em fatos reais, suas
preocupações históricas com essa importante temática.
Acredito, e por isso estou aqui, que seja oportuno e
proveitoso discutir a reforma agrária como a peça fundamental ao desenvolvimento social que ela é, sem os contornos das paixões, mas com os olhos voltados para o
progresso do nosso País.
Sim! A exemplo do Plano Cruzado, sobre o qual já tecemos considerações desta mesma tribuna, a reforma
agrária é, sem dúvida, um dos instrumentos essenciais <!.O
futuro do Brasil, como nação socialmente desenvolvida,
que "é seu destino. Mas, no momento presente, não podemos deixar de enxergar, também, na reforma agrária
aquele objetivo mais elevado, de fazer chegar a paz ao
meio rural, ultimamente tão conflagrado pelas questões
da terra,
A reforma agrária carrega em seu bojo todo _um elenco
de normas tendentes a modificar padrões, que de há muito foram estabelecidos, principalmente no que concerne
à estrutun1 fundiária, posSe e uso da terra, organização e
níveis de vida das populações rurais, produtividade da
exploração agrícola e pecuáiia.
Dentro dessa visão, que é, acima de tudo, de uma dívida de justiça social, podemos, então, nos dedicar a uma
análise dos obstáculos que se antepõem a esses nobres
objetivos.
O primeiro deles não poderia deixar de ser a exagerada
concentração de terras nas mãos de uns poucos. E: o latifúndio, palavra já ütdissoluvelmente ata~a_ à reforma
agrária. Dados da Fundação IBGE, relativos ao Censo
de 1980, indicam que as pequenas propriedades de menos de lOQ hectares, embora representando 85% do total
de propriedades, ocupam uma área de apenas 20,2% das
terras, enquanto que as médias e grandes propriedades,
com 10,4% de proprietários, ocupam cerca de 79,8% de
terras!
__
Essa é a face mais visível, por trás do problema da distribuição de terras. Mas não é o latifúndio, em si mesmo,
que é o mal, pois, tanto as grandes c_o~o as pequenas
propriedades podem produzir o suficiente para ter urna
justificação social. Se as grandes propriedades são m_ai~
aptas ao cultivo técnico, com máquinas e utilização de
.-modernos métodos, delas advh1do, inegavelmente, gran-

des retornos sociais, sob a forma de empregos, fartura e
abundância de produtos, as pequenas propriedades, cuja
agricultura é feita em bases familiares, podem também
ser produtivas, porque seus proprietários labutam com
mais afinco e combinam mais facilmente sistemas práticos de trabalho.
Há, todavia, o Iatifúndioimprodutivo, cuja propriedaçie s.~ justifica _apenas- como reserva de valor ou estoque
de terra. :f: esse latifúndio improdutivo que é o mal, porque antepõe-se à fixaçãO do homem do interior em sua
terra. E esse latifúndio que expulsa o sertanejo para os
centros urbanos, principalmente as capitais, onde ele vai
engrossar os contingentes de favelados e m~rzinatizados.
~esse latifúndio improdutivo, repito, que contribui para
tornar a sociedada brasileira de hoje desequilibrada e injusta, em função da concentração de riqueza.
Para que a reforma agrária, reclamada pelo Brasil,
seja aquela mais adequada para todos e contribua para o
amadurecimento das instituições, temos que reformular
velhos preconceitos, utilizando a criatividade,
Há lugar para todos, tanto para as grandes propriedades, como para as pequenas unidades agrícolas de
família.
Mas, o Governo, como árbitro dos problemas sociais,
tem todo .o direito de usar os instrumentos legais de que
dispõe, para disciplinar a utilização social da terra, desapropriando os latifúndios improdutivos e distribuindo as
terras devolutas.
O pagamento das terras desapropriadas, todavia, vai
requerer muitos e dispendiosos recursos, exigindo-se,
pa!:!__isso, a constituü;ão de novas fontes, sem que isso
venha a onerar outros setores prioritários ao desenvolvimento sócio-econômico do País. Sob esse aspecto, consideramos bastante oportuna a rediscussào das normas
que regem o Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), dentro da transparência: que teni caractei=izado as últimas medidas preconizadas pelo Governo,
s-em pi'e]uízci de outras decisões complementares.
Outro problema que não pode ser dissociado da reforma, diz respeito às características das nossas terras e das
carências que devem ser supridas para que possam ser
manejadas tecnicamente. Essas técnicas, bem conhecidas
dos agrônomos, envolvem vultosos recursos, certamente,
não muito fáceis para os pequei:).OS proprietários. Além
diSso, O ·aspecto continental do Brasit não permite que
sejam adotadas soluções uniformes e simplistas: há a
Amazônia e seus problemas ecológicos e de pobreza de
solos, há Minas Gerais e suas montanhas, há pequenos
Estados como o Rio de Janeiro, onde os prõblemas são
bem localizados, e há o N ardeste, onde ainda existem
vastas áreas de terras devolutas no Maranhão, Piauí e
Bahia, cuja ocupação pode exercer um estratégicO papel
na política de reordeqação espacial da população rural.
Isso significa ocupar espaços e ben~ficiar _a_!erra!
Não pode, portanto, a reforma agrária, ser encarada!'
apen~§_como_Y_Qlprograma de distribuição de terras. Assim como o latifúndio improdutivo ê um mal social, o
minifúndio, em sua forma mais simples, não é uma so-

lução, embora possa até ser visto como um avanço social.
A mera alteração do quadro distributivo não esgota,
assim, os objetivos da reforma. Eles vão mais ãlém e passam pelo fortalecimento das organizações de trabalhadores rurais, produtores diretos, sindicalistas, cooperativas
e associações, tendo em vista a utilização comunitária de
máquinas, implementas, contratação de técnicos capacitados; renovação e aprendizagem dos métodos de exploração da terra e atividades típicas do setor primário.
A par dessas medidas, não se pode esquecer o fato de
que a economia brasileira já apresenta características
crescentes de complexidade, com muita integração entre
os setores agrícola, industrial e comercial. A reforma
dar~se~á, portanto, num ambiente dual, onde segmentos
modernos de atividade convivem com setores em graus
de atraso variáveis e nem sempre geograficamente separados. Há, pois, que resguardar os setores envolvidos
que já estão funcionando bem, antes da reforma.
Os problemas do crédito agrícola e da garantia de renda do setor contra os riscos típicos da atividade, não podem, outrossim, ser dissociados da reforma. E fazem
parte do conjunto de medidas para minorar os movimentos migratórios e consolidar a reforma, significando isso
a construção de uma infra-estrutura socialmente adequada para manter o homem no campo.
Ao levantar esses pontos, cumpre-nos, ainda, solicitar
do Governo, através do INCRA, um especial cuidado no
que tange aos critérios de cálculo de produtividade das
fazendas, sem prejuízo de outros cuidados, tendo em vista evitar enganos como os já cometidos e que levaram à
desapropriação de estabelecimentos produtivos, contrariando frontalmente o espfrito da reforma.
Assim, sem emocionalismos exacerbados, sem invasões ou tentativas de criação de fatos consumados que
dispersem as atenções dos objetivos principais, poderemos ter uma reforma agrária nos moldes modernos e que
venha somar nos desejos de progresso para toda a nossa
sociedade.
Era o que tinha a dízer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fr?gelli) - Não há mais
oradores inscritos.
A Ordem do Dia da presente sessão, nos termos do
art. t9T do Regimento Interno, destina-se a
Trabalhol; das Comissões

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo que tratar, a Presidência, nos termos regímen~
tais, designa para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Trabalhos das Comissões
O SR. PRESIDENTE (José Fr?gelli}- Está encerrada a sessão~

(Levanta~se a sessão às 15 horas e 6 minutos.).
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OCTÁVIO CARDOSO NA SESSÃO DE 30-9-86 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. OCTAVIO CARDOSO (PDS- RS. Pronun·
cia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Srs. Sen8.d.ores1 temos acompanhado, penso, todos os brasileiros,_
com o maior interesse, o problema do abastecimento da
população, especialmente quanto aos gêneros de primeira necessidade~ Temos notado a constância com que o

problema da carne e o problema do boi estão no noticiário da imprensa nacional, como se o brasileiro comesse apenas carne de bovino e não tivesse outros problemas
com a alimentação.
_
Sabemos que faz muito tempo que a carrte e o leite têm
preço político e uma política especial de tratamento, visando, às vezes, o resultado eleitoral, o populismo ou, sei
eu quantos resultados.
Parece que o boi tornou-se o bode expiatório de tudo.
Falta cimento, cobra-se ágio, mas só falam no boi. Não
sei se ê umca Coincidência, mas o candidato a Governador de São P4ulo Antônio Ermírio é um grande produtor de cimento, um homem de trust, porém, não se fala
em cimento. O tijolo para a contrução está tabelado, se
não me engano, em CzS 750,00, mas não se encontra tijolo, a não ser a CzS 1.200,00. Não hã transporte para fertilizantes, para ca1cário. O preço do transporte do calcário é superior ao do próprio calcário. Não se consegue
nada mais neste País a não ser com sobrepreço. Ou devo
usar a palavra feia "águia'"? Mas o boi é quem está na
ordem do dia. Algumas pessoas prestam-se ao ridículo
como, por exemplo, o Ministro da Fa;renda, que se considera um inspirado, que se presta ao papel lamentável
de dizer que tem de cortar o crédito dos pecuaristas,
como se os pecuaristas tivessem crédito para a pecuária.
Podem tem crédito pessoal, porque sãó prOprietários de
terra, são proprietários de aoimais, mas crédito específico para a manutenção de matrizes, por exemplo, para a
recria, para a engorda de boi, um crédito especial para
investimento para que o produtor faça confinamento de
animais, para evitar o emagrecimento de entressafra,
porque, na verdade, é o inverno que tem comido a gordura do gado brasileiro, seja na Região Sul, pelo rigor do
inverno, do frio que acaba coni_os pastos, seja na Região
Centro-Oeste, onde o longo perfodo sem chuva, tambêm, dizima os pastos, se bem que mantém os animais
em melhores condições pelo çalor, pelo menor desgaste
orgânico. Esses animais se mantêm melhor que os do Sul
do País, mas não há exemplo ultimamente de linha especial de crédito para a pecuária. A pecuária parece coisa
maldita neste Pals, parece coisa de tubarão, parece coisa
de gente rica. Talvez até decorra de certa ilusão dos remates dos leilões que se processam, em hotéis de luxo, de
cavalos e de reprodutores bovinos ou ovinos de alta linhagem. Esses animais rematados por alto preço talvez
criem a ilusão de que a pecuária seja uma atividade altamente rentável e, portanto, dispense o crédito. No entanto, não se aceita que o M inístro da Fazenda pretenda
cortar o crêdito dos pecuaristas quando se sabe quedesde algum tempo os pecuaristas não têm crêdito específico em linha farta nos estabelecimentos oficiais pàra nenhuma das suas atividades. Como se isso não bastasse,
como se já não estivéssemos iiDpõi"tãndo arroz, leite, milho, até café, como se não bastasse isso, o Governo não
cuida de colocar oo_~QS oficiais uma linha de financiamento para custeio. Qüando falta alguma coisa no
País importa-se, como se nós pudéssemos indefinídamente estar gastando as nossas divisas com importação,
como se nós não tivéssemos territOrio, temi fértil, homens com vocação para a agricultura, como se não tivéssemos condições de produzir os nossos próprios alimentos.

Ora, Sr. Presidente, tenho para mim que o GovernO
poderia protelar a execução de determinadas obra,s ecolocar uma linha de crédito de custeio nos bancos, porq1,1_e
a agricultura responde rápido. A agricultura, com produções de arroz, de feijão e de milho, de ciclos de 120,
130, 150, 160 dias, num semestre a agricultura responde
às necessidades do País, desde que tenha crédito. Poisestá na hora de o agricultor fazer o preparo da terra. E não
existe no Banco do Brasil linha de crédito para custeio.
Li, na semana passada, um suplemento do üureiro
Braziliense sobre irrigação, segundo o qual este País vive
sobre um mar de rosas, tem dinheiro para tudo, quem

qulser fazer um projeto de irrigação tem dinheiro. Pois
estou informado por agricultores, por associações de
agricultores, por cooperativas do meu Estado e de outros
Estados que, efetivamente, o Governo está descuidando
do crédito de custeio. Dizem mais: não há exemplo, nos
últimos tempos, de tanta penúria de crédito para a agri~
cultura como agora.
Ora, então, pergunto: Por que distrair a população
com o problema da carne? Por que ameaçar o pecuari.sta
de colocar o leão, a malha fina do imposto de Renda, tirar o crédito? Por que trabalhar com esse tipo de ilusão,
se crédito não há, nem para a pecuária nem para a agriCl,lltura?
Penso,_Sr, PreSidente, que algUns horiú:ns da NoVa República, 'especía:tinente os homens da á~ea eçonômica,
perderam os cadernos, são homens que não conhecem a
nossa realidade, não convivem com o interior do Brasil,
conhecem o Brasil, a não ser pela óptica dos relatórios e
- dos informes de Brasília. Do contrário não cometeriam
certos erros, como o de fazer, por exemplo, esse tipo de
ameaça. Já estou_ suspeitando de que daqui a algum tempo não haverá mais senhoras que queiram ser fiscaís do
Presidente, porque isto está-se tornando ridículo, ridículo pela posição em que se encontram, de andarem, com a
tabela na mão, atrás de um empregado de supermercado,
quando o dono da grande indústria ocupa-se em conquistar uma governância de Estado, sem que ninguém o
moleste. Então, estava ganhando no preço do cimento,
através do frete~ Quando deram em cima dele, ele se defendeu, disse: não, mandem buscar o cimento nos seus
próprios caminhões, que não sejam os da frota da empresa. Sabem o que fazem? O caminhão entra em fila,
três dias, quatro dias. cinco dias. Então, o caminhoneiro
se aborrece. Não se pode submeter a esse tipo suplício de
prejuízo. Quem lhe pagará os dias em que não faz frete,
em que fica esperando? Acaba o caminhoneiro se desg_os·
tando e não querendo fazer aquele tipo de frete. Então, o
sobrepreço continua a encontrar a sua guarida, através
do afretamento de vefculo.
Viu-se também que os armários da SUNAB, em São
Paulo, encheram-se, durante meses, de autuações por
desrespeito às tabdas de preço. Substituiu-se o delegado
da SUNAB em São Paulo, mas não se tem notícia, até
agora, do que aconteceu. A fraude às tabelas de preço é
uma prática generalizada no país. Entretanto, situa-se o
noticiário da imprensa, em algumas manchetes mais vistosas: como procurar o boi por satélite. Colocaram o delegado Romeu Tuma atrás do boi, e outras coisas soam
com certo grau de infantilidade, de desconhecimento das
coisas mais curiais, mais primárias, para um homem que
conhece a vida do interior, como V, Ex•, Sr. Presidente, e
como este seu modesto Colega que, neste momento, se
ocupa do assunto.
Assim, estamos preocupados, quando este assunto boi
cansa-r, outro será - para ficar no reino animal - o
bode expiatório.
O fato é que o Governo está descuidando da produção
nacional, está desestimulando o agricultor, que não pode
parar, porque é um homem que investiu muito em máquinas e em terras. É um homem que não pode fazer outras coisas_. Muitos até não sabem fazer outras coisas. E
todos eles não podem perder o tempo, os dias de fazerem
as coisas. Ou o Governo coloca· à disposição dos homens
que produzem os recursos necessários, ou, então, vamos
continuar importando em maior quantidade.
Ou será, Sr. Presidente, que o dinheiro está escasso no
banco oficial, para que o banco particular possa fazer
mais negócio? V. Ex• sacode a cabeça negativamentetalvez V. Ex• tenha informações melhores que as minhas
- e mas temos homem que lida com banco neste Plenário que nos poderia apartear e nos dar algum esclareci·
menta -, o fato é que quero discutir este assunto; onde
está o dinheiro? Será que teremos que usar o satélite do
Sr. Funaro, esse que procura bois, para, também, procurar um Ministro com sensibilidade para o problema nacional? O Ministro da Agricultura informou que, ontem,
foram abatidas 10 mil cabeças nO País. Ora, tO mil cabeças, dhididas pelos municípios brasileiros dão um
pouco mais de 2 bois por município, o que é nada, o que
é coiSa nenhuma.
Essa política precisa ser desenvolvida através de um
diálogo entre o produtor, entre os frigoríficos, entre
aqueles que realmente cuidam do setor e que podem encontrar a so1ução - para o problema. Certamente, não
será com a malha fina do leão, não será com de~egado de
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polícia, não será com ameaça de cortar o crédito que não
existe, que as coisas haverão de encontrar a sua normalidade.
Era o reparo e a advertência mesmo que desejava fazer, para esse grave, gravíssimo problema que está
ameaçando a produção nacional, a falta de recursos para
a semeadura que se aproxima, para que possamos resolver, com os nossos recursos, com o nosso solo, com avocação de nosso agricultor, os nossos problemas de alimentação para o povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

SECRETARIA GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas de 19 a 30 de setembro de 1986- Artigo 293, II, do Regimento Interno.)

Projetos aprovados e enviados à sanção
-Projeto de Lei da Câmara n'~' 69, de 1986 (n"'
7.854/86, na Casa de origem}, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que reajusta a pensão especial
concedida pela Lei n" 4.093, de 14 de julho de 1962, à Srf
Geni Silva Vivacqua, viúva do ex~Senador Attílio Vivacqua.
Sessão: 17-9~86 (extraordinária).
-Projeto de Lei da Câmara n'~' 69, de 1985 (n'~'
5-.783(81, na Casa de origem), que altera a redação do§

39 do art. 534 da Consolidação das Leis do Trabalho,
a-provada pelo Decreto-lei nQ 5.452, de l'~' de maio de
1943, estendendo a estabilidade ao empregado associado
investido em cargo de direção de Associação ProfissionaL

Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei da Câmara n'~' 28, tic: 1986 (n"'
7.446/86, na casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que suspende a execução de
sentença em ações de despejo e dá outras providências.
Sessão: 17-9-8_6 (extraordinâria).
-Projeto de Lei da Câmara n'~' 189, de 1985 (n"
5.465/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação
e extinção de cargos na Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da Quinta Região e dá outras providências.
Sessão: 18-9-86 (extraord~nária).
-Projeto de Lei da Câmara n'~' 19, de 1986 (n"'
6.701/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a estruturação de Categorias Fu.ndonais do Grupo-Atividades de
Apoio Jurídico do Quadro Permanente das Secretarias
das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira
Instância, e dâ outras providências.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária),
-Projeto de Lei da Câmara n"' 20, de 1986 (n"
6.549/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor

Presidente da República, que dispõe sobre a estrutura de
Categorias Funcionais do Grupo-Atividades de Apoio
Judiciário do Quadro Permanente das Secretarias das
Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá ou_tras providências.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei da Câinara n" 185, de 1985 (n"'
2.680}83,_ na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente -da República, que dispõe sobre a pesquisa,
exploração, remoção, demolição de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob
jurisdição nacional, em terrenos de marinha e seus acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar, e dá outras providências.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária)_
Projetos aprovados e em·iados à promulgação
-Projeto de Resolução n'~' 62, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina, a
contratar operação de crédito no valor de CzS
331.865,03 (trezentos e trinta e um, oitocentos e sessenta
e cinco cruzados e três centavos),
Sessão: 8-9~86.
-Projeto de Resolução n"' 63, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Araranguá, Estado de Santa Catarina, a contra-
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tar operação de crédito no valor de Cz$ 629.758,86 (seiscentos e vinte e nove mil, seteceritos e driqüenta e oito
cruzados e oitenta e seis centavos).
Sessão: 8-9-86~

operação de crédito no: valor correspondente, em cruzados, a 12.196,68 Obrigações do Tesouro Nacional OTN.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).

-Projeto de Resolução n'i' 67, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus, Estado do Rio Grariôeao Norte, a
contratar operação de crédito no valor de Cz$
452.749,5-7 (quatrocentos e cinqUenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove cruzados e cinqUenta e sete centavos).
Sessão: 8,9-86.

Municipal de Ub~tã, Estado da Bahia, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 56.846,20 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).

-Projeto de Resolução n~' 188, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Olinda, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 236.935,70 Obrigações do Tesouro Nacional OTN.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).
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-Projeto de -Resolução nf I19", de 1986, de autOria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 17.544,83 Obrigações do Tesouro Nacional OTN.
Sessão: 16-9..,_86.
-Projeto de Resolução n~> 180, de 1986, de autoria da
Comissão de Finanças, que autoriza o Governo do Pará
a realizar operação de emprêstimo externo no valor de
US$ 102,200,000.00 (cento e dois milhões e duzentos mil
dólares americanos), destinada à execução de programa
de investimentos nas áreas de transporte e eneigia.
Sessão~ 16-9-86.
- Proje(O-de Decreto Legislativo n9 15, de 1985 (n~>
93/85, na Casa de origem), que aprova o texto do Protocolo relativo à Emenda à Convenção sobre AViação Civil
Internacional, concluído em Montreal, a lO de maio de
1984.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n~ 181, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Universidade Estadual de Campinas; tstado di -São Paulo, a contratar
operaç-ão de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 160.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional OTN.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).
- Projeto de Resolução n~> 182, de 1986., de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o Governo do
Mato Grosso do Sul a contratar operação de- Créâito no
valor correspondente, em cruzados, a 459.092 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).

-Projeto de Resolução n~' 189, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 121.682,42 Obrigações do Tesouro NaclonaiOTN.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n~' 190, de 1986, de autoria da
Comissão de Finanças, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação de empréstimo
externo no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos) destinada ao Programa de
Refinanciamento da Dívida Externa daquele Estado.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária),
- Projeto de Resolução n9 191, de 1986, de autoria da
Comissão de Economla, que autoriza o Governo do Estado da Paraíb::~ a contratar operação de' crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 403.200,00 Obrigações
do Tesouro Nacional OTN.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n~> 192, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tumiritinga, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor COrrespondente, emcruzado_s_, a 14.161,56 Obrigações do Tesouro NacionalOTN~

séS&aD: 16-9-86 (extraordinária),
- Projeto de Resolução n~' 193, de 1986, de autoria da"
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, a
contratar operação de crédito no valor de Czl
27.541.146,00 (vinte e sete milhões, quinhentos
quarenta e um mil, cento e quarenta e seis cruzados).
Sessão: 16-9-86 (extraordinária)~

e

-Projeto de Resolução nl' 183, de 1986, de autoria da
Comissão de Econômia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, a contratar ope-ração de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 51.660 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária)_

-Projeto de Resolução n~' 194, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Nortelândia, Estado de Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 18.567,21 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).

-Projeto de Resolução n~ 184;-de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autOriza a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 135.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
--OTN.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).

-Projeto de Resolução nl' 195, de 1986, de autoria da
Corriissão de Economia, que autoriza -a Prefeitura
Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul,
a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 4.316,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Sessão: 16-9-86 (extraordinãiia).

-Projeto de Resolução n~> 185, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, a contratar
operação de crédito no valor de Cz$ 51.072.000,00 (cinqUenta e um milhões e setenta e dois mif cruzados).
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).

- Projeto de Resolução n"' 196, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Desca1vado, Estado de São Paulo, a
contratar. operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 6.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).

-Projeto de Resolução n~> 186, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, a
contratar operação- de crédito no valor_ correspondente,
em cruzados, a 31.775,88 Obrigações do TesoUro Nacional--OTN,
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução nQ 187, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, a contratar

-Projeto de Resolução n~ 199, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a
cqntratar operação de crédito no valor de Cz$
372.400.000,00 (trezentos e setenta e dois milhões e
quatrocen~_9s mH cruzados).
Sessão: 17-9-86 (extraordinária}~
-_Projeto de Resolução n"' 200, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso
do Sul, a contratar operaç-J.o de cr~dito no valor de CzS
155.857;060,80 (cento e cinqUenta e cinco milhões,
oitocentos e cinqUenta e sete mil, sessenta cruzados e
oitenta centavos).
Sessão~ 17-9-86 (extraordinária) •
-Projeto de Resolução nl' 201, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Navirai, Estado do Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 114.768,00 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
- Projeto de Resolução nv 202, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o Governo do
Estado da Bahia a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 82.705,00
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN,
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n~' 203, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Trombudo Central, Estado de Santa
Catarina, a contratar operação de crédito no valor de
CzJ 185.910,85 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e
dez cruzados e oitenta e cinco centavos).
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
- Projeto de Resolução n~'" 204, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o Governo do
Estadci .da Paraíba, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 412.200,00
Obrigações do Tesouro Nac:ional - OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
- Projeto de Resolução n~> 205, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Treze de Maio, Estado de Santa Catarina,
a contratar operação de crédito no valor de CzS
!33.028,13 (cento e trihta e três mil, vinte e oito cruzados
e treze centavos).
Sessão: 17·9·86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução nP 206, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do
Sul, a -contratar operação de crêdito no valor
correspondente, em cruzados, a 20.500,00- Obrigações
do' Tesouro Nacional - OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n"' 207, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do
Sul, a contratar operação de crêdito no valor
correspondente, em cruzados, a 33.215,84- Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).

-Projeto de Resolução n"' 197, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 32.355,07 - Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Sessão: 17-8-86 _(extraordinária}..

-Projeto de Resolução n"' 208, de 1986, de autoria da
Comissão de Econ-omia, que autoriza o Governo do
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
152,842,85 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
Sessão: _17-9-86 (extraordinária).

--Projeto de Resolução n"' 198, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura

- Projeto de Resolução n~' 209, de 1986, de autoria da
ComissãO de Economia, que autoriza a Prefeitura
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Municipal de Axixâ de Goiâs, Estado de GQiâs, a
contratar operação de crédito no valor de Cz$
316.463,86 (trezentos e d~zesseis mil, quatrocentos -e
sessenta e três cruzados e oitenta e seis centavos).
-Sessão: 17-9-86 (extraordinãria) .

Municipal de Água e Esgoto de Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor
de CzS 10.304.500,00 (dez milhões, trezentos e quatro
mil e quinhentos cruzados).
Sessão: 17~9-86 (extraordinária).

-Projeto de ResolUção n"' 210, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Angélica, Estado do Mato Grosso do Sul,

-Projeto de Resolução n~ 221, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do
Sul, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzado_s, a 21.958,46 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).

-Projeto de Resolução n~' 231, de 1986, de autoria áa
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Colíder, Estado do Mato GrosSo, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 68.765,36 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinâria) ...

a contratar operação de crédito no valor correspondente,

em cruzados, a 5.284,30 -

Obrigações do Tesouro

Nacional - OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinãria) •
-

Projeto de Resolução n"' 211, de 1986, de autoria da

Comissão de Economia, que autoriza a Prefc;itura
Municipal de Itaquiraí, Estado do Mato Grosso do Sul,
a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 18.319,92 - Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
Sessão: 17~9-86 (extraordinária).

-Projeto de Resolução n\" 222, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de_ Ilhéus, Estado da Bahia, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 150.514,06 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).

-Projeto de Resolução n~ 212, de 1986, de autoria da
Comissão de Economi_a, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Aracati, Estado do Ceará, a contratãr
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 52.055,00 - Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Sessão: 17~9-86 (extraordináriah

-Projeto de ReSolução n~ 223, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul,
a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 25.452,66 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.

-Projeto de Resolução n\" 213, de 1986, de autoria da
Comissão de EconOrilia, que autoriza Prefeitura
Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, Estado do
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 3.074,96
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
Sessão: 17-9~86 (eXtraordinária).

- Projeto de Resolução n~' 224, de 1986, de au,toria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Arapiraca, Estado de Alagoas, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
~uzados, a 261.349,29 Obrig~ções doTesouro Nacional
- OTN.
~
Sessão: 17-9-86 (extraordinária)~

-Projeto de Resolução n\" 214, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, a contratar
operação de créditp no valor correspondente, em
cruzados, a 353.978,20 :..... Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária)_

-Projeto de Resolução n~ 225, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Luciara, Estado do Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 34.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).

-Projeto de Resolução _o~ 215, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriZa a PrefeJtuia
Municipal de Figueirópolis, Estado de Goiás, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 12.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária)~

- Projeto de Resolução n\" 226, de ~986, de autor!~- da
ComissãO de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Ponta Porã (MS), a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a
159.637,90 Obrigações do Tesouro N~cional- ~·
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).

-Projeto de Resolução n<? 216, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Arandu, Estado de São Paulo, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 23.610,93 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Sessão: 17-9-8_6 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n~' 217, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o Governo do
Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 190.193,56
Obrigações do Tesouro Nacional - OTNs.
Sessão: 17-9-86
-Projeto de Resolução n\" 218, de _1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o GOverno do
Estado da Bahia a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 354.600,00
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
Sessão: 17-9-86 ~
-Projeto de Resolução n\" 219, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o GOVerrtO ·aeSãõ
Pauto a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 94l.l09,0(J Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária)~
-Projeto de Resolução n9 220, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia. que autoriza o Departamento

S~ssão:

17-9-86

(extraordinária)~

-Projeto de Resolução n~' 227, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul,
a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 26.719,12 Obrigações do Tesouro
N acíonal - OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordináriat
- Projeto de Resolução n\" -228, de 1986: de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza_ a ~refeitura
Municipal de Bonito, Estado do Mato Grosso do-Sul, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 33.030,97 Obrigações do Tesouro
NaciOnal- _OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinãria)!
- Projc;:to de Resolução n~' 229, de 1986, de autorra da
Comissão de Econ-omia, que autOriza a Prefeitura
Municipal de Mundo Novo, Estado do Mato Grosso do
Sul, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 3.737,21 Obrigações do
Tesouro_Nacional- OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de -Resolução n<? 230, de 1986 de autoria da
Corriissão de Economia, _q~e autoriza o Governo do
Estado do Maranhão, a elevar em Cz$ 72.872.615,20
(setenta e dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil,
seiscentos e quinze cruzados e . vinte centavos) o
montante de sua dívida consolidada.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária)~

- Projeto de Resolução n' 232, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que altera a Resolução n' 8 de
3 de abril de 1986.
'
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
....;.. Projeto de Resolução n~ 233, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o GoVerno do
Estado do Acre a contratar operação de crédito no valor
_çorrespondente, em cruzados, a 871.892,61 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN.
Sessã-o: 17-9-86 (extraordinária).
- Projeto de Resolução n'i' 234, de 1986 de autoria da
Comissão de Finanças, que autoriza o' Governo do
Estado do Maranhão a realizar operaÇão de empréstimo
ex.terno no. valor de. USS 40,800,000.00 (quarenta
mdhões e ottocentos md dólares americanos).
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
·

~Projeto dC ReSolução n' 235, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia que autoriza a Prefeitura
Municipal de Farroupilha, Estado do Rio Grande do
Sul, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 117.387,10 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária),..
- Projeto de Resolução n~' 236, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o Governo do
Estada de Minas Gerais a elevar em CzS 276.852.800,00
(duzentos e setenta e seis milhões, oitocentos e cinqUenta
e dois mil e oitocentos cruzados) o montante de sua·,
dívida consolidada.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de ResoluçãO n~' 237, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Rochedo, Estado do Mato Grosso do Sul,
a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 10.583,88 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária)~
-Projeto de Resolução n~' 238, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, queautoriza a Prefeitura
MuniciPal de Colíder, Estado do Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 29.839,49 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n' 239, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municifia~ de Teresi_na, Estado do Piauí, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruza~os, a 61.795,97 Obrigações do Tesouro Nacional

- orn.

--

Sessão: 17-9-86 (extraordinária),
- Proj~t9 de Resolução n\" 240, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Teresina, Estado do Piauí, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 112.102,54 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária)~
-Projeto de Resolução n~' 241, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, a contratar
operaçã-o ·de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 450.371,13 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n\" 242, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Teresina, Estado do Piauí, a contratar
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operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 115.677,39 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-

Projeto de Resolução n'i' 243, de 1986, de autoria da

Comissão de Economia, que autoriza _a Piifeitura
Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 439.336,74 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Sessão: 18-9-&6 •

-Projeto de Resolução n'i' 244, de 19_861 d~ aulor.ia da_
Comissão de Economia, que autoriza a Prê"fêítúr:ã.
Municipal de Maceió, Est~do ~e Alagoas, a ~'?ntratar
operação de crédito no valor correspondente, _em
cruzados. a 458.640,00 ObrigaÇõeS dO-lesouro-·1\rãCíonaC
-OTN.
Sessão: 18-9-86.

- Projeto de Resolução n"' 245, de _1_986, de au_toría da
Comissão de Econ_om~a, que autoriza ã _pl-efçi_t!-!~ª"
Municipal de Ijuf, Estado do Rio Grande do Sul, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 5.173,99 Obrigações d9 Tesouro
Nacional - OTN.
Sessão: 18-9-86 (extraordinãiià),.
-Projeto de ~esoluçào n'~246, de 1?ª6_,d_~_a_!!tosia 9_a
Comissã-o de Economia, qUe autoriza a Prefeitura
Municipal d~ ~onteAl~g~e de Min_~s~ Estado de_Mlil~
Gerais, a contratar oPeração de crêàiiO -no valor
correspondente, em cruzados, a 59.105,00 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN.
Sessão: 18-9-1986 (extraordinária).

- Projeto de Resolução n9 253, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Salvador, E:otado da Bahia~_ a contratar
operação de crêdito no valor correspondente, em
cruzados, a 412.653,33-0brigações do Teso-uro NaCional
-OTN.

Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n'~254, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Marabá, Estado do Pará, a contratar
operação de créditO nci valOr correspondente, em
cruzados, a 44.779,48 Obrigações do T~ouro Nado~al
Sessão: 1&-9.,&6 (extraordinária).
-Projeto de Resolução nli 255, de I986,de autoria da
COiriisSão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Governador Celso Ramos, Estado de
Santa Catarina, a contratar operação de c-rêdito no valor
correspondente, em cruzados, a 19.999,17 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN.
_Sessão: 18-9:_~6 (e~traordinária).
- -Projeto de Resolução nQ 256, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em crUzados, a 40.488,39 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Sessão: 18~9-86 (extraordinária).
---....:..:Projeto de Resolução n'~ 257, de 1986, de autoria da_
Comissão de Economia, que autofíza
Prefeitura
Municipal de Campina Grande, Estado da ParaJ?a, ã
Contratar operação de crédito no valor coirespolldenfe,
em cruzados, a 78.137,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).

a

-..Projeto de Resolução n9 258, de l9.86,_de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais,
a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 117..236,53 Obrigações do Tesouro
_ Nacional - OTN.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).

-Projeto de Resoluç-ão n'~248, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, _que autoriza__ _a_ Pr7[~it_ur_a
Municipal Oe-Nossa Senhora_ da _Çil_51_r_ia1 _Es~qo __<!e
Sergipe, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 22.054,86 Obrigações do
Tesouro Nacional - OTN.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).,

- Projeto de Resolução nQ 259, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal_ de_ Orl~ans~ Estado_ de S~ta ~tarin_a•~3
COJ-fff"ãlaf operaÇãO
créditõ no VaJOr -~OrresPortdei1te,
em cruzados, a 9.777,69 Obrigações do Tesouro
~aciona_l ::-- OTN.
Sessão; 18-9-86 (eXtraqrdinãria),

-Projeto de Resolução n'~ 250, de 1986, de autoria d~
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a _contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 347.004,20 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.

Sessão: 18-9-86 (extraordinária) ..
-Projeto de Resolução n' 251, de 1986, de autoria da
Comissã-o de Economia, que iut0r1za a Prefeitura
Municipal de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 161.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Sessão: 18-9-86 (extraordináriã.).
-Projeto de Resolução n'~ 252, di! 1986; de ~utoria dii
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Valinhos, Estado de São Paulo, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 58:020,00 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.

Sessão: 18-9-86 (extraordinária).

Municipal de São Miguel Aleixo, Estado de Sergipe, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 2.141,25 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Sess~:_ J 8-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n9 265, de 1986, de autoria da
CõmisSãõ-ae Finanças, qUe art-era a Resolução n'~140, de
28 de abril de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Rio Claro, Estudo de São Paulo, a realizar opcrnÇão
de empréstimo externo no valor de USS 10,000,000.00
(dez milhões de dólares americanos).
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).

-OTN.

--Projeto de Resolução n'~247, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Muntcipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
cm cruzados, a 62.932,70 Obrigar;i'i"s do Tesouro
Nacional - OTN.
Sessão: 18-9-86(eXtraordinãría)~

-Projeto de Resolução n"' 249, de 1986, de au_tor!a da
Comissão de Ecof!oni!a! _ que autoriZa_ a_ Pr~_[e!_!_u_r~
Municipal de Erval Velh-o, EstaQo de Sa-ntã Cã:tarina, ã.
contratar operação de crédito no valor de Cz$
488.781,74 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos
e oitenta e um cruzados e setenta e quatro _centavos).
Sessão: I 8-9-86 (extraordinãria).
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-Projeto de Resolução n"' 260, de 1986, de autoria da
.Comissão de Economia, que autoriza o ·Governo do
---Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no
valor de CzS 438.261.174,40 (quatrocentos e trinta e oito
milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e s_etenta _e
quatro cruzados e quarenta centavos).
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
- Projeto de Resolução n'~ 261, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Paulista, Estado de Pernambuco, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a. 68.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Sess.ãa: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n"' 262, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Morro do Pilar, Estado de Miil.as Gerais, a
contratar operaçãO de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 25.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Sessão: 18-9-86 (extraordinãriaL
-Projeto de Resolução n9 263, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São Francisco do Sul, Estado de S~ta
Catarínà, a contratar operação de crédito' no valor
correspondente, em cruzados, a 9.511,49 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n'~ 264, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura

- Prújeto de Resolução n"' 266, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza o Governo do
Estado de Goiás a contratar operação de crédito no
valor de CzS 276.906.106,40 (duzentos e setenta e seis
milhões, novecentos e seis mil, cento e seis cruzados e
quarenta centavos).
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
-=.Projeto de Resolução n9 267, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Pinheiro Preto, a Estado de Santa
Catarina, a contratar operação de crédito no valor
co--rrespondente, em cruzados, a 10.089,63 Obrigações do
Tesouro Nacional - OTN.
_Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
- Projeto de Resolução n"' 268, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Praia Grande, Estado de Santa cauirina, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 38.454,27 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n'~ 269, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Vargem Grande do Sul,- Estado de São
Paulo, a contratur operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 13.283,06 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n'~ 270, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 19.794,60 Obrigações do Teso-uro
Nacional- OTN.
Sessão: 18-9--86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n"' 271, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que altera a Resolução n'~ 206,
de 22 de agosto de 1986.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n9 272, de 1986, de autoria da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Cotia, Estado de São Paulo, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 75.445,11 Obrigações do Tes_ouro Nacional
-OTN.

Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
---Projeto de Resolução ns> 273, de 1986, dt: a1.1mria da
Comissão de Economia, que autoríza a Prefeitura
Municipal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo,
a contratar operação de crêdito no valor de CzS
31.920..000,00 (trinta e .um milhões, novecentos e vinte
mil cruzados).
Sessão: 18-9--86 (extraordinãria) ...
Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados
- Proj~to de Lei do Senado n'~ 147, de 1981, de autoia
do Senador Humberto Lucena, que modifica dispoSitivo
da vigente Consolidação das Leis do Trabalho.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n'~67, de 1981 de autoria
do Senador Humberto Lucena, que acrescenta
dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária)
k

-----------------
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-Projeto de Lei do Senado n~ 74, de 198l,_de autoria
do Senador Humberto Lucena, que introduz alteração
na Consolidação das L_eis do_ T_r:abalho.

Sessão: 16-9-86 (extraordinária),
-Projeto de Lei do Senado n913, de 1983, de autoria
do Senador Gastão _Miiller, que dispõe sObre a
obrigatoriedade de constr.ução, reconstrução ou
montagem de teatro ou biblioteca pública, nos casos de
extinção ou demolição da unidade existente.
Sessão: 16-9-86 (extraordinãria).
- Projeto de Lei do Senado n9 87, de 1983, de autoria
do Senador Affonsó Camargo, que dispõe sobre o tempo
de duração da conservação Qe produtos alimentícios
industrializados e dã outras providências.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).
~Projeto

de Lei do Senado n~> 28, de ~ ~83, de_ au~_t?ria
do Senador Gastão MUller, que considera, para -fins ôe
comemoração nacional, a data de 10 de dezembro como
o "Dia da Declaração Universal dos Direitos
Humanos", e dá outras providências.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n9 3, de 1983, de_ autoria
do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo
à Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que institui o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Sessão: 17~9-86 (ext_raordinária).
- Projeto de Lei do Senado n9 43, de 1984, de_ ~~tor~~
do Senador Itamar Franco, que altera a redaçã_o âo art:
66, da Lei n9 4.728, de 14 de julho de 1965, que-disciplina
o instituto de alienação fiduciária, assegurando ao
devedor, em qualquer hipótese, a efetiva propriedade do
bem dado em garantia.
Sessão: 17-9-86 (extraordinãriã.).
-Projeto de Lei do Senado nl' 270, de 1985, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que estende aos
integrantes da Categoria Funcional de Agente de Defesa
Florestal, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal, a gratificação instituída pelo Decreto-lei n9
1.714, de 21 de novembro de 1979, e dá outras
providências.
__
Sessão: 17-9-86- (eXIi'iordinária).
-Projeto de Lei do Senado n9 285, de 1983, de
autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
ampara os trabalhadores rurais no caso de acidente de
trabalho.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n~> 31, de 1985, de autoria
do_ Senador Jaison Barreto, que estabelece normas para
vôo por instrumentos e dá outras providências.
Sessão: 17-9-86 (extraorditiái"ia),
-Projeto de Lei do Senado n9 .166,__ de 1984, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenfa
dispositivo à Lei n~> 5.I 08, de 21 de setembro de 1966
(Código Nacional de Trânsito).
Sessão: 17-9-86- {extraordinária).
- Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1981, ?e
autoria do Senador Nelson CarneirO, que altera e revoga
dispositivos na Consolidação das Leis do Trabalho e na
Lei n9 5.889, de 8 de junho de 1973, _para o fim de
unificar a prescrição no direito do trabalho.
Sessão: 17 -9~86.
-Projeto de Lei do Senado n9 323, de 1981, de
autoria do Senador Humberto Lucena, que acrescenta
dispositivo à Coilsolidação _das Leis do Trabalho,
elevando o valor ·da alçada para efeito de admissão de
recurso orclinârio.
Sessão: 17-9-86 ·
-Projeto de Lei do. Senado n~> 372, de 1981, de
autoria do Senador Humberto Lucena, que altera
dispositivo da vigente legislação previdenciâria, pata o
fim de assegurar também ao marido viúvo o direito ao
benefício da pensão.
Sessão 17·9-86.

-
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- Projeto de Lei do Senado n9 214, de 1984, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta
dispositivO aõ"-Decreto-lei nQ 7.661, de 21 junho de 1945
(Lei de Falências}, com vistas a criar a figura do síndico
ou depositáriO para o período imédiatamente posterior
ao pedido, antes que ocorra a sentença de concessão.
-SesSão": 17~9-86 (extraordinária).
- Projeto de Lei do Senado n9 35, de 1982, de autoria
do Senador Itamar Franco, que institui comissão para
coibir o _u_so indevido do poder económico ou da
eStrutura administrativa no processo eleitoral.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n~' ·78, de 1983~ de autoria
do__ Senador Jorge Kalume, que estabelece
obrigatoriedade de seguro de crédito para as operações
·-qUe indica.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado: n9. lll, de 1982, de
autoria do Seilador Itamar Franco, ·que assegura aos
passageiros de aeronave ressarcimento integral dos
danos decorrentes de acidente quando decorrer de culpa
grave do transportador.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n~> 263, de 1984, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta
dispositivo ao Capítulo das Disposições Gerais (IV) da
Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixa
normas de organização e funcionamento do ensino
superior e sua articulação com a escola média, e dá
outras providências.
Sessão: 17-9·86 (extraordinária)w
- Projeto de Lei do Senado n9 8, de 1985, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que modifica disposftivo
do Código Nacional de Trânsito (Lei n~> 5.108, de 21 de
setembro de 1966), de modo a estabelecer a
facultatividade do uso de cinto de segurança nos
veículos.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado nl' 66, de 1985, de autoria
do Senador JL!,tahy Magalhães, que cria o Balanço
Trimestral de Transporte Aéreo.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
;_Projeto de Lei do Senado n~> 302, de 1985, de
-autoria do Senador Nelson Carneiro, que declara de
utilidade pública o Clube de Radioamadores CWRJ do
Gtupu de CW do Estado do Rio de Janeiro.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
- Projeto de Lei do Senado n9 279, de 1985, de
autoria do Senador Jorge Kalume, que estende aos
servidores públicos civis, aposentados por tempo de
serviço e por invalidez simples, o reposicionamento, de
até doze referências, já deferido aos servidores em
atividade.
Sessão: 18-9-86.
-Projeto de Lei do Senado n9 193, de 1986, de
autoria do Senador Murilo Badaró, que acrescenta
parágrafo ao art. 153 do Código Eleitoral, com vistas a
facilitar a votação de eleitores com impedimento
religioso. --Sessão: 18~9~86 (extraordinária).
. . . . . Projeto de Lei do Senado n9 208, de 1986, de
autoria do Senador Nivaldo Machado e outros
Senadores, que autoriza a, admissão, pela Caixa
Econômica Federal, dos empregados da Associação de
Poupança e Empréstimo de Alagoas - AI'EAL,
Associação de Poupança e Empréstimo de Pernambuco
~APEPE, Associação de Poupança e Empréstimo do
Rio Grand_e do Norte - APERN e_ Caixa Forte-APE,
do Piauí, tranformadas em Sociedade de crédito
Imobiliário pelo Banco Ce,ntral, e dá outras
providências.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
--::: Projeto de Lei do Senado n9 33, de 1986, de autoria
do Senador Nivaldo Machado, que acreScenta § 3~> ao

Quinta'feíra 2 3457

artigo 17 do Decreto-lei
outras providências.
Sessão: 30-9-86 .

n~>

5, de 4 de abril de 1966, e dâ

Projetos aprovados e enviados à Comissão de Redação

-Projeto de Lei do Senado n9 258, de 1985, de
autoria do _Seriador Carlos Chiarelli, que dispõe sobre
prazo para restituição do Imposto de Renda retido ria
fonte.
Sessão: 16-9-86-Projeto de Lei do Senado n~> 12, de 1986 Complementar, de autoria do Senador Helvídio Nunes,
que dâ nova redação aos intens I e IV, art. 2~>, da Lei
Complementar n9 I, de 9 de novembro de 1967.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).
- Projeto de Lei do Senado n9 2Úi, de i985, de
autoria do Senador Nivaldo Machado, que altera a
redação de alfnea b do artigo 182 da Lei n9 1.711, de 18
de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União).
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n9 33, de 1986, de autoria
do_ Senador Nivaldo Machado, que acrescenta § 39 ao
art. 17 do Decreto-lei n~' 5, de 4 de abril de 1966 e dâ
outras providências.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
- Projeto de Lei do Senado nl' 249, de 1984, de
autoria do Senador Aderbal J urema, que dispõe sobre a
transmissão de música brasileira pelas emissoras de
rádio.
Sessão: 17-9-86 (extraordinãria).
-Projeto de Lei da Câmara n9 242, de 1983 (n9
l.IOOJ83'-na Casa de origem}, que acrescenta parágrafo
único ao art. 19 da Lei n9 1.134, de 14 de junho de 1950,
para atribuir às Federações e à Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil a competência para
representarem-seus associados junto, respectivamente, às
autoríOades estaduais e federais.
Sessão: 17~9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lej do Senado n9 232. ·de 1981, de
aulod:a do Senador João Calmon, que aut()riza o Poder
Executívo a instituir adicional sobre o preço ao
consumidor de cigarros, charutos e fumo para cachimbo,
revertendo o produto dessa arrecadação para o ensino de
primeiro e- segundo graus.
-Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n9 160, de 1984, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que acr~enta
dispositivo à Lei ri.l' 6.024, de 13 de março de 1974,para o
fim de determinar a imediata e automática absorção,
pelo Judiciârio, dos processos de liquidação extrajudicial
de instituições financeiras, sociedades seguradoras e
entidades de previdência privada, quando não
concluídos no prazo de seis meses.
SessãS~_: _{7-9-86 (extraordinária)-Projeto de Lei do Senado n9 221, de 1985, de
autoria do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre
isenção do Imposto Territorial Rural para propriedades
atê 3QO, hectares, na Amazônia Legal, e dá outras
providências.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária}.
- Projeto de Lei do Senado n9 106, de I 982, de
autoria: do Senador Itamar Franco, que acrescenta
parágrafo único ao art. 99 da Lei n9 6.708, de 30 de
outubro de 1979, assegurando a integração do aviso
prêvio indenizado no tempo de serviço do empregado
para os fins que especifica.
~essã.o: 17-9-86 (extraordinária).
-Projeto _de ·Lei do Senado n9 224, de 1982~ de
autoria do Senador Jorge Kalume, que autoriza o Poder
Executivo a instalar os cursos superiores que menciona,
no Municfpio de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, e dá
outras providências.
Sessão: 18-9-86 ·~

3458

Quínta-feira 2

-Projeto de Lei do Senado n' 91, de 1983, de autoria
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe
sobre representação contra lei ou ato normativo
inconstitucional dirigido ao Procurador-Geral dã
República, alterando o art. 2'<' da Lei n9 4.337, de !9 de
junho de 1964.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n' 83, de 1983, de autoria
do Senador Raimundo Parente, que estende às pessoas
jurídicas, sem fins lucrativos, o disposto no art. 39 da Lei
n' 6.321, de 14 de abril de 1976.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n~ 98, de 1985, de autoria
do Senador Mário Maia, que denomiriã- -Aeroporto
Internacional Senador Adalberto Sena, o Aeroporto
Internacional de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária),
..:_ Projeto de Lei do Senado n"' 36, de 1984
Complementar, de autoria do Senador Itamar Ffanco,
que isenta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
- ICM, a comercialização de leite in natura.
Sessão: 18-9-86 (extraordinâria)~
-Projeto de Lei do Senado ntt 141, c;3e 1979 Complementar, de autoria do Senador- Orestes Quéicia,
que introduz alteração na Lei Complementar nl' 25, de 2
de julho de 1975, que estabelece critério e limites para a
fixação da remuneração dos Vereadores.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
- Projeto de Lei do Senado n' 184, de 1981 Complementar, de autoria do Senador Itam~ar Franco,
que dá nova redação aos dispositivos, que menciona, da
Lei Complementar n9 5, de 29 de abril de 1970.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n9 63, de 1984, de autoria
do Senador Albano franco, que dispõe sobre as Letras
Comerciais.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n"' 183, de 1983, de
autoria do Senador Gastão MUller, que revoga o art. 49
da Lei n"' 6.994; de 26 de maio de 1982.
Sessão_: 18-9-86 (extraordinária).
- Projeto de Lei do Senado n9 182, de 1983, de
autoria dos Senadores Alfredo Campos e Martins Filho,
que acrescenta parágrafo ao art. 6<? da Lei ntt 5.764, de 16
de dezembro de 1971, que define a política nacional de
cooperativismo e institui o regime Jiirfdico das
sociedades cooperativas.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n9 118, de 1980, de
autoria do Senador Humberto Lucena, que altera a
· redação final do art. ll da Consolidação das Leis do
Trabalho, para que a prescrição bienal seja contada a
partir da cessação do contrato de trabalho.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária),
- Projeto de Lei do Senado n~' 63, de 1985, de autoria
do Senador Jorge Kalume, que isenta do Imposto sobre
'Produtos Industrializados o material fotográfico
nacional.
Sessi!o: 19-9-86 -Projeto de Lei do Senado n~' 188, de 1985, de
autoria do Senador Mário Maia, que proíbe e pune a
derrubada de seringueiras nativas, obrigando o seu
replantio, respeitadas as condições ecológicas.
Sessão: 19-9-86 •
-Projeto -de Lei do Senado n"' 297, de 1985, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, quC: acrescenta
dispositivo à Lei n' 5.108, de 21 âC SetembrO de 1966
(Código Nacional de Trânsito), para: o fim de determinar
a inclusão de um representante da Associação Brasileira
de Medicina de tráfego no CONTRAN.
Sessão: 19-9-86..
-- ·
- Projeto de Lei do Senado n9 83, de 1982, de autoria
do Senador Itamar Franco, que dispensa a realização de
Vistoria Judicial na hipótese que menciona.
Sessão: 22-9-86.
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-Projeto de Lei do Senado n"' 159, de 1982, de
autoria do Senador_ Itamar Franco, que proíbe a
cobr_ança de taxa, emolumento ou remuneração, por
parte dos Agentes do Sistema Financeiro de Habitação,
nas cessões de direito oriundos de financiamento:
Sessão;_ 22M9-86.

- Projeto de Lei do Senado n~> 113, de 1983, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que disciplina o
uso de caracteres nas publicações obrigatórias.
Sessão: 16-9-86.

-Projeto de lei do Senado n"' 290, de 1980, de
autoria do Senador Jutahy Magalhães, que altera
dispositivõs da Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 19_66.
Sessão: 22-9-86,
-Projeto de Lei do Senado n9 30, de-1983, de autoriado Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o direito
do assinante a transferência âõ -telefone nos lugares onde
o serviço ê explorado por mais de uma empresa, nas
condições que especifica.
Sessão; 23M9-86.
-Projeto de Lei do Senado n"' 59, de 1983, de autoria
do Senador Mário Maia, que altera a lei nQ 1.950, de 14
de junho de 1982, que isenta do imposto de renda os
ganhos auferidos por pessoas físicas em operações com
imóveis, estimula a capitalização das pessoas jurídicas, e
dá outras providências.
Sessão: 23-9-86.
- Projeto de Lei do Senado n" 152, de 1983, de
autoria do Senador Itamar Franco, que concede
aposentadoria especial aos que tenham sofrido restrição
ao livre exercício de atividade profissional em
decorrência dos Atos Institucionais, Complementares e
Legislação Correlata.
Sessão: 23-9-86.
- Projeto de Lei do Senado ntt 287, de 1983, de
autoria do Senador Jut~hy Magalhães, que dispõe sobre
a divulgação dos dados cadastrais relativos as
latifúndios.
Sessão: 24-9-86.

- Projeto de Lei do Senado n" 176, de 1984, de
autoria do Senador Jorge Kalume, que autoriza a
instituição da Fundação Memorial Israel Pinheiro e dá
outras providências.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
- Projeto de Lei do Senado nQ 114, de 1982, de
autoria da Senadora Eunice Michiles, que dispõe sobre
licença especial para a empregada adotante de menor de
2 (dois) anos.
Sessão; 18-9-86 (extraordinária).
- Projeto de Lei do Senado nl' 104, de 1982, de
autoria do _Senador Gastão Müller, que faculta aos
depositantes terem consignados em seus talões de
cheques, forneCidos pelos estabelecimentos bancários, as
referências que especifica, e dá Outras providências.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n9 75, de 1982, de autoria
do Senador Lázaro Barboza, que acrescenta parágrafo
ao art. 552 do Código de Processo Civil.
SesSão: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n' 91, de 1984, de autoria
do Senador Fernando Henriquoe Cardoso, que dispõe
sobre contagem de tempo de serviço público e de
atividades privadas, para efeito de aposentadoria pelo
INPS.
Sessão: I8-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n~' 27, de 1981, de autoria
do Senador Humberto Lucena, que altera a redação do
art. 62, da vigorante Consolidação das Leis do Trabalho.
Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
Projetos rejeitados e encaminhados ao arquivo

- Projeto de Lei do Senado n"' 72, de 1984, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo
na Lei n9 5.197, de l de janeiro de 1967, que dispõe sobre
a proteção à fauna.
Sessão: 24-9-86.

§ 2~' do art. 19 da Lei n91.711, de 28 de outubro de 1952

- Projeto de Lei do Senado n9 60, de 1982, de autoria
da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo
ao Decreto..Jei n"' 1.923, de 20 de janeiro de 1982, que
modifica a legislação que dispõe sobre o fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - F AS.
Sessão: 29-9-86.

-Projeto de Lei do Senado n9 255, de 1984, de
autoria do Senador carlos Chiarelli, que dispõe sobre a
comprovação de serviço prestado por profissional liberal
perante a Previdência Social, para efeito de concessão de
benefícios de prestação continuada.
Sessão: 16-9~86 (extraordinária).

- Projeto de Lei do Senado n9 42, de 1985, de autoria
do Senador Roberto Saturnino, que isenta do
recolhilmento do _Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, a aquisição de veículos de
fabricação nacional por portadores de deficiência física.
Sessão: 29-9~86.

-Projeto de Lei do Senado n"' 141, de 1984, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de atendimento médico de urgência por
hospitais públicos e dá outras providências.
~_essão: 16-9...86 (extraordinária).

- Projeto- de Lei do Senado nl' 230, de -1985, de
autoria do Senador Virgílio Távora, que dispõe sobre o
câlculo do imposto de renda na fonte dos servidOres
públicos civis, federais, estaduais e municipais.
Sessão: 29-9-86.
- Projeto de Lei do Senado nQ 205, de 1980~- .de
autoria do Si::nador Humberto Lucena, que revoga
disPositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
Se~ão: 30-9-86~
-- Projeto de Lei do Senado ntt 113, de 1983, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que disciplina o
uso de caracteres nas publicações obrigatórias.
SeSsão: 30~9-86.
Projetos aprovados em primeiro turno

- Projeto de Lei do Senado n"' 205, de 1980, de
autoria do Senador Humberto Lucena, que revoga
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sessão: 1&-9~86.

_-Projeto de Lei do Senado nQ 101, de 1983, de
autoria do Senador Ãlvaro Dias, que dá nova redação ao
- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).

- Projeto de Lei do Senado n~' 364, de 1985, de
autoria do Senador Nivaldo Machado, que altera os
artigos 3~' e 4'<' do Decreto-lei n~ 2.173, de 19 de novembro
de 1984, que institui a Gratificação Judiciária devida aos
funcionários pertencentes aos órgãos do Poder
Judiciário da União, do Distrito Federal e dos
Territórios.
Sessão: 16-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senãdo ntt 218, de 1985, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que introduz
modificaçõ.es na Lei n~> 6.367, de 19 de outubro de 1976,
que ..dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a
cargo da Previdência Social", para o fim de incluir entre
seus beneficiários o membro de unidade familiar do
trabalhador rural, na situação que especifica.
Sessão: 16-9·86 (extraordinária),.
~Projeto de Lei do Senado n" 52, de 1982 Complementar, de autoria do Senador Nelson Cai'neiro,
que introduz alteração na Lei Complementar n? 7, de 7
de setembro de 1970, que institui o PIS.
Sessão: 16-9·86 (extraordinária),
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-Projeto de Lei do Senado n9 251, de 1985, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que altera
dispositivo da Lei n"' 5.889, de 8 de junho de 1973, que

estatui normas reguladoras do trabalho rural, com vistas
a garantir terra para agricultura de subsistência ao

empregado ruraL
Sessão: 17-9-86 (extraordinária),
-Projeto de Lei do senado n~' 300, de 1981
Complementar, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que modifica dispositivo- da Lei Complementar n~' II, de

25 de maio de 1971, que institui o Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural.
SeJ;sào; 17-9-86 (extraordjnária).
-Projeto de Lei do Senado n~> 168, de 1983 Complementar, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que introduz modificação na Lei COmplementar n' 11,
de 25 de maio de 1971, que institui o PRORURAL.
Sessão: 17·9-86 (extraordinãria),.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 19, de 1983, de autoria
do Senador Henrique Santii_Io, q_~ revc;tg~ dispositivo do_
Decreto-lei n' 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das
Contravenções Penais), para o fim de excluir a
contravenção da vadiagem.
Sessão: 18-9-86 (extraordinãria).
-Projeto de Lei do S~ado n' 243, de ·1979, de-:autoria do Senador Or_estes Quércia, que autoriza o
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saque dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço para pagamento de anuidades escolares e dâ
outras providências.
Sessão: 18-9·86 (ext"raordinâria).
- Projeto de Lei do Senado n' 46, de 1980, de autoria
do Senador Franco Montara, que permite aos
assalariados a utilização do FGTS para o custeio de
curso superior feito p_elo próprio interessado ou por seus
dependentes.
Sessão: 18-9-86 (ext~~ordin~ria).
-Projeto de Lei do Senado n' 108, de 1982, de
autoria do Senador Gastão Müller, que autoriza o
Ministério da Indústria e dO CQirihcío a disciplinar o
regime da fabricação de produtos para uso adequado de
pessoas canhotas e dá outr~ providências.
Sessão: 18-9-86 (extraordinãi'ia).
-Projeto de Lei do Senado n' 184, de 1982, de
autoria do Senador Itamar Franco, que submete à prévia
autorização legislativa a participação das Forças
Armadas em operação internacional.
Sessão: 18-9-86 (extraordinâr~a).
Projetos prejudicadOs e encaminhados ao arquivo

-Projeto de Lei do Senado n' 72, de 1985, de autoria
d_o Senador Alfredo Campos, que dâ nome de
"Aeroporto Internacional Prê.Sfdente Tancredo Neves"
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ao Aeroporto Internacional de Confins, em Minas
Gerais.
Sessão: 11-9-86.
-Projeto de Lei do Senado n9 39, de 1984, de autoria
do Senador Itamar Franco, que denomina "Aeroporto
Internacional Presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira" o Aeroporto Internacional de Confins, no
Município de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais.
Sessão: 11-9-86.
-

Projeto de Lei do Senado nl' 126, de 1980, de autoria

do Senador Henrique SantiHo, que acrescenta parágrafo
único ao art. li da Consolidação das Leis do Trabalho.

Sessão: 18-9-86 (extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n9 88, de 1985 Complementar, de autoria do Senador Lenoir Vargas,
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".
Sessão: 24-9-86.
Projeto retirado nos termos do artlg.. 280 do Regimento
Interno

-Projeto de Lei do Senado n' 107, de 1986, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta
dispositivos à Lei n9 5.517, de 23 de outubro de 1968, que
disciplina o exercício da profissão de médico-veterinário.
Sessão: 17-9-86 (extraordinária).
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 286• SESSÃO, EM 2 DE OUTUBRO DE 1986
l.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Pareceres encaminhados à Mesa

SENADOR LU/Z CAVALCANTE- Poema de
Carlos Drummond de Andrade, intitulado "Mulher
da Vida, Minha Irmã", em face de notícia veiculada
na Imprensa sobre a realização do II Congresso
Mundial de Prostitutas, em Bruxelas.

aposto ao Projeto de Lei da Câmara n<? 50, de 1981.
1.2.3 - Discursos do Expediente

SENADOR AFONSO SANCHO -Anãlisesobre
invasões em ãreas desapropriadas no Rio Grande do

Resenha das matérias apreciadas de l<' a 31-8-86.
(Retificações)

Trabalhos das ComiSsões-

1.3.1 -Discurso após a Ordem do Dia

4- MESA DIRETORA

SENADOR ALAOR COUTINHO- Realização,
em São Paulo, do I II Encontro Nacional de Desenvolvimento das Atividades Legislativas- ANDAL.
1.3.2-

Designa~ão

da Ordem do Dia da próxima

sessão

Sul.

N9s 103 a 105_, de 1986

3-SECRETARIA-GERAL DA MESA

1.3- ORDEM DO DIA

1.2.2- Comunicações da Presidência
-Resultado de eleições para preenchimento de
vagas de presidente e vice-presidente de comissões
que especifica.
- Manutenção, por decurso de prazo, de veto

1.4- ENCERRAMENTO
2 - ATOS DO PRESIDENTE

5- LIDERES E VICE- LIDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 286\1 Sessão em 2 de outubro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Frage/li
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

-Galvão Modesto - Dias Macedo - Afonso Sancho- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- José Urbano - Nivaldo Machado - Luiz Cavalcante - Alaor
Coutinho - Mata-Machado- Benedito Canelas- José Fragelli - Arno Damiani- Ivan Bonato -Octávio
Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de
presença acusa o comparecimento de IS Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção

~e

Deus, inlcíilmõS- Dõs-sos trabalhos.

O Sr. !~'-Secretário irá proceder à leitura do Expediente.

t lido o Seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECERES N•s l.fr33 e 1.034, de 1986
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nl' 18, de 1986
(n 9 7.184-B, de 1986. na origem), que "cria Cargos
de Secretário de Turma e de Diretor de Serviço na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Região".
PARECER N• 1.033, DE 1986
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Jorge Kalume
Vem a exame desta Comissão Projeto de Lei da Câmara, criando Cargos de Secretário de Turma e de Diretor

de Serviço ria Seàetaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Região.
A Proposição, de iniciativa do ilustre Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho, nos termos dos arts. 56 e
115, II, da Constituição, se faz acompanhar de Justificação, esclarecendo que a criação de Cargos de Juiz no
Tribunal Regional do Trabalho da 4• Região e mesmo a
criação de Juntas de ConCiliação e Julgamento não têm
sido acompanhada da criação de cargos para funcionários de apoio ou de direção e assessoramento superiores, no Tribunal,_ em número suficiente ou compatível
com a necessidade de serviço o que não só agrava as dificuldades existentes como gera outras.
Assim e por esse motivo, a Presidência do Tribunal
Superior do trabalho propõe a criação, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Região, de 3 (três) cargos de provimento em co-
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Cz$ 46,00
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missão de Secretário da Turma TRT 4.., código DAS101.2 e 3 (três) cargos de provimento em comissão de Direter de Serviço TRT 4•, c6digo DAS-101.2.
Esclarece o Parágrafo único, do art. J9 do Projeto que
os cargos de Diretor de Serviço, código DAS:Tb1.2,
destinam-se ao Serviço de Distribuição, respectivamente
das Juntas de Conciliação e Julgamento de Caxias do
Sul, Canoas e Novo Hamburgo, no Estado do Rio Grande do Sul.
Considerando que a iniciativa tem amparo constitucional e que as .despesas decorrentes da execução do Projeto, quando transformado em lei, serão atendidas à conta dos recursos orçamentários próprios do TRT da 4•
Região, somos, no âmbito desta COmissão, pela sua
aprovação.
.
Sala das Comissões, em 18 de setembro -de 1986. - Nivaldo Machado, Presidente eventual - Jorge Kalume,
Relator - José Urbano - Afonso Sancho.
PARECER ~~- l.034, de 1986
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jorge Kalume
O Projeto em análise, encaminhado pelo Senhor Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos dos
arts. 56 e 115, II da Constituição FCfieral, tem por objetivo criar cargos na Secretaria do Tribunal R_egional do
Trabalho da 4• Região.
Na Casa de origem a medida resultou aprovada em
Plenário após as manifestações favoráveis ao seu acolhimento nas Comissões de ConstituiÇão e Justiça, de Serviço Público e de Finanças.
Encaminhada a matéria à revisão do Senado Fefleral,
consoante a regra do art. 5_8_da Lei Maior,.cabe-nos, nesta oportunidade, a sua apreciação sob o ~n(!>que financeiro.
Pretende o Projeto ampliar o Quadro da Secretaria do
TRT da 4• Região, criando 3 (três) cargos de proyiment9
em comissão de -"Secretário de Turma" e 3 (três) cãrgos,
também de provimento em comissão, de .. Diretor de
Serviço", todos com símbolo DAS-101.2, destinando os
últimos ao Serviço de Distribuição respectivamente das
Juntas de Con_ciliaçào e Julgamento de Caxias do Sul,
Canoa e Novo Hamburgo, no Estado do Rio Grande da:
Sul.
Segundo a JustifiCação firmada pelo Presidente d9
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4• Região a
criação dos referidos cargos se faz necessária teildo em
vista que as últimas alteiações na composição do Tribunal e o aumento ·do número de Juntas de Conciliação
não foram acompanhadas pela criação de cargos para
funcionários de apoio ou de assessoramento e direção.
A providência em tela, inegavelmente, contêm grande
interesse para a Administração da Justiça do Trabalho
no âmbito jurisdicional da 4• Região, sediada em Porto
Alegre.
No que concerne ao aspecto das finanças públicas,
cabe assínalar que nenhum óbice pode ser aposto à mediçllh_ uma vez que as despesas decorrentes de sua imple-

mentação correrão à conta das dotações consignadas no
Orçamento da União para o Tribunal supracitado.
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do projeto de lei ern exame.
Sala_das Comissões, 18 de setembro de 1986.- Carlos
Lira, Presidente, em ~xer<:ício .,... Jorge Kalume, Rel_atõr
- Amir GáUdêricio - Octávio Cardoso - Cid Sampaio
- Afonso Sancho - Hélio Gueiros- José Urbano Aloar Coutinho.
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- O Expediente
lido vai à publicação. (Pausa.}
A Presidência comunica ao Plenârio que, em decorrência de vagas nas presidências e vice·presidências de
diversas comissões, foram realizadas eleições no âmbito
das mesmas para preenchimento dos citados cargos. Assim, em 16 de setembro último, na Comissão de Ciência
e Tecnologia foram eleitos os Senadores Nivaldo Machado e César Cais, respectivamente, Presidente e VicePresidente; na Comissão de Municípios, foi eleito Presi·
dente o Senador Amaral Peixoto; na·comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas elegeu-se Presidente o Senador Arno Damiani; em 18 de Setenibro, a
Comissão de FiQ.anças e(egeu o Senador Maurício Leite
PreSidente dãquele órgão Técnico e, fma1mente, ã ComisSão Especial Mista que programa comemorações
pela passagem dos centenários da proclamação da Repúblíca e da t' Carta R~_nt)blicana reuniu-se em 17 de se·
tembro último elegendo, para a Presidência, o Senador
Lourival Baptista.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotou~se
dia 24 de setembro próximo passado o prazo previsto no
§ 3_9 do' art. _59 da Constituição, para que_ q_~~mgressç.
N adonal deliberasSe- sobre o Projeto de Lei da Câmara
n'il :50~ de 1981 (n'il 2.048f79, na origem), que dá nova redação ao § _21' do art. 458 da Consolidaç~o das Leis do
Trabalhõ,-ãprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 19 de
riiiio de 1943, dispondo sobre o fornecimento de transporte p~ra o trabalhador,_ vetado tõtalmen~e pe~o Sr.
Pres(dente di República.
Nos termos do§ 49 do referido dispositivo constitucional, o veto é considerado mantido.
A Presidência fará a- devida comunicação ao Senhor
Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José_ Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Afonso Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Pronuncia o
seguínte discurso-.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O pronunciamento do Ministro d-a Justiça, Paulo
Brossar_d, condenando os insufladores da invasão de
áreas desapropriadas ou em processo de desapropriação,
no Rio Grande do _Sul, é uma grave advertência:
19- à· Nação, porque denuncia grupos interessados
na desestabilização do Governo que, desafiado pela propagação da desordem, ê forçado a garantir e defender o
restabelecimento da ordem e da segurança pública;

29 - ~Qs próprios integrantes do chamado Movimento dos-Sem Terra, que, segundo o Ministro, "estão sendo
usados como massa de manobra pelos incitadores cujo
objetivo é a violência, o sangue e a luta armada declarada, formal".
Ninguém deste país, com exceÇào dos comprometidos
em preparar um processo social patológico e implantar
guerra revolucionária, pode aceitar, passivamente essa
agitação generalizada de segmentos da sociedade.
Evidentemente, o que se passa na Fa;zenda Annoni é o
primeiro dos cinco estágios da guerra interna, isto ê, o
iníció- da organização revolucionária. A esta, seguirá a
críação do clima revolucionário e, depois, a ação subver·
si va franca e aberta em que se ativam as massas. A quarta fase, de rebelião plena, culmina com a criação de zonas liberadas, que provoca a contra-ofensiva geral, combinando as ações de guerrilhas com as operações militares clássicas.
O plano da CUT e do PT, aos quais o Ministro daReforma Agrária, Dante de Oliveira, atribui a responsabilidade pelos acontecimentos da Fazenda Annoni, deve ser
freado enquanto no inicio da subversão. Afinal de contas, a_ Nação inteira, o Brasil todo merece viver em tran·quilidade. Não essa paz que Lenine considera "continuação da guerra por outros meios" ou essa coexistência
pacífica definida por Kruschev como "uma forma de inleJ:Isa luta ideológica do proletariado contra as forças
agreSsivas do capltalismo".
Quando resol.;eu denunciar os ..empreiteiros do delito
organizado", o Ministro Paulo Brossard prestou serviço
de def.esa do regime democrático recentemente instalado.
E, com a sua autoridade, fez ver aos açuladores da desordem que o Governo e os brasileiros conhecem os objetivos a que conduzem as ações iníquas. E tem ratão quando enxerga, na luta de hoje dos chamados "sem terra", a
batalha de amanhã dos intitulados ..sem bancos", ••sem
indústria", ..sem casa", "sem comércio". Milhares de
grupos "sem alguma coisa" estarão agitando os quatro
cantos do Brasil, dentro do esquema de "quanto pior
para o Brasil melhor para a CUT".
O 'desfecho do criminoso movimento de invasão da
Faz-enda Annoni, com a ameaça de invasão de outras
ãreas em processo de desapropriação, pelo Governo,
para fins de assentamento de colonos, como previsto
pela reforma agrária, deve prontamente ser enfrentado.
O esbulho possessóriO, a incitação ao crime, a apologia
de fato criminoso e a associação para a prática de crime
--Conforme demonstrado pelo titular da Justiça, estão
previstos no Código Penal, devendo, como tal, receberem a merecida resposta, a f1m de que o Governo não venha a ser acusado de violência.
Nos dias atuais, é flagrante a inversão de valores. Os
crimfuosos agem abertamente, afrontosamente e, quando a autoridade cumpre o seu dever, há sempre quem defenda os inimigos da sociedade. Principalmente se corre
sangue ou acontece a. perda de vida.
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estrutura sólida e indestrutível
da sociedade,
de todos os povos,
de- tOdos os tempos.

O poder público, nesta hora, tem a obrigação de esclarecer a opinião pública em relação ao processo de guerra
revolucionária que se pretende estabelecer no País, com

o apoio de setores externos, aos quais não ínterCssa o
crescimento econômico e social do Brasil, dentro dos

Mulher da. Vida,
Minha irmã.

princípíos de liberdade e democracia.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

Era o 9-ue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!}

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PFL- A L. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.)- Sr. F~k
dente, Srs. Senador~:
.. Prostitutas de lo Países se encontraro_~m_B_ruxelas"_.
ESte, o título de notícia inserida no Jornal do Brasil, de
hoje, sobre a inauguração, ontem, em Bruxelas, do II
Congresso Nacional de Prostitutas, que se realiza no salão do próprio Parlamento europeu. Na reunião, que durará três dias, se discutirá a prostituiçãO feirilnina, segurança sanitária, drogas, AIOS e a exploração das mulheres por rufiões.
-Mas, o principal objefívo do Congresso é abrigar a
prostituição nas legislações trabalhistas de todos os paíSes, conforme uma das oradoras do encontro, que declarou: 4 "As damas da noite são mulheres que trabalham e
devem gozar dos mesmos direitos e das mesmas liberdades de outros trabalhadores"_
Em face desta notícia, parece-me azado ler o poema de
Carlos Drummond de Andrade, intitulado: "Mulher da
Vida".
Mulher da Vida,
Minha irmã.
De todos os tempos.
De todos os povos.
De todas as latitudes.
Ela vem do fundo imemorial das idades
e carrega a carga pesada
dos mais torpes sinônimos,
apelidos e apodos:
Mulher da zona,
Mulher da rua,
Mulher perdida,
Mulher à-toa.
Sobreviventes.
Possuídas e infamadas sempre
por aqueles que um dia
as lançaram na vida.
Marcadas. Contaminada$.
Escorchadas. Discriminadas.
Nenhum direito lhes assiste.
Nenhum estatuto ou norma as protege.
Sobrevivem como a erva cativa
dos caminhos.
pisadas, maltratadas e renascidas.
Flor sombria, sementeira espinhal
gerada nos viveiros da miséria,
da pobreza e do abandono,
enraizada em todos os quadrantes
da Terra.
Possuída e enxovalhada,
el~ é a muralha que há milénios
detém as urgências brutais do homem
para que na sociedade
possam coexistir a inocência,
a castidade e a virtude.
Mulher da Vida,
Minha irmã.
No fim dos tempos.
No dia da Grande Justiça,
do Grande Juiz,
serás remida e lavada
de toda condenação.
E o juiz da Grande Justiça
a vestirá de branco
em novo batismo de purificação.
Limpará as máculas de sua vida
humilhada e sacrificada
para que a Família Humana
possa subsistir sempre,

O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli) - A Oidem do
Dia da presente sessão destina·se a trabalhos de comis·
sões.
_

O_ SR. PRESIDENTE (José Fr?gelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alaor Coutinho.

O SR. ALAOR COUTINHO (PFJ.,- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho a grata satisfação de trazer ao conhecimento da
Casa a realização, em São Paulo, Capital, de 23 a 25 de
setembro passado, do '"III Encontro Nacional de Desenvolvimento das Atividades Legislativas - ANDAL."
Ã sessão solep.e de abertura do Encontro, compareceram o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
Utysses Guimarães; o Presidente da União Parlamentar
Interestadual, Deputado Francisco Horta; o Presidente
da ..Conferência Nacional dos Legislativos Norte Americanos", Senador David Nething; o Presidente da Assembléia Legislativa do Esta_d~ de Nova Iorque, EUA,_
Deputado William Passanante, o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, Deputado Ermínio C_alvinho, além de servidores das diversas Assembléias Legislativas do nosso País, inclusive Câmara
dos Deputados e Senado Federal.
Presidiu a sessão solene o Deputado Luiz Carlos San·
tos, P~esidente da Assembléia Legislativa do Estado de
São· Paulo.
·
Representando a mais alta Casa do Poder Legislativo,
Sua Excelência o Senhor Senador Enéas Faria, em bri·
Jhante e__oportuno pronunciamento, pontificOu a criação
da ANDAL como um dos eventos mais significativos
dos últimos anos em termos de potencial para a vida legislativa desta Nação, a longo prazo.
De fato, Senhor Presidente e _Senhores Senadores, a
ANDAL nasceu da necessidade de os Legislativos se intercomunicarem, institucionalmente, através dos seus
servidores e dos parlamentares. A ANDAL se apresenta
como o instrumento ideal para a valorização do servidor
legislativo, permitindo o seu aprimoramento, a sua profissionalização e, conseqüentemente, um melhor e mais
acurado sistema de apoio à atividade parlamentar.
Para a conse_cução dos seus objetivos, a ANDAL estabeleceu, em seus estatutos (artigo 4q):
"São finalidades da ANDAL:
I - própU.gna·r- pelo constante aperfeiçoamento e
valorização do Legislativo;
II- estimular a integração das entidades legislativas, o intercãmbio de opiniões;
lii -promover o aprimoramento cultural, intelectual e profissional dos seus associados;
IV- colaborar com os dirigentes das entidades
legislativas com vistas ao alcance dos objetivos comuns;
V - promover cursos, conferências, reuniões, seminários, congressos, estudos e outros eventos de
interesses da associação;
VI- desenvolver meios· necessário"s à recuperação e preservação da memória do Legislativo em
todos os seus níveis;
VII- estabelecer vínculos institucionaiS com organismos e associações nacionais e internacionais,
por filiação, iiitercâmbio ou convênio."
Verifica-se, pois, Senhores Senadores, que a preocupação do corpo de servidores do Legislativo, traduzida
na criação de uma associação nacional, com objetivos
cla~os e transparentes, voltados para a defesa da instituição legislativa, nos seus diversos níveis, coincide com
a aspiração da opinião pública nacional, que exige, cada
vez mais, dos seus representantes nos Parlamentos, atitudes e ações que reflitam o interesse desta sofridà Nação.
O Senador Enéas Faria, nosso digno PrimeiroSecretário, traduziu em seu pronunciã.mento o pensamento senão da totalidade, pelo menos da grande maioria dos Senhores Senadores, quando, d~creveu as provi-
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dências adotadas pelo Senado Federal, visando fortalecer o Legislativo, instrumentalizá-lo e colocá-lo ao al~
cance da sociedade,
Na espeámça âe que eXemplos como os oferecidos
pela ANDAL frutifiquem em nosso Pais, e absolutamente convencido de que o idealismo, acima de tudo, norteia
as diretrizes propostas pelos seus fundadores e dirigentes, é que solicito de Vossa Excelência, Senhor Presidente, a transcrição nos Anais do Senado do pronunciamento de Sua Excelência o Senhor Senador Enéas Faria, naquela memorável Sessão Solene.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ALAOR COUTINHO EM SEU DISCURSO:
PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ENEAS FARIA, POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE
DE ABERTURA DO lll ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DAS ATIV!DADES LEGISLATIVAS- ANDAL.
E com imenso prazer que compareço a este evento representando o Senado Federal e a pessoa do ilustre e
eminente Presidente, Senador José Fragelli.
Era intenção de Sua Excelência estar conosco neste
momento. Infelizmente, encargos superiores à sua c~pa
cidade de mobilização- vez que na tarde de hoje esteve
cumprindo compromissos inadiáveis no extremo norte
de Mato Grosso- impediram sua viagem a São Paulo.
Tenho tido o privilégio de compartilhar com Sua Excelência as elevadas responsabilidades de dirigír o Sena~
do Federal. Por isso, sinto-me bastante à vontade para
interpretar, perante este auditório, os anseios e expectativas de Sua Excelência, vez que eles se somam aos nossos
desejos e aos nossos ideais.
Senhoras e Senhores:
Este encontro assinala o fim e o começo de dois períodos bem distintos de nossa Nação. Ele marca o fim de
mais de vinte anos de nossa Moderna História Política,
oride as instituições legislativas neste País, tanto a nível
fed_e(al como estadual, foram arbitrariamente marginalizadas. Ele assinala, também, o começo de uma nova era
que o Brasil se prepara para abraçar; onde as instituições
democráticas, os partidos políticos, a imprensa e a mídia
ou as instituições representativas estão chamadas a reassumirem seu novo papel na sociedade e a contribuírem
para um Brasil próspero, democrático e livre.
Antes de delinear os desafios com que defronta a ANDAL nos anos vindouros, gostaria de colocar-lhes à par
dos vários esforços e iniciativas com vistas ao aprimoramento Legislativo, empreendidos nos últimos anos.
Apesar dos difíceis e magros anos que as instituições
legislativas enfrentaram sob o regime autoritário em passado recente, um fato merece ser ressaltado, isto é, os Legislativos conseguiram sobreviver e, em muitos casos,
passaram por enormes adaptações e reformas para eliminar alguns dos flagrantes abusos que, historicamente, só
serviram para minar a sua legitimidade e abÍ'ir espaço, se
não para justificar o regime autoritário, para restringir
suas ativídades, intimidar e aprisionar seus membros e.;
vez-por outra, fechar a instituição.
Pelo menos a nível federal e, em especial no âmbito do
Semido Feperal, no fim dos anos sessenta, ficou por demais patente para a liderança de ambos os partidos na época que; Se o Legislativo- tivesse de sobreviver, teria que
passar por certas adaptações necessárias a fim de
viabilizá-lo. Num país em francas e rápidas transformações tecnológiCas e industriais, as instituições políticas empenhadas ou que queriam estar empenhadas na
formulação de políticas necessitavam apetrechar-se adequadamente com as informações pertinentes e oportunas. Desinformadas ou mal informadas, as instituições
podem tão-somente se prestar a um papel marginal, na
melhor das hipóteses ou, como é mais freqUente, elas
agem corno um freio no processo do desenvolvimento. A
fim de participar em bases igualitárias com o Executivo
na formulação de políticas públicas, o Congresso Nacional teve de lançar-se num longo processo de modernização, equipando~se com as tecnologias e habilitações
adequadas para assumir seu devido papel.
Nossa primeira prioridade foi cercar~nos de um corpo
de servidoreS Legislativos competente e capaz, que pudesse nos assessorar no cumprimento de nossas tarefas,
quer fossem em áreas relacionadas com o eleitorado,
quer fossem na área da administração da própria insti-
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tuição, quer fossem na fu'ea da discussão e ariálise das
políticas públicas. Não obstante os eventuais abusos cometidos vez por outra, é fato que durante esses anos,
através de um sistema de sdeção competitiva, foinos·capazes de atrair profisSiOnais os mais capazes, dedicados e
motivados, para prestar serviços no Legislativo. Para
cada estória de horror que se ouve sobre determinado indivíduo incompetente, que trabalha neste ou naquele se-ter, com este senador ou aquele deputado, há muitas estórias sobre heroísmo, dediCiçâO, competência e, principalmente, lealdade, não divulgados. É comum caminharse pelos co_çredores do Congresso Nacional no meio da
noite e encontrar-se servidores de todos os níveis hierárquicos nas suas salas ultimando serviços de interesse administratíVo- ou parlamentar.
Para cada pessoa que foi admitida devido às ligações
políticas- ê sabido que algumas foram admitidas nessa
base - existe um número maior de servidores que con~
quistaram seus empregos através de concursos competiti vos e probos. Em ambos os grupos contamos com servidores brilhantes e dedicados. Embora ocorram críticas
de que servidores não comparecem ao trabalho, a l(erda~
de é que a maioriã. esmagadora do staff trabalha muito
além do horário regular.
Estou certo de que não hã necessidade de enfatizar
para este auditório a impOrtância de se ter um corpo de
servidores competente para o bom desempenho dos trabalhos Legislativos. Aqueles que passaram suas vidas
acadêmicas estudando as instituições legislativas nos
afirmam que a dife-rença entre um parlamentar e outro,
em termos de realizações, é: muito menos uma reflexão
de sua inteligência e conhecimento natos, e muitO mais
um produto da qualidade e do calibre do staff com que
os parlamentares se cercam. Isto não quer diz~~ de _modo
algum que não sejam ini.portantes os hábitos de trabalho
e comprometimento diligentes dos parlamentares. O que
quer dizer é que, numa Sociedade complexa e tecnológica
como a nossa, o parlamentar precisa de uma equipe para
trabalhar com ele. Pouquíssiinos -de nós, independente~
mente de nossa experiência e especialização, pode afirmar que conhece todas as áreas que são debatidos no Legislativo. O que se faz necessário é o entrelaçamento
criativo do comprometimento e da receptividade do parlamentar com o conhecimento e a receptividade do staff.
Isto me leva a uma questão muito importante qUe teffi
sido muitas vezes negligenciada pelos defensores das reformas legislativas e pela imprensa. E'; comum colocar-se
ênfase na necessidade deselecionar um staff competente
através de concursos· competitivos e públicos. Se bem
que necessários, não são suficierites. O que geralmelüe"Seomite é a necessidade de um staff responsável, que partilhe os valores e objetivos do parlamentar. Numa demo-~
cracia, é o processo eleitoral que dá legitimidade ao parlamentar. Ele precisa de um staff não só competente, culto e bem informado mas, e especialmen~t respo~sável e
receptivo para com as metas e orientações políticas do
parlamentar.
Uma outra área importante da reforma legislativa,
alêm do recrutamento de um corpo de servidores competente, é a da informática. Desde o inicio da década de-setenta e sob a liderança do falecido Senador Petrônio Portella, o Senado Feaeral criou o PR.ODASEN. Esse órgão
se transformou nUm dos mais abrangentes centros de informações legislativas do mundo. Para ali, foram atraidos alguns dos especialistas mais capazes em matéria de_
inforrnãtiCa e computação no BrasiL Graças aos seus esforças pioneiros, adaptou, desenvolveu e inventou mais
de trinta aplicações de computadores modernos Uõ processo Legislativo. Não exíste, atualmente, nenhum setorno Congresso NiiCío(úi{-quer no âmbito administrativo,
quer no âmbito Legislativo, onde não se faça sentir essa
tecnologia revolucionária.
Nos óltimos__ anos o Congresso Nacional aperfeíçoou o Centro Gráfico, adequando-o às necessidadeS
crescentes de serviços orientados para o suporte às ati vidades legislativas que, como -sabem, envolvem apreciãveis volumes de trabalhos e publicações de urgência,
Mais recentemente, o CEGRAF- ~ntrou no campo da
avançada tecnologia de computação, para integrar os
trabalhos realizados nas comissões e no plenário, pela taquigrafia. Tão logo esse processo esteja em operação, as
atas das sessões serão editadas pelo CEGRAF, ,diretamente, à partir dos registras em computador.

As nossas bibliotecas se mar1Iêm atualizadas com as
mais avançadas-tecnologias e mais recentes publiCações,
de modo que se encontram potencialmente equipadas
para servir às necessidades dos analistas políticos.
Os órgãos vinculados à Secretaria de Documentação e Informação, especialmente as Subsecretarias de
.Análise e de Biblioteca, que trabalham em conjunto com
o PRODASEN, têm à sua frente profissionais de vanguarda no uso de_tecnologias aplicadas à informática legislátiva.
Como podem perceber, não só fomos capazes de recn.Jtar um staff competente, como tambêm investimos
maciçamente no se!J desenvolvimento profissional. De·
zenas de servidores concluíram cursos de graduação e
pós-graduação em áreas de relevância para o Legislativo.
Mais de duzentos membros do staff participaram de pro~
gramas de treinamento no Brasil_e no exterior, em várias
áreas de tecnologias legislativas. Atualmente, numa base
contínua e em cooperação com instituições acadêinicas
no País, o Senad.o Fe~eral está empenhado num amplo
programa de capacitação dos seus servidores.
Senhoras Senhores:
r5õs eventos empY.eendidos nos últimos anos, a
criação da ANDAL é, por certo, a mais sTgilificativa em
termos de potencial para a vida legislativa deste País, a
longo prazo. Graças aos esforços dedicados e criativos,
os membros do staff Legislativo federal e estadual reali~
zaram 0 primeiro encontro preparatório em Curitiba, em
novembro de 1984, com a participação díreta e decisiva
dos Deputados Trajano Bastos e Gernote Kirinus, então
Presidente e 1Q-Secretário da Assembléia Legislativa do
_Paraná. o 11 Encontro da ANDAL, que tivemos a honra
de sediar no Congresso Nacional, foi re<tlizado em no~
vembro de 1985. Agora, realiza~se o III Encontro, aciui
em São Paulo, tendo como característica singular a participação de uma reprc!sentação internacional. É real~
mente, um grande feito para uma organização que acaba
de ser criada,
Não obstante isso, são grandes os desafios a serem
vencidos. Permitam-me delinear algumas das priorida~
des para a ação articulada e sistemática da instituição
nos próximos anos.
E riecessário combater toda e qualquer imagem negativa que os Legislativos adquiriram, quer através da propaganda maliciosa de seus detratores nos últimos vinte
anos, quer através. da ação imprudente que alguns possam ter cometido. Essa imagem negativa é menos resultado do que os Legislativos fazem ou deixam de fazer,
mas sim da imagem negativa que é difundida por agentes
_ -·· mal informados de como eles procedem em seus trabalhos. Diferentemente do Executivo ou da empresa priva~
da, 0 Legislativo constíh.ii um fórum aberto a todos os
pontos de ·vista. Aqui, não se encobrem ou se escondem
do público as diferenças e os problemas. Na realidade, a
natureza adversa do debate dos vários protagonistas no
âmbito Legislativo tende a ampliar e muitas vezes enfatizar as diferenças.
Posso assegurar-lhes, com base na ex:periência de
quem tem atuado durante quase toda a sua vida no Legislativo, que qualquer coisa de errado que os Legislativos façam, 0 Executivo 0 faz pior, exceto que poucas
pessoas tomam conhecimento disso. Isso não quer dizer,
contudo, que não devamos aprimorar nossas operações.
Como instituições representativas e públicas, precisamos
criar um alto padrão de ética e de moralidade no serviço
público. Temos o dever do bom e do indiscutível exem\
p o.
N~ma perspectiva de sociedade aberta e democrática
o _empreguismo nas organizações_ públiCas não pode ser
toleraf!o. Os_~!ementos improdutivos, que não estão dispostos a serem treinados e readaptados para um melhor
dese~penho, devem ser dispensados. Precisamos passar
a util~zar de forma mais adequada os muitos recursos
qu_e ~e_a_CJ,!JDI,llaramao lo[!gO do~ anos~ PJ,~Ja_ u;alizarmos
isso, devemos reestruturar~nos criativament~, demodo_a
ensejar· uma -atuação mais integi'adà_ do stllff com o par~
lamentar. A burocratização da instituição legis1ativa fez
com que parlamentar~s, b~m_como stttff, se tornassem
distantes e enfraquecidos. A rotatividade das lideranças,
impostaS por normas arbitrârias, afetam profundamente
a insti!uição, enfraquecendo~a. Ela_ não permite um esforço sistemático rumo à especialização,~ profissionalização e __ ()_ uso adequado do staff. Predsamos revec a
Norma Constitucional que nos levou a este estado de
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coisas; repensar nossos regimentos e nossos regulamentos administrativos.
Senhoras e Senhores:
A ANDAL é o fórum ideal nara abordar esses e muitos outros problemas de relevânc1a para os Legislativos,
para as diferentes regiões do País. Os futuros seminários
e encontros nadonais são fóruns por excelência para discutir essas e outras questões políticas de interesse público. No processo da redação de uma nova Constituição, a
se_r realizada no próximo ano, a f\Nf!AI~ode desempe-nhar xmportantíssimo papel na formulação do novo sistema federal a ser elaborado, no papel dos Estados dentro do sistema e, mais especificamente, no papel que os
Legislativos devem desempenhar a n1vel federal e estadual.
As inovações e as soluções para os problemas surgidos
num determinado Estado, graças à ANDAL, poderão,
agora, ter o seu veículo de difusão e de penetração nos
demais Estados economizando-se tempo e dinheiro.
GoStaria de assegUrar-lhes que no seu trabalho vin~
-douro vocês terão muitos aliados. Os recursos do Senado
Federal. que mencionei, encontram~se e continuam dispoitíveis para a futura cooperação com os outros Esta~
áos. ReCentemente, várias universidades se mostraram
interessadas em cooperar com os Legislativos no treinamento e pesquisa de políticas públicas. A Universidade
de Brasflia, por exemplo, vem desempenhando relevante
papel na promoção da cooperação entre a universidade e
o Congresso, tanto no treinamento como na pesquisa de
políticas Públicas. Nesse sentido, gostaríamos de desta~
car o trabalho do Professor David Fleischer.
Além dos recursos disponíveis no País, fomos beneficiados com a experiência de outros Legislativos, cm especial, de nossos vizinhos do Norte, os Estados Unidos.
A "Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais
Norte-Americanos", representada aqui pelo seu Presidente, Senador David Nething, pelo seu DiretorExecutivo, Doutor Earl Mackey e pela sua Diretora do
staff proftssional, Doutora Sue Bauman, tem se mostrado muito prestativa ao receber vários de nós nos últimos anos e ao permitir que aprendêssemos com sua ex~
periência e realizações. Esperamos que no futuro possamos ter uma maior cooperação entre a ANDAL e a
NCSL, em áreas de benefícios para as institUiÇõeS IeS:islativas de ambos os países.
Gostaria de registrar, igualmente, que estamos viabilizando ações de cooperação com a República Federal da
Alemanha e com a Fqmça, encaminhando-as para a
ANDAL. Esperamos que esse relacionamento frutifique
e estamos confiantes de que ele contribuirá para o fortalecimento das instituições democráticas dos países envolvidos.
Diferentemente dos regimes autoritários e das ditaduras, as instituições democráticas não podem sobreviver
isoladas.
Assim, gostaria de registrar que chegou ao meu conhecimento· a possibilidade de uma futura unificação entre a
ANDAL e a UPI, se isso vier a ocorrer, tenho convicção
de que a nova organização resultará ainda mais repre-sentativa. Essa maior representatividade, por sua vez,
dará maior força política aos debates das questões públicas.
Caros ·colegas, prezados companheiros:
Considero a oportunidade adequada para registrar ai~
gumas referências pessoais. Destaco, inicialmente. a pessoa do Deputado William Passanante, da Assemblêia
Legislativa do Estado de Nova (arque, que vem sendo,
nestes últimos anos, um bom e veterano amigo para mui*
tos de nós Parlamentare.:. e membr-os do staff. A sua
atuação tem "sido fundamental para um efetivo iri:tercâmbio com tal ipstituição, permitindo que nos mantenhamos atualizados com os mais recentes desenvolvimentos
em matéria de sistemas de informática e de tecnologias
legislativas. E!)peramos que este relacionamento continue a crescer, transpondo novas fronteiras, com frutos
perenes para as- nações democráticas.
Nobre e ilustre Deputado William Passanante, peçolhe ser o portador de nossa grande amizade pessoal e de
nosSo apreço pelo relevante trabalho que realiza junto à
Assembléia- Legislativa de Nova Iorql,le, apoiando as iniciativas de sUa instituição, sensibilizando-a para o papel
de destaque que deve desempenhar perante a comunidade local, estadual, nacional e internacionaL
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Gostaria, também, de destacar um tributo especial
para a Universidade Estadual de Nova Iorque, em Albany, aqui representada pelo Professor Abdo Baaklini e
seu colega Professor Robert Nakamura. Como é do co-

nhecimento de muitos de vocês, esta universidade vem se
empenhando, hâ muitos anos, em programas de cooperação com o Senado Federal, Câmara dos Deputados e,
recentemente, os LegislatiVoS estaduais, com vistas ao
fortalecimento da capacidade institucional do Poder Legislativo. Esses esforços procuram abranger programas e
seminários de intercâmbio cultural para senadores, de-

putados federais, deputados estaduais, destacando especial prioridade e ênfase para os servidores de órgãos Legislativos.
Homenageamos aquela magnifica universidade e o seu
Presidente, Professor Vincent O'Leary, na pessoa -do
Doutor Abdo Baaklini, Diretor do Programa InternacionaL No seu longo relacionamento conosco, o Doutor
Baaklini exemplifica os ideais de um exímio profissionaL
Ultrapassando, em longe, as suas obrigações academicas
- dedica-se de .corpo e alma a idéia que, hoje, reparte
com profissionais do Legislativo de vários países, prinCipalmente do Terceiro Mundo- na certeza de que é profundamente gratificante plantar sementes e vê-las germinar, transformando-se em árvores frondosas e, quiçá, seculares.
Ao ilustre e eminente Presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo, Deputado Luiz Carlos Santos, que
nos acolhe neste formidável evento da ANDAL, com a
sensibilidade própría e indiscritível da gente deste pujante Estado de São Paulo, os nossos maiores agradecimentos. Expressa Vossa Excelência.apurada reflexão quanto
ao momento histórico em que vivemos, possibilif2ndo o
debate, a tro·ca de idéias, o intercâmbio e o relacionamento pessoal entre parlamentares, servidores, acadêmicos e pesquisadores.
Vossa Excelência, nobre Deputado, com coragem e saber, permite que encontros como este venham a se tornar
rotineiros na vida dos Legislativos, desmistificando, pelo
debate saudável o preconceito de que somente aos órgãos dos outros poderes é lícito reuniões, seminários nacionais e até internacionais.
As barreiras que nos mantinham em permanente estado de ilhamento estão sendo desfeitas. Necessitamos, urgentemente, sair da visão paroquial do mundo em que
vivemos, sem perder de vista, contudo, os compromissos
com a nossa instituição, o Poder Legislativo, santuário
da democracia.
Ao magnífico corpo de servidores da Assembléia Legislativa de São Paulo, o nosso profundo agradecimento
pelo elevado espírito profissi_onal que imprime ao III Encontro Nacional da ANDAL. Sabemos, por experiência
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própria, o quanto é difícil empreender um trabalho
como este. Temos certeza, contudo, que os resultados do
evento serão extremamente positivos a todos quantos
têm o privilégio de estar conosco. · .
A todos e a cada um, desejo os mais profícuos trabalhos, hoje e no futuro.
Aguardamos, ansiosamente, as valiosas contribuições
que o III ANDAL haverá de trazer para as nossas instituições legislativas, quer no âmbito federal, quer no estadual, sem nos esquecermos, também e principalmente,
no municipal.
·
Aos dirigentes da ANDAL, sustentáculos de um ideal
que não deve arrefecer, os nossos encómios pelo trabalho que vêm realizando.
Mui to obrigado 1
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nada mais
havendo que tratar, a Presidência, nos termos regimentais, designa para a sessão ordinária de amanhã a seguinte.

ORDEM DO DIA
Trabalhos das Comissões
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às /4 horas e 59 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE No 103, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 38, e97, inciso
IV, do Regimento Interno e de ac_ordo com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n'i' 2, de
1973, e revigorada pelo Ato n~' 12, de 1983, da Comissão
Diretora, e à vista do disposto na Resolução n'i' 130, de
1980.
Resolve autorizar a contratação, sob o regimej~~Ídico
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço de Cqlio Muniz Passos,
para o emprego de Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir
de 24 de setembro de 1986, com lotação e exercício no
Gabinete do Senhor Senador Nivaldo Machado.
Senado Federal, 1~' de outubro de 1986.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE No 104, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 38, e 97, inciso
IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n'l' 2, de 4
de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n~' Olll54 86 l,

Sexta-feira 3 3465
Resolve aposentar, voluntariamente, Francisco
Gonçalves Pereira, Assistente Legislativo, Qasse ..C",
Referência NM-33, do Quadro Permanente do Senado.
Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alínea a, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429,
inciSo I, 430, iriciso III, 414, §49, da Resolução SF n"' 58,
de I 972, e artigo 2~' parágrafo único, da Resolução SF n"'
358, de 1983, e artigo 3~', da Resolução SF n~'l3, de 1985,
com provC:ntos integrais, correspondentes ao vencimento
da Classe ••Especial", Referência NM-35 e a gratificação
adicional por tempo de serviço a que faz juz, observado
o limite preVisto no artigo 102, § 21', da Constituição Federal.
Senado Federal, }'i' de outubro de 1986.- José Fra·
gelli, Presidente do Senado Federal,.
ATO DO PRESIDENTE N• 105, DE 1986
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 38, e 97, inciso
IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi autorizada pelo Ato
da Comissão Diretora n'l' 2, de 1973, e tendo em vista o
que consta do processo n~' 011.336-86-2,
Resolve autorizar a rescisão do contrato de trabalho
de Antônio Carlos de Oliveira, do emprego de Guarda
de Segurança, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a
partir de 17 de setembro de 1986.
Senado Federal, }9 de outubro de 1986.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.
SECRETARIA-GERAL DA MESA

RET/F/CAÇÓES
Na publicação feita no DCN (Seção II) de 5-9-86, pãgina· n"' 3 I 10 no título: Projetas aprovados em primeirO
turno: ·
Suprima-se:
Projeto de Lei do Senado n~' 1, de 1983, de autoria do
Senador Nelson Carneiro, que iritroduz modificações no
Código Brasileiro de Telecomunicações- (Lei n~'4.117,
de 27 de agosto de 1962). Sessão: 15-8-86 (Extraordinária)
Na publicação feita no DCN (Seção II) de 5-9-86, páginas n<:>s 3108 e 3109 no título: Prbjetos aprovados e enviados à Comissão de Redação:
Inclua-se:
Projeto de Lei do Senado n' 1, de 1983, de autoria do
Senador Nelson Carneiro, que introiiuz modificações no
Código Brasileiro_de Telecomunicações- (Lei n~'4.117,
de 27 de agosto de 1962). Sessão: 15-8-86 (Extraordinária)
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CAPITAL FEDERAL.

CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS APRESENTADAS
Ao Projeto de Lei n• 3, de 1986 (CN), que "estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1987"- Despacho do Presidente da Comissão Mista de Orçamento, em consonância com o art.S• das
Normas estabelecidas de acordo com o disposto no art. 95 do Regimento Comum.
Nos termos dos arts. S• e 8• das Normas estabelecidas pelo art. 95 do Regimento Comum, cumpre-nos despachar as
emendas apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentãria da União para o exercício financeiro de 1987. As emendas apresentadas
aos Subanexos da Presidência da República; dos Ministérios da Aeronáutica, da Educação, da Indústria e do Comércio, do Interior, da Saúde e dos Transportes; de Encargos Gerais da União e de Reserva de Contingência visam à modificação do montante,
natureza ou objetivo da programação dos diversos órgãos, o que é expressamente vedado pelo art. 65, § 1•, da Constituição, dispositivo este que ,as tornam, todas, inaceitáveis. A emenda apresentada ao Texto da Lei não sofre dos vícios descritos naquele
preceito constitucional, podendo, portanto, ser apreciada pela Comissão Mista de Orçamento.
Publique-se o despacho com as emendas.
Brasília, 1• de outubro de 1986.- João Alves, Presidente da Comissão Mista de Orçamento.
(*)Emendas oferecidas ao Projeto de Lei nP"3, de 1986-CN, que "estima a Receita e fixa.a Despesa da União para o exercício fi"flnceiro de 1987"
(*) Serão publicadas em suplemento à presente edição.

SENADO FEDERAL
aplicados exclusivamente na Região Geoeconômica
de Brasília."
·

EMENDAS APRESENTADAS
Ao Projeto de Lei do Senado
-N• 198, de 1986 - DF,

Altere-se o item I (Execução de. Obras de Urbani·
zação) para o valor de Cz$ 65.259,00 (Em CzS 1.000,00)

''estima a Receita e fixa a Despesa do
Distrito Federal para o exercício financeiro de 1987".
~·l-

Acrescente-se ao item 12 o valor de CzS 15.000,00 (Em
Cz$ ~.000,00), dando-se a seguinte redação:
• • • • • • • • • 6> -• • • • • • • ,._,.: • ••

~· -·-·~~---

- · • -..--·

12- Execução de obras e equipamentos do Sistema de Apoio às Atividades Produtivas, sendo que,
deste total, 35% (trinta e ·cfuco por centO) -a serem

Justificação
O aumento do quantitativo a ser aplicado no Setor
insere-se na necessidade de que o DF ~ssuma parcialmente a responsabilidade pela criação de condições favorã veis ao estímulo de atividades produtivas na região'
geOeconômica, tinia vez que o próprio DF ~em ao longo
das últimas três décadas funcionado com9 o maior pólo
de atração à migração para a ãiea e Conseqüerüemente
como o grande responsâvel pelo crescimento populacional geométrico que se verifica na Região.

Principalmente os municípios que compõera o Entor~
no de Brasília, vêem sobrecarregados seus orçame:ntos"
pela demanda de serviços públicos dos ãssent3mentoS
, populacionais excedentes do DF 9ue ali. se instalam sein
a devida infra-estrutura urbana e trabalho para absorver'
enorme contingente de mão-de--obra ociosa cr subempregada, que propicia a pobreza e a marginaliZação ê:ujOSt
reflexos j~ se fazem sentir na própria Capital Feperal.
Portanto, investimentos nesse Setor, que. visa imple.!.
- mentar as atividades produtivas na Região" minirni2jct
também a pressão social exercida sobre Brasília.
Sala das Comissões, em 29 de setembro de 1986. Henrique Santillo.

-2Dê-se ao item 1 a seguinte redação:
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Diretor-Geral do Senado Federal

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

JOS~ LUCENA DANTAS

ASSINATURAS

Oiretor Executivo
JOÃO DE MORAIS SILVA

Via Superfície:

Diretor Administrativo
MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA

Diretor Industrial

Anual

Cz$ 92,00

Semestral

Cz$ 46,00

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso, Cz$ 0,17

Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

''l - FiqariCi3.niento a Cargo do Fl/NDEFE;
através do BRB -- Banco de Brasília S.A., sendo
que 30% (trinta por cento) deste total aplicados exclusivamente na Região Geoeconómica de
Brasília."

Justificação

Apesar de previsto no estatuto do BRB, o financiamento de atividades produtivas na Região Geoeconômica atravês do Fl!NDEFE não _tem sido verificado na

prática. O estabelecimento de percentual desses recursos
viria corrigir ess_a distorção observada ao longo dos
anos.
Sala das Comissões, em 29 de setembro de 1986. Henrique Santillo.

SUMÁRIO
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1.1 -ABERTURA

Men!:.agem n9 289/86, em regime de urgência, nos termos do Requerimento n"' 424/86,
lido no Expediente da presente sessão.

Referente ao expediente anteriormente lido.
1.2.6 - Discurso do Expediente

1.2 - EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da

R~

pública
N'? 447/86 (n'l 625/86, na origem), restituind9 au-

tógrafos de projeto de lei sancionado.

SENADOR ALAOR COUTINHO- Centenãrio
de nascimento de Ernesto Simões Fil~o.

1.3- ORDEM DO DIA

N9 842/86, encaminhando cópia do AViso n'? 526,
com os esclarecimentos do Ministêrio da FB+end8.
sobre os quesitos constantes do Requerimento n9
212/86, formulado com a finalídade de obter informações sobre os empréstimos ao Estado do Piauí.

1.2.3 -Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado n"' 222/8_6_, que institui facilidades cambiais para visitantes estrangeiros, coíbe
as práticas do "mercado paralelo" de moedas e dá
outras providências.
1.2.4 - Aviso do Sr. Ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário
N"' 307/86, referente à data de comparecimento de
S. Ex' ao Plenário do Senado em aten-dimento a rew
querimento de convocação aprovado por esta Casa.

Leia-se:
Mensagem n'i' 289/86, em regime de urgência, nos termos do Requerimento n"' 425/86,
lido no Expediente da presente sessão.
SUMÃR10 DA ATA DA 251' SESSÃO,
REALIZADA EM 17-9-86
(Publicado no DCN Seção 11, de 18w9w86)

Trabalhos das Comissões
1.3.1 -Discurso após a Ordem do Dia

1.2.2- Aviso do Ministro-Chefe do Gabinete. Civil da Presidência da República
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1.2.5 - FaJa da Presidência

SENADOR AFONSO SANCHO- Apelo em favor da criação da Escola Técnica Feperal do
Cariri -CE.
1.3.2 - Designa&;ão da Ordem do Dia da próxima
sessão
· 1.4- ENCERRAMENTO
SUMÃRIO DA ATA DA 24)• SESSÃO,
REALIZADA EM 17-9-86
(Publicado no DCN, Sessão II, de_ 18w9-86)
Retificação
Na publicação feita na pãgina n'i' 3197, 3'
coluna, no item
5.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem
do Dia,
Onde se lê:

Retificação
Na publicação feita na página n'i' 3200, 2'
coluna, no item
14.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem
do Dia
Onde se lê:
Mensagem n9 377/86, em regime de urgência, nos termos do Requerimento n'i' 443/86,
lido no Expediente. Aprovada, nos termos do
Requerimento n9 224/86, após pareceres das
comissões competentes. Ã Comissão de Redação.
Leia-se:
Merisagem n' 377/86, em regime de urgência. nos termos do Requerimento n"' 443/86,
lido no Expediente. Aprovada, nos termos do
Projeto de Resolução n"' 224/86, após pareceres das comissões competentes. À Comissão
de Redação.

Ata da 2871!- Sessão, em 3 de outubro de 1986
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Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislat\lra

Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:Altevir Leal - Gaivão Modesto -- Dias Macedo
-Afonso Sancho - Amir Gaudêncio- Mauricio Lei-

te - Nivaldo Machado - Luiz Cavalcante - Alao~
Coutinho - Mataw Machaoo - Severo Gomes - José
Fragelli - Arnor Damíani - Ivan Bonato.

O SR. PRESIDENTE (Josê Frjigelli)- A lis[a de presença acusa o comparecimento de 14 Srs. Senadores. Haw
v~ndo número regim(?ntal, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamOs nossOs trabãfhos.

Outubro de 1986

O Sr. 19-Secretário irâ proceder à leitura do Expediente.

t lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituido autógrafos de Projeto de Lei sancionado:

N<? 447f86_(n<? 625/86, na origem), de2 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 69, de 1985- (n"'
5.783/81, naquela Casa), que altera a redação do§ 39 do
art. 543 da Consolidação das Leís do Trabalho, aprovada pela Decreto-lei n9 5.452, de I~> de maio de 1943, estendendo a estabilidade ao empregado associado investi-

do em cargo de direção de Associação ProfissionaL
(Projeto que se transformou na Lei n'i' 7 .543, de 2 de
outubro de 1986.)
Aviso do Ministro Chere do Gabinete Civil da Presidência da República
N~' 842{86; de 19 do corrente, encaminhando c6pia do
Aviso n"' 526, de 15 de setembro de 1986 e seus.a_ne);QS,
com os esclarecimentos do Ministério da F~nda sobre
os quesitos constantes do Requerimento n"' 212, de 1986,
de autoria do Senador Helvídio Nunes, formulado com a
finalidade de obter informações sobre os empréstimos ao
Estado do Piauí, autorizados e sem autorização do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Frage!li)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 11'Secretârio.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 222, de 1986
Institui facilidades cambiais para visitantes estrangeiros, coíbe as práticas do umercado paralelo" de
moedas e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I"' O Banco Central do Brasil credenciará instituições financeiras, como tal definidas na Lei n'>' 4.595 de
31 de dezembro de 1964, para a realização de operações
de câmbio destinadas ao atendimento de pessoas naturais, em locais de trânsito de passageiros internacionais~
em estabelecimentos bancários e em suas agências localizadas em hotéis selecionados.
§ 11' A taxa de conversão praticada com os o bjetivOs
fixados neste artigo adotarã como base o valor de câmbio oficial fixado para c:ompra de moeda estrangeira, em
cruzados, que será acrescido de 50% (cinqüenta por cento) para a compra e de 60% (sessenta por cento) para a
venda, admitindo-se a diferença para custear os respectivos serviços da operação.
§ 21' Cada operação observará os limites de valor estabelecido e será realizada mediante apresentação dos bilhetes de passagem internacional e do respectivo passaporte visado:
a) dentro do prazo de permanência para as pessoas de
nacionalidade estrangeira, em visita ao país;
b) com visto de entrada para o país de destinação,
para a pessoa que estiver com viagem marcada para o exterior.
Art. 2'>' -Toda e qualquer operação de depósito, guarda ou de conversão de valores de moeda estrangeira, sem
restrição quanto ao valor, a espécie ou a ·natureza da o r~
dem de pagamento que possa representar, estarã obrigada à emissão de recibo e guia que conterão iridicações
que identifiquem as pãrteS intervenientes, o objeto e ·que
comprove o recolhimento do Imposto sobre Operações
Financeiras - IOF 9u a sua isenção, por declaração da
instituição financeira responsável.
§ l'>' A aplicação do disposto neste artigo ficará sustada durante 90 dias, a contar do início da vigência desta
lei, período em que o Banco do Brasil S/ A ficará ãutOrízado a adquirir moeda estrangeira de pessoas residentes
no país, ao valor oficial fixado, com acréscimo de 50%
(cinqüenta por cento), sem exigir sua declaração de origem e sem identificar obrigatoriamente o vendedor.
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§ 29 As operações com moeda estrangeira e os respectivos procedimentos fisc.ais, financeiros e administrativos estarão subordinados à fiscalização das autoridades _adminiStrativas federais, na foiinã da Lei n' 5.172, de
25 de outubro de 1966 e da Lei n"' 4.595, de 31 de de~
zeni.bro de 1964.
Art. jY ConstitUi crime de sonegação fiscal previsto
na Lei !19 4.729, de 14 de julho de 1965, o nãorecolhiínento do Imposto sobre Operações Finan"ceiras
- IOF, ,a recusa para exibir a respectiva guia que-Comprove o recolhimento ou a sua omissão.
Parágrafo único. A aplicação da penã por sonegação
fiscal, caracterizando o depósito ou guarda de moeda estr~eira sem que a lei o autoriZe, não exdui a aplicação
das sanções estabelecidas no Decreto-lei nt 3.415, de lO
de julho de 1941, por crime con~ra a Fa~enda Nacional,
a qu'em compete privativamente o depósito e a guarda de
moeda estrangeira no País.
ArL 49 _A guarda de moeda estrangeira, sem o con-sentimento legal, será considerada como crime contra a
Fa~enda Nacional e o contrato de cofre de aluguel conterá cláusula em que o locatário se comprometerá a não
utilizá-lo com esta finalidade.
Art. 51' A realização de operações de conversã_o d:e
valores, depósito ou de guarda de moeda estra"ngeira, a
qualquer título, sem delegação de poderes oU autori~ção d~ Banco Central d(_) Brasil, sem prejuízo _de outras cominações legais, sujeitã.râ o infrator às penas pTevistas no arL 44- da Lei n"' 4 .595, de 31 de dezembro de

1964.
Art. 69 O Poder Executivo regulamentará a execução desta lei, que entrará em vigor na data da sua
publicação, e regova as disposições em contrário.
Justificação
A existêncía de um mercado cambíal para atender às
necessidades pecuniárias das pessoas que realizam viagens internacíonais é um fenômeno- universal. Cada
nação organizada impõe instrumentos legais adequados
ao funcionamento de instituições financeiras destinadas
a este objetivo social.
O descalabro geral que imperou na adminístração fi~
nanceira do país, principalmente nos últimos anos do regime de excessão quando a desvalorização do cruzeiro
podia ser calculada em centavos por JUinuto, permitiu e
até mesmo estimulou o câmbio negro de moedas difundido, por um eufemismo, como .. mercado paralelo".
Cabe à Nova República restaurar a respeitabíl1dade e
a seriedade, neste importante setor, sem prejudicar a movimentação das pessoas que realizam viagens internacionais a negócios, por lazef ou com objetivos culturais.
O projeto de lei apresentado, neste sentido, procura al_cançar_ três objetivos:
-favorecer a captação de divisas, através de instituições financeiras regulares, instaladas em locais de
acesso fácil às pessoas que viSitam o país e, igualmente,
facilitar a aquisição de moeda estrangeira às pessoas que
estiverem de viagem marcada para o exterior;
-·coibir as operações ·cambiais praticadas sem o con~
sentimento legal;
- conceder uma anistia a todo aquele que possa ter
adquirido moeda estrangeira sem consentiinerito legal,
como opção de reserva de valor, envolvido num modismo que se generalizou com a complacência oficial.
As providências contidas no projetO apresentam inovações na medida em que proporcionarão con-dições
para facilitar a vida das pessoas em viagens interriaciónais. A modernização deste ramo de atividades; COm o
reaparelhamento das instifuiçõci- fírianciiraS espedã.Uzadas nesta modalidade de operações de câmbio, é um imperativo do mundo atual, que jâ não _tem fronteiras para
os sistemas de comu~icações, de transportes e para as
atividades comerciais.
As autoridades administrativas, policiais e o Poder Judiciário, por certo, não encontrarão nOVidades na aplicação das disposições penais contidas no projeto. A aplicação eficaz das sanções aluais, contudo, oferece dificuldades para o enquadramento do infrator por serem fragme-nta-das e interpretativas no contexto das leis em que se
encontram.
O projeto"; ao indicar expressamente aqueles ãtos-, -pro~
cura dar~lhes conteúdo mais o6jetivo para configlifar a
natureza da infração e a aplicação das penas.
As questões envolvídas são de importância relevantes
para o interesse nacional e devem ser equacionadas antes
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que as práticas correntes deste ilícito comecem a ser defendidas CO":J- base nos usos e costumes distorcidos por
uma situação irregular.
As operações de balcão, praticadas por alguns incautos, podem não ser preocupantes mas devem ser contidas. O mais grave, dentro deste legado do regime de arbítrio, é a çonfiguração de um quadro caótico nas operações cambiais tendentes a facilitar até o crime organiza-do, dentro e fora do país. É mais um desafio para o governo da Nova República que jã está adotando providências para _corrigir tantas irregularidades.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1986. - Hélio Gueiros.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 4.595,

DE 3! DE DEZEMBRO DE !964
Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências.
Art. 44. As infrações aos dispositivos desta lei sujeitam as instituições financeiras, -seus diretores, membros
de conselhos administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras
estabelecidas na legislação vigente.
I - Advertência;
II -Multa pecuniâria variável;
III -Suspensão do exercício de cargos;
IV - Inabitação temporária ou permanente pará o
exen:;ício de cargos de direçào na administraÇão ou gerência em inslituíções financeíras;
V -Cassação da autorização de funcionamento das
instituições financeiras públicas, exceto as federais, ou
privadas;
.
VI- Detenção, nos termos do § 79 deste artigo;
VII - Reclusão, nos termos dos arts. 34 e 38, desta
lei.
§ I9 A pena de advertência será aplicada pela inobservância das disposições constantes da legislação em vigor, ressalvadas as sanções nela previstas, sendo cabível
também nos casos de fornecimento de informações inexatas, de escrituração mantida em atraso ou processada
em desacordo com as normas expedidas de conformidade com o art. 4'>', inciso XII, desta lei.
§ 2'>' As multas serão aplicadas até 200{duzt:mas) vezes o maior salário mínimo vigente no País, sempre que
as instituições financeiras, por negligência ou dolo:
a) advertidas por irregularidades que tenham sido
praticadas, deixaram de sanâ-las no prazo que lhes for
assinalado pelo Banco Central ~a República do Brasil;
b) infringirem as disposíções desta lei relativas ao capital, fundos de reserva, encaixe, recolhimentos compulsóriOs-, taxa de fiscalização, serviços e operações, não
atendimento ao disposto _nos arts. 27 e 33, illdusive as
vedadas nos arts. 34 (incisos II a V), 35 a 40 desta lei, e
abusos de concorrência (ait. 18, § 2"');
c) opuseram embaraço à fiscalízação do Banco Central da República do Brasil.
§ 31' As multas cominadas neste artigo serão pagas
mediante recolhimento ao Banco Central da República
do Brasil, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento da respectiva notificação, ressalvado o
dispoSto-rio § 51' deste artigo e serão cobradas judicial-mente, com o _acréscimo da mora de 1_% (um por cento)
ao rilês; OOiliãdá da data da aplicação da multa, quando
não forem liquidadas naquele prazo.
§ 4'>' As penas referidas nos incisos III e IV, deste ar~
tigo, serão-aplicadas quando forem verificadas infrações
graves na condução dos interesses da instituição finan.:
ceira ou quando da reincidência específica, devidamente
caracterizada em transgressões anteriormente punidas
com multa.
§ 59 As penas referidas nos incisos II, III e IV deste
artigo serão aplicadas pelo Banco Central da República
do Brasil admitido recurso, com efeito suspensivo, ao
Cons(llho Monetário Nacional, interposto dentro de 15
dias, contados do recebimento da notificação.
§ 6'>' É vedada qualquer participação em multas, as
qUais serão recolhidas integralmente ao Banco Central
da República do Brasil.
§ 7"'. Quaisquer peSsOã.S físicas ou jurídicas que
atuem como instituição fíiiaflceirã, sem estar devidamC:D.--
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autorizadas pelo Banco Central da República do
Braisl, ficam sujeitas à multa referida neste artigo e de·
tenção de 1 a 2 anos, ficando a esta sujeitos, quando pessoa jurídica, seus diretores e administradores.
§ 89 No exercício da fiscalização prevista no art. 10,
inciso VIII, desta lei, o Banco Central da República do
Brasil poderá exigir das ínsütu:tÇões fmanceiras· ou das
pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as __r~~~~das no parágrafo anteriOr, a exibíção a funcionários seus, expressamente credenciados, de documentos, papéis e livros de
escrituração, considerando-se a negativa de atendime~to
como embaraço à fiscalização, sujeito à pena de multa,
prevista no§ 2~> deste artigo sem prejuízo de outras medi·
das e sanções cabíveis.
§ 99 A pena de cassação. referida no inciso V, deste
artigo, será aplicada pelo Conselho Monetário Nacional,
por proposta do Banco Central da República do Brasil,
nos casos de reincidência específica de infrações ante-riormente punidas coin as penas previstas nos incisos III
e IV deste artigo.
LEI N• 5.172,
DE 25 DE OUTUBRO DE I966
Dispõe sobre o Código Tributário Nacional e insti~
tui normas gerais de direito tributário aplicáveis à
União, Estados E' Municípios.( 1)

LEI N• 4.729,
DE I4 DE JULHO DE 1965
Define o crime de sonegacão tlscal e dá outras pro-vidências.

DECRETO-LEI N• 3.4I5,
DE IODE JULHO DE I04I
Dispõe sobre a prisão administrativa e sobre o depósito e guarda dos bens apreendidos aos'acusados do
crime contr: g Faur.d: Nacional.

(Às Comissões de Coristítuição e Justiça e de Finanças.)

O SR. PRESlDENTE(JOsé Fr~gelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, aviso mínisterial que será lido pelo Sr.
}9-Secretário.

~ lido o seguinte
Aviso(Mirad(n• 397/86

--Ém-i; d~ Outubro _de 1986
Senhor Presídente,
Tenho a hOnra de me dirigir a Vossa Excelência, a fim
de acusar o recebimento do oficio SM/N9 580, de 19 do
'corr.ente, pelo qual comunicou haver o Plenárío do Senado Federal, em sua sessão de 16-9-86, aprovado RequerimentO dos Excelentíssimos Senhores Senadores Alaor
Coutinho e Jamil Haddad, solicitando a minha convo. cação para prestar esclarecimentos sobre os critériOs _de
Desapropriaçã-o e Implantação da Reforma Agrária.
SObre o assunto, aprazMme informar a Vossa Ex.c_elência que terei a maior satisfação em comparecer ao Egrégio Plenário dessa Legislativa, no dia 16 de Outubro de
I986, às I5:30 horas.
Valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Excel~ncia
os meus protestos de estima e consideração.- J?ante _de
Oliveira, Miriistro da Reforma e do Desenvolvimento_
Agrário.
" O SR. PRESIDENTE (José Fr{lgelli)- Comunico ao
Plenário que, ontem, em comunicação telefônica co_m S.
Ex• o Ministro- da Reforma e do DesenvolvimentO
Agrário, solicitei a S. Ext fosse tiãnsferida essa data para
logo d~pois de 15 de novembro, por que S. Ext viria presM
tar esclarecimentos e fazer a sua exposição a um Plenário
COJ:D. um número muito· i'eduzido de Srs. Senadores.

Outubro de 1986
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Tomei esta liberdade. Espero que o Plenário aprove a
iniciativà- da PrCsidência, por razões óbvias.
Fíça, portanto-; -irif'ormado o Plenârio de que S. Ex• o
Sr. Ministro Dante de Oliveira atendeu, em tempo, à
convo'ça_çã_o do Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ala o r Coutinho.
O SR. ALAOR COUTINHO (PFJ.,- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Diante das prerrogativas q_ue tem e os d~ve~es a que se
impõe, o Senado Fcperal constituiu, em teiDpo hábil, a
Comissão &:pedal,' sob a Presidência do nobre Senador
Lomanto Jtinior - a quem tenho o privilégio de transíM
- toriamynte- substituir - para organizar os atas de comemoração do Centenário de Nascimento dos Drs. Octávio
MaJigabeira e Ernesto Simões Filp.o. Fafeiti. parte, também, desta Comissão, os Senadores Viana Filpo e Nelson Carneiro e os Deputados Leur Lomanto, Paulino
Cícero e Jorge Medauar.
Em que pese a existência desta Comissão, achamo-nos
no dever de registrar, no dia 27 de agosto passado, o aniversário do centenário do nascimento de Octávio ManS:abeira.
Amanhã, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dia 4,
comemora-se a data de aniversário do nascimento de Ernesto Simões Filho.
Não me poderia perdoar, nem os baianos a mim, se
não registrasse, desta tribuna, tão auspicioso aconteci. niento.
1 Ernesto Simões Fil)lo, descendente de Ernesto Simões
da Silva Fr~fitas e de Maria Emília Rosa da Silva Fryitas,
nasceu em Cachoeira, histórica cidade do interior da
Bahia, situada às margens do rio ParaguaçLL.
. Ainda cedo, jã nos tempos de ginásio, revelava seus
pendores jornalísticos, criando a revista O Papão, e, um
pouco mais tarde, na Fa~uldade de Direito da Bah_ia,
ainda acadêmico e ao lado de Octávio Mangabe1ra, redi- gia o jornal A Gazeta do Povo,_ de que se tornaria proM
p·rietáiio- em 1907, ano de sua formatura.
Por volta de 1910 já manifestava, através do Partido
Republicano, sua irrefreâvel vocação política.
Em outubro de 1912 fundou o jornal XTardé e junto
com Joaquim José Seabra, fizeram política e jornalismo
de maneira intensa e apaixonada.
Torna-se membro da Academia de Letras da Bahia em
1917, mas, a cada momento, integrava-se, mais 6-mais e
de corpo e alma, às memoráveis campanhas políticas, e,
numa delas, a de 1919, torna-se aliado de Rui Barboaa. e
adversáríO dõ- Seu- ãiifigo coi-rillglõDiiiO. J. J. Seabra.
A sua vida trepidante de político o faz, em 1923, Deputado EStadual e, em seguida, assume o mandato de
Deputado Federal. Participou intensamente do Movimento de.1930, não faltando, a uma vida política tão rica
de vitÓriâ.s, também as_derrotas, que enfrentava comestolcisffiO, 'inclusive no amargor do exílio em 1932.
Embora combatendo, em 1937, o golpe do Estado Novo •. oponao-se à ditadura Vargas, aceitou integrar, em
1951, o Governo democrático de Getúlio Vargas como
seU Ministro da Educação e Saúde, .sendo considerado
pelo Presidente, segundo depoimento de Tarcflio Vieira
de Melo, ''o homem mais bem_ educado do !3rasil'.'.
Notabilizou-se por numerosos acontecimentos que
não cabem neste modesto registro. A memória baiana
conserva, porém, com especial carinho, o episódio ocorrido na principal via pública da cidade na época. DeiXando a sede do seu jornal, transitava o D(. Simões Fil,ho,
acompanhado de correligionários e amigos, pela lua
Chile, centro infornial de reuniões políticas, quando da
janela de edifício próXimo um desafeto político faz inesperada e provocante agressão verbal: "morra Simões Fi-1
lho!". Diante da embaraçada multidão que o cercava,
testemunha muda de insólita provocacão, Sim-ões Fil,ho,
sem perder a atitude elegante do gesto, nem a costumeira
compost~ra verbal, apoiado na inseparável bengala, ergue sua mão direita e responde no mesmo tom_: ..morra
Simões Filpo - mas viva a Bahia!''.
Este fato, que retrata, sem retoques, a presença de
espírito, a inteligência ágil e fulgurante, a habilidade
política, e a sua elegância em todas as dimensões. também demonstra, sobretudo, o respeito e o amor que devotava à Bahia.
O Sr. Luiz Cavalcante - Pennite V. Ex• uma breve in:
terrupção?

O SR. ALAOR COUTINHO -

Com prazer.

O Sr. Luiz Cavalcante- A guisa de aparte, eminente
Colega, vou ler, extraído do meu "livrinho negro'\ o epiw
sódio narrado por articulista que freqüenta a página
nobre do JQinal do Brasil, a página ll. Diz ele:
Em 1953, quando, desgastado politicamente, Getúlio Vargas modificou seu Ministério, destituindo
inclusive o. Ministro da Educação, Simões Filho.
__ que se encontrava_ na Itália, chefiando a delegação
do Brasil ao Congresso da Paz Cristã. Ao retornar,
ainda no navio, o Ministro demitido foi entrevistado e questionado sobre o que ia fazer no Palácio do
Catete, já qtie havia perdido a Pasta. A resposta- foi
imediãta: "eu vou me despedir do Presidente daRepública. Eu perdi o Ministério, mas não perdi a educação".

O seu conterrâneo Simões Filho, na verdade, como frisou V. Ex•, era um homem educadíssimo. Muito obrigado.
O SR. ALA OR COUTINHO - Quem ~radecf!:_ ao
aparte, ao rico esclarecimento, somos nós, rí.obre SenaM
dor Luiz Cavalcante.
·
Ernesto Simões Fil,ho faleceu em 24 de novembro de
1957, deixando viúva D. Helena Vitóiia Cerne Simões e
três ffihos, Regina, Renato e Vera. Os primeiros, D. Regina Simões de Melo Leitão e Dr. Renato Simões, continuam com os antigos e leais amigos de seu pai, Jorge
Calmon e Cruz Rios, à frente do jornal A Tarde.
Ernesto Simões Filho está sepultado na Bahia; na
Campa ao seu lado, repousam, pelos caprichos insondáveis do destino, os restos mortais de quem foi correligionârio, coínpanheiro e amigo leal pelas i~éias e pelo co~
ração, Octávio Mangabeira. Eternamente juntos como
viveram, eternamente serão reverenciados, com o respeito, a admiração e o carinho que a justiça exige e o amor
do povo, que reconhece e fielmente retribui. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fr?gelli)- A Ordem do
Dia da presente sessão destina-se a Trabalhos de Comissões.
__ Hi! on_d_Qr:_in_s_ç:dto_. ______ _
COncedo a palavra ao nobre Senador Afonso Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
No Brasil, terra rica e de dimensões continentais, muitos problemas graves afloram e outros perduram: Convivemos com o problema do déficit público~ quer ínt~r!).o,
quer externo, de há muitas· décadas. ConvivemOs ~m a.
inflação galopante e sem remédio que no momento est:t
submersa. Com o advento do Plano 'Cru~ado novo' de-.
safios apareceram no cenário nacional, sendo o' doií
mais graves a falta no abastecimento de bens primãri~ c~
o condenável ágio, além da deterioração de determmados produtos, quer na qualidade quer na sua quantidade.
Srs. Senadores, de todos esses problemas que temos _a
enfrentar, Governo e povo, queremos destacar, d~nt'ro
da ética cristã, o problema por excelência do homem
. brasileiro. Sem a solução disto, dificilmente aq?-gire!'flOS.
o patamar de nossas potencialidades como uma grande
nação.
· ... ' , "
Trata-se de educar e dar condições de trabalho aO:::h:o:.
mem brasileiro.
O analfabetismo e o despreparo profissional são o
maior empecilho ao nosso deseiwol~imento. O Gove~no,
brasileiro precisa ter coragem qe mvestir ~o ~o~em ••
criando condições muito maiores e mais efie1entt4 para
que a grande riqueza ociosa que é o braço e a in\eli("oqçiât
de milhares e milhares de compatriotas participem dor
desenvolvimento global e agreguem sua partiçipaxão.ao"
produto interno bruto, ao invés de serem pi:!:s(? ~orla,
fermento do marginalismo e da insegurança sociãl.
Srs. Senadores, não é tanto de universidades que estaw
mos precisando. É do conhecimento de todos o doloroso
quadro de graduados que curtem o desemprego ou ativídades outras para as quais não foram formados. Precisa·
mos, sim; de escolas profissionais de nível médio 9Ub
preparem o jovem e lhe dêem qualificação condizentd
com sua índole e suas tendências.
As escolas profissionais não poôem ser localizadas ~
mente nos grandes centros urbanos, mas em pontos Ci

Outubro de 1986

tratégicos do território ilaCiõ-iiri.r, ae maneira que abriguem a população jovem, sem provocar o êxodo rural.
Srs. Senadores, tenho em mãos um apela da associação comercial do crato, por sinal uma das mais dinâmicas e conscienteS _da hinterlândia cearense, pedindo
nossa interferência junto aO ~nistério da Educação,
para que seja criada a escola técnica federal do Cariri,
destinada ao aprimoramento e à capacitação profissional da juventude de toda a região do sul do Cearâ, que
congrega grande densidade populacional jovem, sobretudo, de Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte e Missão
Velha. Esta região jã possui alguma tradição em iridústrias que se ressentem da falta de mão-de-obra especializada.
Desta tribuna, Srs. senadores, faço meu apelo ao Ministêrio da Educação, para que, o quanto antes, seja o
Cariii dotado do que ora pleiteia, certo de que os dividendos do investimento que fizermos com a juventude
daquela região serão rateados em benefício do futuro do_
Nordeste e do Brasil. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a Ordem do Dia de segunda-feira trabalhos
das comissões.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçílo !!)

--O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está ericerrada a sessão.

(Lemnta-se a sessão às 15 horas e lO minutos.)

Sâbado 4 347!

Leia-se:
... redação final do Projeto de Resolução nY 201, de
1986, que autoriza a Prefeitura Munícípal de Naviraí
(MS), ...
Na mesma página e coluna, no anexo ao parecer, na
ementa da resolução,

ATA DA 240• SESSÃO,
REALIZADA EM 17-9-86
(Publicada no DCN -

Sessão II -

de 18-9-86)

RET!FICAÇOES
No texto do Parecer nv 940, de 1986, da Comissão de
Redação que apresenta a redação final do Projeto de Resolução nY !01, de 1986, que autoriza a Prefeiturà Municipal de Na virai (MS), a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 114.768,00
OTN:
Na pâgina 3210, 1• coluna, na apresentaçâ:o do parecer
pela comissão,
Onde se lê:
... redação final do Projeto de Resolução nY 20 l, de
1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Naviraí
(MT), ...

Onde se lê:
Autoriza a Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado
do Mato Grosso, ...
Leia-se:
Autoriza a Prefeitura Municipal de Navirai, EstadO
do Mato Grosso do Sul, ...
Ainda na mesma página e coluna, no anexo ao parecer, no arL 1Yda resolução,
Onde se lê:
Art. I~> Ê a Prefeitura Municipal deNaviraí, Estado do
Mato Grosso, ...
Leia-se:
Art. 1Y Ê a Prefeitura-Municipal de Na virai, Estado dei
Mato Grosso do Sul, ...
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1.1 -ABERTURA
1.1.1 -Comunicação da Presidência cia de quorum para abertura da sessão.

Inexistên-

- Projeto de Lei do Senado n' 223/86, de autoria
do Sr. Senador Hélio Gueiros, que estabelece critérios de preferência nas concessões para instalar
agências bancárias nas cidades do interior e dá outras
providências.

1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

2.1.2 -Comunicação
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q - ENCERRAMENTO
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Ata da lP Reunião, em 6 de outubro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. Mário Maia
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Mário Maia - Héfio Gueiros
los Alberto - Luiz Cavalcante.

~

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 223, de 1986

Car-

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A lista de pro.
sença acusa o comparecimento d·e 5 Srs. Senadores. Não
hâ, portanto, quorum regimental para abertura da sessão.
N estiJ.S condições, vou encerrar a presente reunião, de-signando para a sessão ordinãria de a~anhã a seguínte

ORDEM DO DIA
TRABALHOS DAS COlVIISSOES
Expediente despachado nos termos do§ 1'i' do art. 180 do
Regimento Interno.

Estabelece critérios de preferência nas concessões
para instalar agências bancárias nas cidades do interior e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
__
_~
Art. J9 A Carta de Intenções encaminhada à autoridade competente, por pessoas do próprio Municipio ou
da Região, quando apresentada por pessoas idôneaS que
comprovem sua suficiência financeira, garantirâ a prefe·
rência destas para a concessão de autorização para instalar um estabelecimento de crédito, em município que não
tenha agência bancária.
§ I~> A inexistência da Carta de Intenções preVista
garantirá a preferência para o Banco do Estado ou para

outro Banco Regional que pleitear o privilégio da concessão.··_
-~ _
S29- A concessão para autorizar a mstalação de estabelecimento de crédito nos munícípios que se enqUadrem
neste artigo só- será expedida, em detrimento das instituições bancárias regionais, quando estas manifestarem
expressamente o sê:u interesse pelo privilégio.
·
Art. 2~> A concessão expedida, sob qualquer título,
para instalação e funcionamento de agência de estabelecimento de crédito caducarâ ·no prazo de 60 dias, conta~
dos a partir da data da suspensão do atendimentO ao
pú.blico, para a agência desativada, e, em 180 dias, a partir da sua emissão; quando o dirêito não for· exercido.
§ -1~' A concessão jâ expedida prescreverã no prazo
de 60 dias, a c·ontar do início da vigência desta lei, no
Caso em que o direito não tenha sido exercido com a ins-·
talação da respectiva agência bancária ou no caso em[
que a agência se encontrar desativada.
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CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS
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§ 2q Ficam proibidaS a renovação e 3. transferência
das concesSões enquadradas nesta lei.
Art. 3q _Q Poder Executivo regulamentarâ a apli:'
cação desta lei, que entrarâ em vigor na data da sua
J?Ublicação,
Justificação
Todos os grandes bancos brasileiros já foram pequenos. Muitos, reverenciam a triemória do seu fundador e
Cultivam sua história, ligando-a à própria'história doestabelecimento e apresentam sua fotografia no ambiente
de trabalho do antigo banco, localizado em alguma cidade do interior,
- As grandes transformações prolnovidas -com- a ínformãtica e os-avançoS-teCriológicos iiltroduzidos nos sistemas de comunicações deram novas dimensões aos Bancos Comerciais, amplíando seus serviços.
O sistema bancário atualmente presta relevantes serviços às populações das metrópoles ao substituíras anti-

gas coletorias federais e estaduais,_as antigas tesourarias
de entidades públicas e particulares realizando
cobranças e pagamentos em geral, em beneficio de todos,
principalmente, facilitando a vida das pessoas aposentadas e dos humildes que dependem de pensões e de outros
proventos pãgos pelos bancos._
. _
Desafortunadamente, somente as populações das cidades maiores podem contar com os serviços desta natureza. As modificações dos critério~ de adrriinístrãção
bancária e dos conceitos de custos de manutenção das
agências, próprios aos grandes bancos e seus conglomerados, envolvem núcleos de decisão afastados das suas
agências e dos seus clientesA Seus núcleos estão voltados
para as taxas _de retorno estabelecidas e cuidam dos espaços a serem ocupados meticulosamente no futuro.
Ocorre que~- justamente por causa destas louváveis
precauções adotadas em bases científicas, muitas localidades do interior permanecem sem bancos, e, recente:mente, muitaS agências estão sendo desativadas, provocando grandes transtornos nas suas populações.
No -ínterior do Estado do Parã, por exemplo, existem
cidades em que o fechamento do banco local faz cOm que
os pensionistas, negocíantes e as pessoas em geral, realizem viagens de 250 km ou mais para chegar ao banco, na
cidade vizinha. Acrescente·se ao desconforto da viagem,
o risco de. transportar dinheiro, às: vezes grandes somas,
em condições precárias de transportes, para as necessidades do comércio, da indústria e de outras atividades produtivas, ou, _a drama das pessoas pobres, que alêm do
desconforto, enfrentam as despesas da viagem, para receber pensões ou pequenos pagamentos.
Tudo isto porque acabaram os pequenos bancos dajnterior. A administração de um pequeno banco é bem
mais simples do que a de um grande conglomerado ban~
cárie e seus custos- relativos, bem menores, dentro de
uma cidade pequena.
Este projeto tem por objetivo pres_ervar-egpaços e estimular os empreendimentos que possam preencher esta

lacuna. Como ê do conhecimento de todos, muitas vezes,
a cidade pequena não tem banco porque a respectiva
concessão não é exercida. Permanece coberta por uma
patente engavetada, com prejuízo das populações, sem
-=-_le_yar_em çgn_t!!_a~_ nçç_essidades regionaª. ~
_ __
A preferêncíã pelos empresários locais na· forma defi.
nida, se faz óbvia. O BanCO do Estado, com seus objetí.:vos sociais no primeiro plano, poderá agir como instrumento suplementar do governo, quando necessário, para
que os serviços desta natureza não faltem às populações
das cidades menores.
Sala das Sessões, 6 d_e outubro de 1986~- Hélio Gu~i
ros.
{Às Cóinlssões~-ae CbnstiiU/çaO e-IustiÇa, de Assuntos Regionais e de Finanças._}

COMUNICAÇÃO
Em 3 de outubro de 1986.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir do próximo dia 5,_a fim de
participar da delegaç?o brasileira à 76~ Conferência ln·
terparlamentar, a realizíir·se em Buenos Aires, nO períOdo de 6 a li de outubro próximo.
Atenciosas saudações, - Amaral Peixoto.

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO
Destinada a investíg~r a gestio_das Sociedades .de
Economia Mista nas quais a União detenha maioria
acionária.
13• reunião, realizada em 17 de setembro de 1985
Às nove horas e_triJJta minll,tos,"do dia dezessete de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, na
sala de reuniões da COmissão de Economia, presentes os
Srs. Senadores Cesar Cais, Presidente, Roberto Campos,
Jutahy Magalhães, Severo Gomes, Relator, Virg'ílio Távora e Martins Filho, reúne-se a Comissão Parlamentar
de Inquérito "destinada a investigar a gestão das Sociedades de Economia Mista nas quais ã União detenha
maioria adonária". Comparece, ainda, o Sr. Deputado
Mário Lima. É dispensada a leitura da Ata da reunião
anterior, que é dada como aprovada. Havendo rí:úmero ·
regimental, o Sr. Presidente declara abe_rto os trabalhos.
O Sr. Presidente, Senador Cesar- Cais, soiTCíta-·ao Dr.
João Luís da Silva Dias, Secretário Especial de Abastecimento e Preços, que proceda a leitura .do juramento, e,
em- seguida, concede-lhe a palavra. Inicialmente, o Sr.
João .Luís ,da. Silva Dias, agradece a oportunidade de
cbriipafecer à Comissão, para de alguma forma, oferecer
um~ contribuição de uma área bastante importante, que

é a administraçã-O de preços. Em seguida, faz sua exposição e,log_o após, coloca-se à disposição dos Srs. Parlamentares para quaisquer escolarecimentos. Continuando, o Sr. Presidente passa à fase de debates. Usam da pa-- lavra, pela ordem, os Srs. Senadores Roberto Campos,
Virgílío Távora, Severo Gomes (Relator), Jutahy Magalhães e o Sr. Deputado Mário Lima. O Sr. Presidente
agradece a presença do Dr. João Luís da Silva Dias e determina que as notas taquigráficas, tão logo traduzidas e
revisadas, sejam publicadas, em anexo à presente Ata.
Nada_mais havendo a tratar~ encerra-se a reunião e, para
constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assistente da
ConiiSsão, lavrei a presente Ata, que· lida e aprovada serâ
assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.

ANEXO A ATA DA 13' REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE /NQU!tRITO,
DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS
SOCIEDADES Df; ECONOMIA MISTA NAS
QUAIS A UNIÃO DETENHA MAIORIA AClONÁRIA, REALIZADA EM I7 DE SETEMBRO
DE 1985, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. JOÃO LUIS DA SILVA DIAS, SECRETÁRIO ESPECIAL DE ABASTECIMENTO
E PREÇOS, QUE SE PUBUCA COM A DEVIDA
AUTORIZAÇÃO DO SR. PRF;SlDENTE.

Presidente: Senador Cesar Cais
Relator: Seriador Severo Gomes
(lntegra do apanham~nto taquigráfico.)

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Havendo número regime,ntal declaro aberta a reunião.
O depoente será o Dr. João Luís da Silva Dias, que foi
Presidente da Companhia de Transportes Urbanos da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi assessor
Ec.onômico do Ministério da Fazenda, Técnico da Fundação João Pinheiro, e hoje exerce o cargo de Secretário
Especial de Abastecimento e Preços. do Ministêrio da
Fazenda.
Convido o Dr. João Lufs da Silva Dfas a proferir ajuramento.
O SR. JOÁO LUIS DA SILVA DIAS:
Juro, como dever de consciência, dizer toda a verdade
nada omitíndo do que seja do meu conhecimento sobre
quaisquer fatos relacionados a cargo desta ComiSsão
P~lamentar. de Inquérito que Inv~_tiga a G~t~q das Sociedades de Ecoq.omia Mista nas quais a União detenha
maioria acionária.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- De .acordo com
o que foí estabelecido, esta reunião terminará, improrrogavelmente, às 13 horas. O_depoente terá 30 minutos,
prorrogáveis por mais 15 minutos~
Com a palavra o Dr. João Luís da· Silva Dias.
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SE~RVIÇOS

Depoimento à Comissão Parlamentar do Inquérito
do Se"nado Federal que investiga as empresas estatais.

O SR. JOÃO LUIS DA SILVA DIAS- Exm•Sr. Se-

nador Ce.sar Cais, _E_r~~idente desta C~omi~são Parlamen--

tar de Inquérito,

Exm~'

Sr, Senador Severo Gonies, Srs_,

Senadores: .
__
-- ' __
:t: uma honra muito grande podermos comparecer a
esta Comissão Parlamentar de Inquérito para, de alguma
forma, oferecer uma contribuição singela de depoimento

de um. funcionário qu~ está a serviço do Governo, numa
área bastante importante, bastante sensível, que é administração de preços.
Na fixação dos preços dos bens e serviços públicos tem
sido comum a alternância entre dois critérios :inta.Sônicos que se sucedem, segundo as circunstâncias políticas,
econômicas ·e administrativas:
a) a consideração- da renda dos consumidores e o
combate à inflação, fazendo c_om que os preços sejam
comprimidos, levando as empresas a descapitalização e a
deteriorização de seus serviços;
b) a necessidade de financiamento do setor, ou do
próprio Governei, dando sentido fiscal, explícito ou não,
ao' preço ou tarifa. ·
A, percepção deste quadro não_tem sido_evidente em
virtude não só das altas taxas de inflação, mas, sobretudo, pelos mçanrentos. paralelos, que proliferaram sob a
denominação -de fundos, constituídos com receitas de
sobretarifas, adicio_naiS, alíneas, entre as muitas formas
de contribuições parafiscais.
A este fato se acrescenta o mah; grave, a desconside~
ração do custo na formação d.ol! preços públicos,
partindo-se oU de um conceito orçamentário (o preço necessãrio para a cobertura dos dispêndios de custeio e financiamento) ou de um conveniente e simplório processo de indexação.
_
_----_ _____ _
Neste contexto, a Frente Democrãtíca iniciou sUa ges~ tão a 15 de março último pressionada de um lado por
uma inflação explosiva e de outro por reivindicações de
reajustes de preços públicos e tarifas Cm níveis eXtrema- mente elevados e supostamente emergenciais, Tendo que
estabelecer o controle de preços de forma extensiva para
conter a excitação inflacionária, impôs-se, por stmertiã e
justiça, a aplicação de igual severidade sobre os preços
públicos. No combate à inflação em uma economia indexada, pelo menos dois preços púb(icos são éstra..tégicos
por serem preços diretores, em suas influências diretas e
indiretas, e até psicológicas, sobre o sistema econômico:
derivados de petróleo e aços pl~nos. Ambos os setores
anunciavam déficits vultosos. A ''conta petróleo",
referindo~s~ a diferença da taxa de câmbio para cobertu~
ra das importações de petróleo; acusava um déficit de 1,5
trilhão de cruzeiros a 31 de março de 1985, não obstante
os derivados de petróleo terem tido um reajuste de quase
300% em 1984, contra~ uma iriflação de 224%, os preços
do petróleo importado estarem em queda desde 1981, e o
contínuo aumento da produção do petróleo nacional.
Efetivamerite todos os preços públicos vinham sendo
fixados arbitrariamente, corrigidos por indexação e conseqUentemente penalizando as empresas ou seus
usuários. ,Sem que sequer os ciitér10S fossem eStáveis,
simplificadamente se adotavam os seguintes indexadores:
a) derivados de petróleo: sobre _o item -PrinCipàl; a
J:llatéria-prima, taxa de câmbio;
Então, no reajuste da estrutura de preço do petróleo,
embora com toda. a sua, decomposição, o item principal
que era exatamente ·o petróleo bruto, a matéria-prima
era corrigida pela parte de câmbio, o que se aplicava não
só sobre o petróleo import~do mas, inclusive, sobre.o petróleo de _origem nacional.
b) aços planos: a correção se fazia pelo Indice Gefaj
de Preços, eventualmente se praticando a sua nivelação
com a inflação mais defasada, ou seja, para uma inflação
de 2~0% a.o ano, se ~cançava. se dava mais imposição
aos preços do aço, mas sempre vinha atrás da inflação,·
então, -conseqUentemente o preço médlo real ficava abai~
xó, e do ponto ··de vista de fluxo financeiro a~ empresas
não tinham o fluxo adequado.
Q SR. VIRGIL!O TÃYORA .,-,_Dava para V. Ei•~ré
petir isso :U'?

9_ ªR, ,L~O ~JLVA_Dl_AS -Estou-me referin-

do açs indexadores -que se aplicavam sof?re_ <!_S reajuste~.
No caso de aços planos, se fazia a correção, pUra e
simplesmente, pelo IGP, em primeiro lugar. Em segundo, sem sequer se estabelecer o reajuste de forma adequada por segmento da evolução dos preços· em geral, se
_fechando a nível de orçainento fiScal, ou seja, se criava,
aparentemente, os preços de aços planos-, no exercício de
1984, tiveram o mesmo reajuste do Indíce Geral de
Preço. Entretanto, o reajuste se fazia no final _do exercício.
Em 1984, os reajustes dos preços dos produtos siderúrgicos foí _de 229,89%, contra urna inflação de 223,80%.
Entretanto, Os reajustes foram dados, nos meses de
março, 20%, ilci mês de junho, 35%, no inês de agosto,
-17%, no mês de setembro, 35%, outubro, 35%, novembro, 21%, dezembro, 6,56%.
São, de fato, duas coisas. Primeiro, que esse é um processo de corrigir preços, não tem nada a ver evolução dos
custos do setor siderúrgico com o Indice Geral ~e Preços
que compõe o preço da batata, da cebola, e tudo o mais.
Então, não estã havendo nenhum realismo com a evolução dos custos que podem ser maior ou menor; se pode
estar favorecendo ou pode estar prejudicando a empresa,
nessa forma de atualização.
_
Energia elétrica: devia ser corrigida pelo INPC, tendo
-em vista a baiXa rentabi1id~de do setor, está abaixo da
rentabilidade legal de 10 a 12%, se eStabeleceram umas
negociações com o Banco Mundial, que seria reajustado
ligeiramente com o reajuste real que seria da ordem de
5% sobre o lNPC.
Primeira coisa, tarifà de energia elétrica acima do
TNPC. Então significava que se buscava um crescimento
real, mas só que energia elétrica pouco tem a ver com o
INPC, e o INPC, quando muito, é o nosso- _indexador
para correção de 1atârios, mas não tem nada a ver.com o
custO de energia elêtrica, que é principalmente determinado pelo patrimônio posto em s~rviço. Conseqüente-mente, o setor podia estar, eventualmente, sendo favorecido, via de regra, embora penalizado por essa forma de
reajuste.
Telecomunicações:_ também pelo INPC, nãO obstante
a mão-de-obra no setor.
Âgua e esgoto: são companhias estaduais e munfcipais
de saneamento, que via de regra, bastante endividadas
perante o pfóprio Banco Nacional da Habitação, PLANASA. Então os seus reajustes não são feitos _pela
ORTN, ou seja, corrigir-se pela evolução do passivo da
empresa.
Correios, tarifas portuáriãs, oUtroS ServiÇos, lãmbém
pelo INPC, nesse caso jã com alguma córreção pela proximidade, .dado que o item principal é ex.atamente a
mão-de-obra.
Parti rido-se de tal critério, era natural que os reajustes
seguissem a lógiCa da política salarial, embora sem a sua
rigidez, mas recompondo, de igual forma, os picos de
preços nominais, e, conseqUentemente criando choques
cada vez mais elevados na medid_a em que evoluia o processo inflacionário.
Os princípios que se Únpõe estabelecer mi admiriistração dos preços públicos são inerentes ao Estado de
DireitO ·e à Sociedade Democrâtica. Os preços e tarifas
devem levar em consideração:
I, · a cob~rtura dos custos e a remuneração dos investimentos, preocupando-se com a eficiência, a qua1idade
dos serviços e o crescimento do mercado;
2. a capacidade de- pagaiUento dos usuários e os ímpactos sobré s.~us custos;
3. a orientação da demanda. entre bens substitutos,
de acordo com o interesse nacional.
4·. a absoluta clareza pa,r.a o consumidor e. o público
eln geral sobre o que está se cobrando.
É de ·se entender inclusive que a própria discriminação
de preços entre categoria de usuários, ainda que respaldada em objetivos de política social ou económica, re~
quer a anuência da Sociedade através de seus poderes representativos. Neste sentido, há de se entender os inúmeros descontos para classés de consumidores e até mesmo
a política de uniformizaÇão de preços em todo o terri~
tório nacional. Não se trata de rejeitar os incentivos,
isençôes e- d.esContos, mas de legitimá-Ias,
cOri.tãbilíZando-os adequadamente de forma a dar clareza as· políticaS, permitindO a-sua permanente avaliação.
O princípio da legalidade implica em reconhecer o subsí-
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dia cruzado, de consumidor a consumidor, como uma
forma tributãria.
O Caminho ser pefcorrido ê ârduo. De um lado setores' debilitados por uma política desastrosa de financiamento, como- o seto r de energia elétrica e o de aços planos. De OutrO, o Cipoal de legislação do executivo traduzindo- um sem nUmero de .. políticas", eventualmente
conflitantes, superadas em sua motivação original, mas,
vigentes. Sobretudo, ~stingue-se de forma generalizada
a c:Hsposiçã"o- firme e c:ontínua de lesar as normas tributárias cOilstituckinais, reduzindo a participação dos Es~
tados e M_unicípios, e vinculando receitas a fundos, fora
dos controles do Tesouro do Congresso e do Tribunal de
Contas.
PratiCar- uma política corretiva de preços, -com reajustes acima da evolução dos custos, em uma economia indexada, que reclaina um esforço hercúleo para frc:ar a inM
fiação _inerciai, implica em àtuar simultaneamente em
sentidos contrârios. A forma inicialmente utilizada para
minimizar o conflito foi abilndonar a recomposição dos
picos de preços nominais, procurando estabilizar em torno do preço médio real. Isto significou adotar reajustes
mensais para o sistema Eletrobrá.s e Siderbrás, com base
na inflação prescrita, corrigindo-se a trajetória para asce:ndente através de pequenos acréscimos reais.
A reformulação-institucional do Conselho Interministerial de Preços- CIP e da Secretaria Especial de Abastecimento e :Preços- SEAP enquadra-se no contexto lógico aqui descrito. Como ponto bãsico· dã~_se ao CIP a
sua efetiva dimensão interministerial, significando a articulação de diversos vetares de política, em que a Fazenda expressa, por si, apenas um dos lados. A restauração
do CIP como plenário deliberativo faz com que a SEAP
opere adequadamente como órgão de assessoramento.
_·Na ad.mi.nistraç_ão dos preços públicos, os órgãos específicos, responsáveis pela fixação de preços, assumirão
mais adequadamente os seus papéis na medida em que o
processo de abertura política evolui,.reduzindo o viés setor.ial acomodado em que se postavam como órgãos pos.tulantes.
Essas são as diretrizes gerais que estão a orientar o
noss-o trabalho. Coloco-me agora à disposição de V. Ex•s
para responder às questões especificas, esperando que de
alguma forma possa ser útil aos trabalhos desta Camisão
Parlamentar.

a

_Q SR.. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Vamos dar início à segunda parte, em que os Srs. Senadores, podem fa-

zer perguntas ao depoente. Eu pediria que as indagações
fossem feitas, usando o prazo· de 10 minutos.
Antes de passar à lista de inscritos, como Presidente,
eu faço a indagação Sl)bre qual a polítiCa real, atualmente, de fixação dos preços ao· consumidor vã rios derivados
de petróleo. Sab_e_ndo~se que o barril de petróleo tem
vários derívados, o Governo anterior, de certo modo, fazia um subsidio dentro do próp~o barril apra o GLP e o
óleo diesel e nafta, carregando em outros derivados.
Qu~ ê a política que o Governo estâ adotando para os
váriOs derivados d.e petróleo, dentro daqueles que constituem o barril?

O SR. JOÃO LUIZ SILVA DIAS - Sr. Presidente,
em primeiro lugar, nós estamos procurando, como primeiro de ordem geral, estabelecer o preço justo a ser
Cobrado pela PETROBRÃS, independente da p·olítica de
direcionamento para o uso dos diversos derivados. O
, que nós temos, neste caso, é dos exemplos mais eloqUentes de violentação do próprio sistema tributário nacional. Hoje nós assistimos a sociedade debatendo a reforma tributária, procurando_ restabelecer o federalismo fiscaL Entretanto, a Reforma Tributária foi realizada em
1965, e, não obstante ter sido uma reforma que emergiu
em um estado dé: exceção, foi uma reforma desenvolvida
dentro deste Collgresso Nãcional, trabalhado pOr maiSde 15 anos, desde da criação da Comissão da Reforina ·
Tributária no Governo de Getlllio Vargas, desenvolvidqs trabalhos técnicos de estudos de sistema tributários
de todos os países do mundo, e, conseqüentemente,
aplicando-se à nossa realidade continental um sistema
tributáriO bru;_tante moderno e profundamente federalista. Bastava~se que o sistema fosse respeitado. Mas, continuamente, o que nós vemos, no caso ·dos derivados de
petróleo, é a sua utilização não iniCialmente para favorecera PETROBRÃS, nias para lesar os Estados e os MuR
nicípios. Então nós assiStimos a uma plêiade de contri~
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buições parafiscais, por fora da base de cálculo do im~
posto, transformando e obscurecendo até a própria formação de seus preços. Nós não podemos esquecer tam~
bém que, até 1973, o petróleo nacional custava mais caro
que o petróleo importado. Nós, ao longo dessa história,
em que a participação dos Estados vem sendo _reduzida,
a base do Imposto único vem sendo reduzida, nós tivemos, também, a administração do preço do petróleo sen-

do utilizado para reduzir a participação dos Estados e
Municípios. Assim é que, em 1969, por exemplo, o CNP
equiparou para efeito do ressarcimento dos estados produtores, equiparou o petróleo nacional ao importad_o.
Naquele momento, em 1969, quando isso se fazia, o petróleo nacional estava na ordem de 4 dólares o barril, enquanto o petróleo importado estava na ordem de 2-dólares.
Então ao se-restabelecer essa equiparação· para efeito
de pagamentos de royalties às regiões produtoras, nadá
mais estava fazendo o CNP do que reduzir as transferências nesses Estados.
O SR. ROBERTO_CAMPOS- Essa medida foi tomada em 1969 _ou l9791

O SR. JOÁO LUIZ DA SI!.. VA O lAS~ Inicialmente, em 1969, através de uma decisão do CNP. Posterior~
mente, nós tivemos os preços do petróleo, a partir de
1973, gradativamente os preços do petróleo importado
se tornando mais caro do que o petróleo nacional.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Essa_decisào era ilegal e inconstitucional?
O SR. JOÁO LUIZ DA SILVA DIAS - A meu ver,
sim.
O SR. ROBERTO CAMPOS- O Decreto-1cL61 é inconstitucional, à luz do art. 21 da Constituição.
OSR. JOÁO LUIZDA SILVA DIAS-!'.. Agora, se
fazia, com base no art. 27 Agora, só que se aplicou em
1969 para reduzir os royalties a serem pagos para os Estados, e se aplicOu, em janeiro de 1984, no sentido inverso, usando-se a própria decisão dci-CNP em 1969, mas
agora para gerar o beneficio à P.ETROBRÁS. O qUe nós
vemos, efetivamente, a partir de 1973, foi o recolhimento
se acrescentando às diversas alíneas. as alíneas chegaram, a 1979, a n aHneas, e eram aquelas contribuições parafiscais que a Emenda Passos Pôrto, Emenda Constitucional n" 23, prõcurou excluir a sua não-compressão na
base tributária do IUM. Mas as alíneas chegaram a n alíneas, e, além disso, se cobrou a diferença, quer dizer, o
consumidor nacional pagou pelo petróleo não a média
entre petróleo jmportado e o petróleo nacional, mas pagou os preços da OPEP, e essa diferença ela não era gerada c_omo uma receita tributária dentro do Imposto Único, ela era gerada dentro do fundo, inícialmente_chamado "Fundo de Diferença dC? Petróleo Nacional", que tí:
nha nos seus destinos o próprio CNP, cm algumas dessas
alíneas, inclusive setores fora _da área petroHfera, SIDER BRÁS e outros setores, fo~arri beneficiados porrecursos gerados e alocados diretamente pela Secretaria de
Planejamento e pela Presidência da República, posteriormente, em 1984, já sob a pressão da Emenda Passos
Pôrto, então fo"i estilbelecida a equiparação do preço, já
gerando bcnefíciqs da PETROBRÃS.
O quadro com que nos deparamos é que nós encontramos em março de 1985, uma estruturá de preços atualizados no dia 28 de fevereiro, em que se falava em um
grande dccifit da conta petróleo. Quando se fala em deficit da conta petróleo dá a entender que a empresa ·está
operando em prejuízo. Entretanto, a conta petróleo se
referia exclusivamente à administração das diferentes taxas de câmbio. No di'a 28 de março havia sído atualizada
pela úlfíma vez no governo passado a estrutura e ná(jiielã.
estrutura se tinha a taxa de câmbio futuro para o período
que se pretendia vigente, com os preços que ali estavam
sendo reajuStãôoS_;_o preçO do barril a 30 dólares, preço
este superior ineSmo ao petróleo importado.
L

O SR. ROBERTO CAMPOS- Jã desesperei de ~ob
ter alguma clarificação da base real de cálculo da estrutura dé preço.
_
__
___
___ _
V. s~ acaba de mencionar 30 dólares por barril, o presidnete _do CNP_ mencionou 28~5 dólares por barril, um
dos diretores da PETROBRÁS mencionou 2$,5, um outro 29, e o Presidente da PET_ROBRÁS 30 dólares oor
barril. Qual é a base de cálc_!.llo?

O SR.JOÁO LUIZ DA SILVA DIAS-Atéo dia20
de julho d~se ano se cobrou 30 dólares o _barril. Isto,
desde janeiro de 1984.
O SR. ROBERTO CAMPOS -

De janeiro a julho?

O SR. JOÁO LUIZ DA SILVA DIAS- Então, dejaneir.o de 84 a 20 de jqlh9 de 1985, ~tava C9~adQ_ a 30
dólares o barril. Em primeiro lugar, cotado, quer dizer,
arbitrado. Não significa que seja nenhum preço médio
calculado pelo efetivo desembolso pelo petr61eo importado. Então, o preço arbitrado, e a ele o preço equipara~
do-o petróleo nacional. Então para o petróleo nacional
tambêm Se cobr_ou os mesmos 30 dólares.
O SR. ROBERTO CA----:MPOS- Supera perfeiçoada a
engenl.lar_ia dç _ª-._oneg_aç_ão de recursos aos I;~~ados.
O SR. JOÁO LUIZ DA SILVA DIAS- Efetivamente, o sentido original, porque a partir de 84, janeiro de
84, esse beneficio passõii a beneficiai diretamente a iinp-res-a. Mas, até então, quando se fizia pelO Fundo de Diferença do Petróleo Nacional, era simplesmente uma receita tributária em que a União simplesmente dela se dispunha, sem qualquer apreço à participação constítucional dos Estados e Municípios.
Bom, então nessa sítuação que nós ericontramos, ilós
tínhamos esse preço arbitrado à taxa de dólar estabelecida naquela·data. Nós podemos fazer uma correspondência aos preços de hoje. Nós teríamos o seguinte: o preço
cobrado, que está na estrutura, considerando os reajustes feitos na taxa do dólar estabelecido para o barril, em
28,5 dólares. Foí o último preço arbitrado. Mas vamos
calCular o preço efetivo que nós estamos pagarido.
Nós tivemos o reajuste no dia 20 de julho e tivemos
_y__ro outr_o re-ªjJJS!e no. .dia 30 <!.~M.QStQ ....l'S.o....r.eajuste no
dia 20 de julho foi atualizado, para menos, o preço do
barril importado; de 30 para 28,Yàólares; e para mais, a
taxa de câmbio embora·não chegasse a taxa de câmbio
efeüva. Mas nós podemos fazer um raciocínio às aVessas:
vamos tomar o valor em cruzeiros que efetivamente estariam sendo pagos hoje à taxa de câmbio de hoje. A taxa
de câmbio, 7.525 cruzeiros o dólar, nós poderíamos calcular, pelos cruzeiros que estão presentes na estrutura
dos derivados. de petróleo, nós calcularíamos o litro em
89'6 cruzeiros e 17 centavos, que corresponderão a -124
mil 545 Cruzeiros o barril.
~sso corresponde, à taxa de câmbio de hoje, a um custo de CIF médio de 16 dólares e 55 cents. Quer dizer, esse
seria o preço médio que estaríamos pagando hoje, mas
fazendo o mesmo raciodnio ..
O SR. ROBERTO CAMPOS- Ao câmbio de hoje
de quanto?
0 SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS - À taxa de
cámbio de hoj~. 7 mil. 525 cruzeiros: Eilfão~~--

0 SR. ROBERTO CAMPOS -

Isso significa." ---

O SR. JOÁO LUIZ DA SILVA DIAS- 16 dólares e
55 cents o barril.
Voltando 'a 28 de fevereiro, fazendo o mesmo raciocínio, nós teríamos o barril custando 3! dólares. Quer dizer, não obstante estivesse 30 dólares na estrutura, como
::r taxa de câmbio é futura. usando a taxa de câmbio do
dia nós estaríamos pagando .31,5 dólares.o barril, CIF,
no dia 28 de .fevereiro. Então nós teríamos o preço do
barril efetivo decrescente, pela evolução da taxa de câmbio, e teríamos que calcular o custo médio do barril. De
qualquer forma, 16,5 dólares pelo barril, considerando
que o·-petróleo importado. CIF, esteja na ordem de 23 a
24 dólares, e o petróleo nacional que esteja oneri1do pefa
subida de custo da exploração nas plataformas continentais, que já tenham atingido a casa, digamos, da ordem
de 15 dólares o barril,- nós estamos falando e raciocinançlo_ em abstrato - n_ós teríamos o custo médio neces~
sariamente inferior ao que se cobrou durante todo o
período. ~ importante que nós, efetivamente, possamos
chegar à defin_ição real desses valores. Quer dizer, efetiw
vamente,:s_e deve_estabdecer com o preço a ser cobrado o
PtCÇÇ> determinado p_f!.ra a _p_r9dução do petróleo nacional e o preço determinado pelos preços do petróleo importado. E, efetivamente, se cobre o preço médio de 6.0%
do petróleo nacional. Isso não quer dizer que não se entendª-_c:oroo necçssários os inv_çstim~ntQs qu.e devam ser
realizados pela empresa.
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MaS. o princípio, que no outro depoimento eu colocava, é que se deva determimir o preço, aquele preço que
nós estarí<iinos estabelecendo· tal como se _ao· mesmo
preço estatal nós tivéssemos uma empresa privada nacio-nal ou multinacional. :t: o preço, o custo e a efetiva remuneração dos ir].vestimenfos.
O SR. VIRGILIO TÁVORA -Sr. Presidente, sem
interromper aí a interrogação feita pelo ilustre Senador
por Mato Grosso, gostaria que o depoente- o depoente
sabe que nós não somos economista, somos engenheiro,
portanto, nós acreditamos em números- o Sr. Conio
poderia, dentro desse seu raciocfnio, garantir a PETROBRÃS o crescendo de investimento de exploração e
pesquisa. A primeira, tão necessária agora de ser dotada
de volumes ponderâveis de recursos, mercê justamente
da exploração em águas profundas de duas plataformas,
é o que ·estamos informando - cobrarão da sua instalação pela PETROBRÁS quase tanto quanto já foi dispendido em Campos? Alguma coisa que nunca foi bem
explicada meu caro expositor: lucro da PETROBRÁS
lersus preço adotado pelo petróleo. V. St- tem paciência,
veio aqui pura depor, vamos ver se faz um pouguinho de
luz, porque seus antecessores- acredito que não há ning_uém aqui que divirja do que nós estamos afirmandonurica chégãrãm a um acordo, aqui, para nos faZer um
pouco de luz sobre o assunto.
Poderia V. s~ se deter um pouco sobre esses assunto?
Conta de petróleo, preço da PETROBRÁS, afirmativas,
às vezes, absolutamente contraditórias, em que um presidente de um determinado Conselho- que eu seja educadó para·n-ão citar qual é o ConselhO-- diz do que a PETROBRÁS tem deficit, a PETROBRÃS afirma que teve
foi lucro. De maneira que esses dados assim do menos A
e mais A_se co_IIflitando causam uma certa perplexidade a
quem· nos ouvem. O Sr. está na frente de um economista
e três engenheiros. Dessa maneira vamos ver se a··gente
consegue sair desse emaranhado.
OSR.lQÁO LUIZ DA SILVA DIAS- Meu ilustre
Senador, é a luz o que todos nós buscamos. Inclusive o
que justifica até essa própria CPI. E o esforço que o Governo tem desenvolvido, de procurar dar absoluta clareza às contas públicas, principalmente quando nós estamos nos referindo a um preço de um serviço de uma empresa pública. ConseqUentemente, são contas que devem
ser do domínio não só de um Congresso, mas deve ser do
domínio mesmo de um simples cidadão consumidor daquele serviço.
Em priineiro luglu, não obstante a PETROBRÃS ter
quase que somente 17% de acionistas privados, ela os
tem, e CS$es 17% de acionistas privados certamente representam uma massa muito grande do nosso mercado de
capitais. Na hora em que nós estabelecemos um preço
que gera uma margem elevada para propiciar o programa que nós desejamos, os grandes investimentos da PETROBRÃS em prospecção, em pesquisa, nós estamos
fazendo com que oS-consumidores dos seus bens e_stejam
fiiü\l"fCiãrido um programa de investimento que é devido
aos seus acionístas. Ainda que a grande sociedade brasileira seja o principal acionista como empresa ·estatal, mas
o acionista prfvado foi seriamente beneficiado por essa
implicação de preços, pela forma como que se fez. Não é
nem mesmo negar o nível de preço. Podíamos chegar,
como podemos, chegar à determinação de preços até superioreS, Se for conVeniente para ll política econômica do
Governo. Se entender que há ll cl!pacidade tributária, então p-óde-se manler o nfvel de preço. Mas a diferença entre p preço devido à PETROBRÃS e o preço que é
cobrado dos usuários para se chamar tributo. ConseqUentemente, nós não poderíamos· ter a· aplicação de
preços da forma como se fez. Os cálculoS que nós estaines utilizando, o raCiocfnio- que aqui estou fazendo, nós
estamos falendo por via índireta. Nós e.o:;tamos fazendo
daqueles preços da estrutura como está posta. Nós não
chegamos, ainda, à discussão, desde o dia 28 de fevereiro, quando se fez o último reajuste. Nós tivemos um reajuste, no dia 20 de julho, de 15%, e um reajus_te no dia 30
de agosto de 5%, foram dois reajustes bastante moderados, nesse período, enquanto não se discute, não se aprofunda, não se determina o preço de_ c_usto correto da empréSà;enqu-antO-iião-se faz abertura adequada do seu tratamento tributário. Então, como ponto inícial, nós temos a estrutura tal qual ela era feita. Nós não temos, a
empresa, a PETROBRÃS, o sistemã--ãinda alega déficit
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naquela sua conta petróleo. Conta essa (lue nós discutimos até a sua legalidade, a sua forma de se fazer. Então
nós estamos ainda num processo, com~ é a preocupação
desta própria comissão, nós estamos num processo de
busca da determinação da estrutura adequada do custo
real.
Agora, apenas para fazer uma referência por pontos
indiretos.
__
~
_
____ _
_~
Eu me recordo que em 1979 o custo do petróleo nacional, apresentado pela PETROBRAS, quando ela não se
beneficiava, pela equiparação ao petróleo importado.
Em 1979, o petróleo nacional estava estabelecido em 85
dólares o barril Naquelas circunstâncias a PETROBRAS solicitava o reajuste para 10 dólares, exatamente fazendo a sua justificativa, _que estava sendo penalizada pelos custos n_a plataforma continental. E pela exploração que se fazia, que se impunha o País, pelo seu
constrangimento externo que se impunha o País, explorar mesmo poços que seriam chamados anti-econômicos,
ou seja, cujo custo estaria mesmo superior ao petróleo
importado. Naquela oportunidade, o petróleo importado estava em 13 dólares e 65 cents, e, a partir de julho,
subiu para fechar o ano em torno de 18 dólares e 16. _J;:ntão esse_era o custo do petróleo nacional em 1979. Agora, mesmo se considerando todos os poços na plataforma continentdl, que são poços de maior rendimento, mas
de custos mais elevados, nós chegaremos a um preço médio de petróleo importado e petróleo nacional, da ordem
de 28 dólares e meio, parece extremamente elev~do, 28
dólares e meio não parece uma média, parece mais o
preço máximoL
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Só para me darear sobre a questão.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA perguntas, ainda.

Depois, vamos às
·

O SR. PRESIDENTE (Çesar Cais)- Só para me clarear eu quero dizer o seguinte: eu entendi que V. s~ disse
que a política do novo Governo, ou da Nova República,
política neo-republicana, é de que os investimentos dá
PETROBRÃS. na busca de petróleo nacional, _nãó dt;vem ser pagos pelo conumidor, e sim como investlmeU~o
direto dos a.cionistas, União e iniciativa privada.

O SR. JOAO LUIZ DAS!!..VA PIAS- Poderia ser
financiado pelo consumidor, de forma íildireta, se a
União, se a sociedade resolvesse financlar através da arrecadação de Imposto Único, em _que ele, em seguida,
subs.creve o capital da empresa. Esse é um caminho. O
caminho do investimento é a chamacla dos acionístas, inclusive os privados, para aportarcm o seu capital para financiar os investimentos.

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.

-

-

O SR. VIRGlLIO TÁVORA - Conto com a devida
paciência, Dr., para justamente, nós chegarmos à conclusão desses preços. V.. s~ afirma, Dr. João Luii, que
agora o preço será de 28,5 dólares.

O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS- Vinte e oito
dólares e meio é o preço que estâ estabclecido _na estrutura, de um lado. Do outro la_go, na mesma. estrutura, se
corrige peta taxa de cflmbio. Esta taxa de câmbio e~tâ-ae
satualizada.
O SR. VIRGlUO _TÁVORA -Por qu_e n~o se diz
claramente que não é vinte e oito e meioi Se o Sr. desatualiza a taxa _de câmbio, isso não é questão nem_ maiS de
economia, é de aritmética, Dr. Eu não sou advogado da
PETROBRÁS, não, Mas os SrS. estão se apropriando de
recursos que a PETROBRÁS poderia ter para seus in-.
vestimentos. Se, permita-me a brincadeira, é tal qual
Sayad_ quando afirma em relação à reorganização do fluxo de caixa: dever, devQ, pago quando puder. Aqui é a
mesma coisa, ou,tro eufemismo, _Os Srs. não estão
cobrando vinte e oito_ e meio dólares, realmente. Vinte e
oito c;: meio d{~lares, os Srs. estariam cobrando; se os Srs.
cobrassem vinte e _oito e meio dólares, .com a paridade d_o
dólar no momento em que V. S• está se referinQo._y. S•
confessa que há a defasagem, então, não sou parente,
nem aderente de ninguém que_ tem aç~<? na PETROBRÁS, realmente, vinte e Oito dólares não -é "_o
preço, é um preço nominal, para uma taxa atrasada~ Não
é isso'?
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O SR. ROIIERTO ÇAMPOS- V. Ex• me permite

cruzeiros o. barril - Isto significa que para o efeito dO
I'1Lposto úniexl, estã custand~ o barril.12 dólares e 52
cents para efeito de Imposto Unico. Isso, no dia 20 de julho porque o CNP n'ão poderá corrigir de novo, senão 12
meses decorridos após o dia 20 de julho. Então significa,
fazendo o mesmo raciocínio, que partimos de um mWmo de 12 dólar~ e varnos encontrar, quando for feito o
próximo re:ijústC, o barril de petróleo, para efeito do Imposto Onico, a menos de 4 dólares o barril. Então, essa
forma de se fazer a coisa que efetivamente ·se fez para se
lesar os vários Estados e os municípios na sua partici:
pação constitucional.

um aparte'? Não é uma taxa nominal, é uma taxa ilegal.
Não hâ base nenhuma legal para se apanhar esse número
arbitrário de vinte e oito e meio, ou trin~a. A lei prevê
que seja o custo médio ClF. )'em que se tirar, portanto, a
média.

O SR. VIRGILIO TÁVORA-:_ Mas, Senador Roberto campOs, V. Ex• está percutindO outra faCeta. Eq estou
percutindO aqi.J.i"a faCeta que, na realidade, é e não é; pOrque não São Vinte e oito e meio de dólares, não. Não vou
discutir, até, se esse número está arbritrário ou não.
QuandOlne apresentam que- a PetrobráS eStá cobrando,
ao dólar, vinte e oito e meio, viilte e oito e meio- dólar, se
a cotação do dólar fosse a de hoje. Então, quando digo
vinte e oito dólares _ç_meio, não são vinte e Oito dólares e
meio, porque a cotação dela, muitas vezes; fica defasada
e não é de um ou dois dias nãO, ela varia.
O SR.- ROBERTO CAMPOS- Ê mais do que vinte e
oito dólares e meio, porque se aplica, também ao álcool
adicionado, que tem um custo inferior. E não se leva c;:m
consideração que parte do dispêndio cambial é anulado
. pela reexportação. E a reexportação tem, automaticamente, Uma taxa cambial corrigida.

O SR. JOÃO LU!Z DA SILVA DIAS-SeV. Ex• me
permite, eu diria que o preço cobrado pela Petrobrás estaria, entre o dia 28 de fevereirQ_e a data de hoje evoluin_do de trinta dólar~_ e meio, no dia 28 de feye"feiro, a dezesSeis dólares e cinqüenta e cinco cen_ts, na data de hoje.
_E_sse é o preço cobrado. Então, uma série que vem decrescendo até os dezess!!:iS e meio. Nós poderíamos calcular-ã média desse período, e nós vamos encontrar então o
_
preço mé~io. _
--Em primeiro lugú,- o que tem-a Ver essefp-reços Cõm
relação ao custo efetivo para a PetrobrãS, entre 40% de
petróleo importado, a custo CIF importado, a 60% de
petróleo nacional que não teria que estar sendo atualizada à taXa de câmbio" diária'? En~ão, se pergunta: nós precisaríamos saber quanto custa para a Petrobrãs o barril
de petróleo. Essa seria a questão. Mas, de qualquer forma, a Petrobrás recebeu, nesse perfodo, a média entre
esse inteivalo de 31 dólares e meio, a 16,55. Agora, isso,
realmepte, não _é matéria nem para economista, nem
para engenheiro. Á meu ver, isso é, efetivamente, matéria para advogado. Quer dizer, é uma questão de legalidade, quanto à forma como ísso se tem estabelecido.
Porque, ainda que a Petrobrás esteja sendo favorecida
por essa política de preços, efetivamente, quem tem sido
lesado, ao longo da história, e em cima de que se fez essa
motivação, em cima de que se fez toda es&a parafernâlia,
efetivamente, foram os Estados e os M1,micípíos. E hoje
nós assistimos a uma discus.são de reforma tributária.
Não precisamos de reforma tributária nen_huma, basta
cu:mprir a Constituição, basta cumprir o sistema tributário, criado pela Emenda Constitucional n9 18, e os Estados e Municípios teriam as receitas suficiim"tes.

O SR. ROBERTO CAMPOS -Apoiado!
_O SR. JOÃO lUIZ DA SILVA DIAS- Nóstemos.
na hierarquia de ímpostos federais, de competência federal, nós temos 2 impostos, com as duas taxas: Taxa de
Melhoramentos de Portos e Taxa Rodoviária Ünica.
Nestes lO Impostos, o imposto sobre Derivados, que
pela importância do setor, seria um dos impostos mais
importantes, a nosso ver, pela capacidade com que se
cobrou, então é o décimo imposto em importância. Ele
responde por 0,'1% da reccita tributária, menos do que a
Taxa Rodoviária Única quase a mesma C<?isa do Imposto sobre Serviços de _Transporte Rodoviário - esse imposto que se_co_b_r_a sobre passagem de ônibus intermunicipal e transporte de carga. Então, esse é o ponto a que o
imposto único chegou. A base do cálculo do imposto único: a partir de 1980, pelo Decreto n9 1.78_5, ela foi_congelada. Congelada de que forma'? Se estabelecet!. o preço
no dia 3I de janeiro, eq_uíValente ao__ cu-sto Ç_I~ do petróleo importado, naquela d~tã, equivalente 7 cruzeiros e_87 centavos o litro, que seria corrigiáo Pelo CNP, com
base na ORTN, em períodos não inferioreS· ii 12 meses.
_Resultado: tiv.ernos o último reaj~ste da base do cálculo
do Imposto único. O último reajust~; agora no dia 20 de
julho, foi feito _com_ base na ORTN de junho, comparado
Com ã .ORTN de marÇo de--1984. ConseqUentemente,
fazendo~se uma correção no espaço de 15 meSes. A base
de cálculo corrigida ve~~ para o equiv~ente a 94_ mi123_5

Q_SR,.. VIRGILIO TAV:ORA- Eminente Dr. João
li.úz, com essa franqueza rude que nós temos,jâ celebra·
mos 6_meses de Governo. Esses pontos, por V. S• i!ldicados como errados, ci!Wiam ter sido corrigidos. Bastaria
ter mandado uma mensagem para o Congresso, se quisesse, seriam perfeitamente acolhidas aqui pelo Parlamento, - não temos a menor dúvida, como a Emenda
Passos Pôrto, em situação muitíssimo mais ditlcil, o foi.
Mas nos "referimos justamente a esse ponto, pelo choque,
o verdadeiro embate de informações contraditórias que,
lamentavelmente, o setor econômie:o~financeiro, dizemos
isso com tristeza, - oferece. Esqueça-se o Sr. que estã
depondo. Venha cá, foi eleito Senador, e ouve depoimentos os mais contraditórios sobre os nómeros apersentados por V. s~ óbvio. Uma Comissão que estª para averiguar, senão a verdade, aquilo que é sinteticamente a verdade, tem, realmente, que ficar atónita na apreciação
desses dados.
Agora, perguntamos a V. s~. um aSsunto um pouco
paralelo, afim. Nós temos ouvido muitíssimas previsões,
sobre controles de preços, seus resultados. Então passe-mos um pouquinho para a teoria. Não acha V. S• que a
contenção, como jã houve no passado, muito recente, de
preços administrados. serviços, e os próprios preços
acordados no seu tabelamento, hã que ser esse conjunto
de medidas seguido de outro, senão, coni o destampar da
panela, sempre teremos outros agostos. Se não forem seguidas medidas correlatas, teremos ou não, outro$ agos~
tos, em termos de inOação?

O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS - t evidente
que administração de preços se faz apenas como um dos
vetares da política econômica. No caso d_QS preços públicos ela é uma imposição do próprio setor. Quer dizer, independente-da existência ou não de um processo inflacionário elevado, o controle de preços sobre o setor,
p-úblico, não mais que um setor basicamente monopolista, ele se faz de uma maneira natural, contínua e estável.
Agora, o nosso mês de agosto, que contabilizou uma inflação ext_remamente elevada, pouco tem a ver com urna
descompressão; quer dizer, com uma largada de preços,
como se 6S preços já estivessem sido reprimidos e tivessem oferecido então um valor mais elevado naquele mê.'l.
Os núm~ros-exibem com bastante facilidade que as prin·
cipais variações de preços foram exatamente sobre outros segmentos, principalmente produtos agrícola, O Ú·
nico preço reajustado tivemos no periodo, claro, é o
preÇo mais importante,--de _todos eles, ê exatamente o dos
derivado do petróleo, que tinha tido um reajuste da. ordem de 15%, represe"ntou 1.3 no lndice Geral de Preços.
O ta., 1.3 nunúi"inflação de 14% explica mUito pouco a inflação como um todo. Então, efetivarneilfe, nós não tiVemos, no mês de ago~to, o chamado repique inflacionário,
como a expressão de uma inflação comprimida e que de
repente perde o controle. Estamos sob duas influências
muito fortes. Primeiro, efetivamente, na situação de· de-m.andã como processo natural da recuperação de poderes de compra da população. E um ajustamento que, ainda que não se penalize, se tenha uma expectativa de ser
uma reação conjuritural, em que o própriõ setor-pfodUtivo se ajusta, oferecendo mais bens e, conseqüentemente,
atenaendo aquela demanda mais excrtada.
Segundo, outra circunstância que agrava esse primeiro, de entressafra de prOdutos agricolas. Então a e~<.ci
taçào de demanda se faz sentir em primeiro lugar sob~e
alimentação e sobre vestuário, bem como sobre calça~
dos-.- Nós tiv~inoS~ então, nos itens de alimentação em
~plena entressafra, gravada mesmo até pelos estoques do
Governo, em virtude da política de preços mínimos, uma
pressão muito ~ande: E é.~ que explica o mês de agosto.·
Agorã~ é claro, e não estou a discordar de V. _Ex~. que
·efetivamente hãO se deve buscar o fndice acumulado da.1
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adminiStraÇão de preçOS, PTincfPalmente- n-o- seu -sentiàOmais geral, como tem sido. A8ora, a perplexidãde i qrie
V. Ex•_ se refere, em mariifestações coritradítórias, aCho
que é um estado natural numa transição e que nós saímos de uma série de contas fechadas, de orçamentos paralelos. de fundos, de contas púbficas fecllidils em-caixas

pretas. Então, nóS temos esses caixas qU:e estãO se abrin-

do, as contas estão se abrindo ...,.... mas isSo leva tempo.
Essas coisas são espontâneas, não vêm de graç~, elas exigem pesquisa. Então, gradativamente, esses númerOs istão aparecendo.
~ natural que haja conflito nas nossas posições, na
percepção; de cada um de nós postado na administração
pública, vivendo seus primeiros momentos esse estado de
espírito. Acho que é um processo natural, em que o próprio desenvolvimento do processo político vai dar velocidade e mais consistência nas colocações futuias.

O SR. VIRG!L!O TÁVORA- Louvamos o otimismo de V. s•, nós qu-e Justãineilfe possuímos essa qUaiíd<ide. Não somos nada pessimistas. Mas, quando afirmo

que o déficit é x e depois faço sucessivas modificações,
!iceitas justamente para a discussão, e no fim do ano o
déficit corrigidõ "Caminha para quase 2x, Dr., realmente,
é precíso muito" boa vontade para absorver a sua bela exposição a respeífo.
- Quando, por outro lado, ouvimos a presidência, pelo
antigo titular, ser afirmado um déficit, depois constatando violentamente que esse déficit não ê mais 1,7, e sim
chega a ser lO, depois estabiliza em 8 trilhões, e, de repente, num passe de mágica, esse déficit se transforma,
como vamos percurtir aí em plenârio, um dia desses, em
um inesperado superávit no fim do ano, nós temos ou
que lóuvar a extraordinária capacidade de uma nova revelação de economistas, desconhecida- até então, oU-novamente temos que deplorar que dados foram manuseados erradamente, ou por quem deixou o cargo, ou por
quem assumiu mesmo. Isso nós dizemos respeito, e o Sr.
deve ter estranhado a insistência Coin que falamos no
cãlculo aí do valor do dólar; porque, até agora, mais caf-mamente, digo assim, talvez por ter menos parti pris no
assunto, quem deu uma explicação mais racional até
agora foi V. S• As que aqui eStiveram contrariam tudo o
que o Sr. disse. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (CeSar Cais)- Com a palavra
o nobre Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Se isso nâo cauSa incômodo ao ilustre depoente eu gostaria que ele repetisse
os dados dramáticos que forneceu, sobre a erosão, ao
longo do tempo, do rendimento do Imposto único, com
prejuízo para os Estados e mUnicípiOs. Se riãO me engano
é hoje o déci~o imposto, não é isto? -

O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS- Na hierarquia dos tributos de competência federal ele está situado
em JQ9 lugar, representando 0,7 da re~eita tributária.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Algum dado comparativo do passado? Quanto já chegou a representar na receita?

OSR. JOÁO LUIZ DA SILVA DIAS-Não, eu não
tenho aqui a mão, mas eu poderia fazer uma outra referência. Porque nós vímos que a base de cãlculo do imposto foi alterado e conge_lado a partir de t ~-80. Antes
disso, por diversas vezes o Governo vinha criáitdo as.
contribuições parafiscars-por fora áa base de câlciifO, ou,
ainda, um adicional do. Imposto único -Adicional do
Imposto Único é uma figura- estranha - porque se se deseja cobrar mai_s, basta aumentar a alfquota do imposto
que se arrecada mais. Quando se cria o adicional é para
vincular receita a fins distintos e compelir os Estaaos -a
aplicarem a sua receita tributãria, que devia ser livre porque a receita é dele, é do Estado, do município, não é
uma transferência de favor~ uma transferência constitucional para obrigar os Estados a aplicarem, muito das
vezes, em programas federais. Mas depois de toda essa
plêiade ·de alíneas, contribuições parafiscais, de adicional, de tudo mais, redução da b'ase -de câlcLUõ-pelaS mil
formas, também as alíquotas foram sucessivamente reduzidas. Em 1965, pela Lei n94.452, alíquota do Imposto
sobre a gasolina era de 488%. _Gr.adativamente, no
. Decreto-lei n~' 61 foífeduzido para 400%. Ela vem sendo
reduzida. No Decreto-lei n<1 1.785, de 13 de _maio de
1980, foi reduzida para 41%.
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=-Para _c~~~ _um~ o litro -item:-o dleSei evõiuiu de-2i1 %, no
Decreto-lei ni 61~ de 1967, para_6,5%. Nesse processo
p10gressivo de reduÇão, por decretos-leis, e muitas vezes
por decreto, usando a flexiOilidade de poder reduzir em
mais ou menos 20%, depois inais õu menos40%, a justificativa que se fazia era de reduzir o impacto para os consumidores, reduzir alíquota, reduzir a receita tributãria,
isso aumentava o preço e as contribuições parafiscais, a
g9sto do próprio Gove'rno da União. Essa é a irajetóriaque nós-à'ssístimás aí ao l)flgo do sistema tributário, Com:
relação a esse imposto. Mas isso se repete muito em outros impostos: Imposto único sobre Minerais, por exem--:
pio, que é um iniposto que foi criado, e se justifica, pura
e simplesmente, com uma hipótese de ressarciamento às
regiões produtoras; porque a atividade mineradora é
u~:a, ~tividad-e predatória. Então, ao invés de se dCixai' a
cobi'aõça por conta do IPI, do ICM, se crio·u o Imposto
Único sobre Minerais, pãra indenizar a região Produtora. Entretanto, a sua administraÇão fiscal, pouco sensibilizada, porque o Governo Federal pouco tinha sobre
essa receita, tinha somente 10%, então, pouco sensibilizada, gradativamente a sua base de cálculo também foi
reduzida, foi estabelecida artificialmente por bases de
pautas fiscais, genindo Uma receita também diminuta.
Nós vamos observar, por exemplo, que as exportações
de minérioS, que tanta contribUição deram para esse País
na sua pauta de exportação, por exemplo, representam
na hierarquia dos impostos, 0,9% da receita tributária.
Então, essa é a história do nosso sistema tributário.
Nosso sistema tributãrio foi rf:almente maltratado, não
de uma forma, digamos assim, legítima, foi pura administração tributária, e de uma administração tributária
que contrariava a competência financeira que os EStados, e municfpios tinham sobre esses tributos. Se denominava tributo federal porque se concedia a competência
tributária ao Governo Federal, mas a competência financeira era repartida, compartilhada entre os diversos
níveis de Governo. E agora nós falamos em reforma tributária.
O SR. ROBERTO CAMPOS- No cãlculo de custos
da PETROBRÁS, outro capítulo confuso, certamente,
terâ sido um dos objetos_ de cogitação do controle de
:Preços, no cálculo de custos da PETROBRAS há várias
coisas obscuras. Parece que· no custo do barril produzido
na plataforma submarina descarrega-se o custo todo
sobre o petróleo, não se levando em consideração o gás
associado, que é obviamente fonte de receita. O custo
médio para a PETROBRÃS deve ser substancialmente
inferior ao que ela própria indica, de vez q1Je não leva em
consideração o gás associado à produção de óleo, que é,
obviamente, fonte de receita.
Um-segundo elemento que gostaria de saber se foi verificado. Há uma defasagem de temPo entre a coleta de
recursos do consumidor, por via do sistema de preços,
pela PETROBRAS, e a transferência desses recursos ao
CNP. Esta defasagem enseja a criação de um fluxo temporário, segundo indicaçõeS de um dos ex-diretores do
ConSelho Nacional do Petróleo, diretor financeiro, isto
teria atingido um alvo de 700 bilhões de dólares. Isso,
obviamente, aplicado overnigthjá era uma imensa receira, que representa também Uma redução de custos para a
PETROBRAS. Terá sido esse fator levado em consideração?
Terceiro; quando se fala em custo cambial, em defasa--gem cambial, é preciso qUe nos lembramos que aplica-se
a taxa cambial de 28,5 agora, a todo o petróleo importado, OJ!. não. Cus-to carilbiai só'é releVante para oS '40%'-que continuam impOrtados, e é irreleVante para uma parte desses 40%, porque há um processamento para reexpOrtaçãó, e a! a taxa cambial é a taxa corrente, perfeita-megte atualizada.
Foram levado os fatores em consideração, na avaliação do que se podia chamar o preço eqUitativo a ser
cõbrado do consumidor?

O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS- Não, por enQUanto- não. Por enquanto nós nos limitamos, nesses
dois pequenos reajustes que foram dados em 20 de julho
agosto, nós nos limitamos a pequenas alterações
na estrutura, a nível inferior ao prf:teridido na sistemática antiga, mas Sem ainda o questionamento efetivo de
toda a estrutura.
Com relação à contabilização de derivados~ isso não
afefàrii os-cUstOs. Nós determinaríanios na es'trutura g6-

em-de

· r~l doS custt;>s e apropriaríamos e faríainos a sua diluição
em diversos tipos de derivados. Então se considera efetivaniênte ·todos os produtos de acordo com suas demandas efetivas para fazer a distribuição de custos entre os
diversos- itens. Então não deixa de ser contabilizado o
gasto.
O que eu teria, num primeiro momento, é que a estrutura efetívainente não tem como apropriar ganhos finan~
ceiiOS. Eta difere do tratamento dado em outros segmentos, poi' àemplo, o setor privado, e que nós temos feitos
controle de preços, nós fazemos o reajuste de cUstos variáveis a-prazos não inferiores a 45 dias e fazemos a atualização, a correção do ativo em 6 meses. Diferentemente,
a estrutura de derivados de petróleo ela atualiza com
períodos diStintos, de acordo com a sua diversa composiÇão. O preço da refinaria, o preço da PETROBRÃS,
que é o preço que seria base de cálculo do imposto único,
ele tem unia composição de quatro grupos, que V. Ex•
conhece bem, e cada grupo se regendo por um critério diferente. Então, o grupo que representa a mão-de-obra ele
é corrigido, semestralmente, com a correção da mão-deobra, segundo o reajuste do INPC. O grupo principal,
que responde pot 73% da estrutura, é a matéria-prima, é
o cuSto áo barril que deveria efetivarilerite ser determinado com base no custo real, custo do petróleo nacional,
calculado a sua média, e o custo CIP do petróleo importado. Quer dizer, essa seria a média de determinação,
que não estâ feita. Nós estamos partindo do sistema,
como_e:u h_avia_dito, em que se arbitrou, em que se estabeleceu uma paridade, que em um determinado momento nem paridade era mais. Porque se ~a paridade, no
momento em que foi feito, em janeiro de 1984, se era paridade equiparar o petróleo nacional, e dar a ele o preço
do petróleo importado a 30 dólares CIF, hoje nãó se importa mais petróleo por esse preço, Então, nem mesmo
paridade era, como continua não sendo, ao se estabelecer 2_8,5 dólares. Mas nós, por enquanto, ainda estamos
nessa discussão dessa estrutura, na busca da sua determinaçãó mais adequada. Agora, critêrios de renda financeira, realmente não entram na estrutura, não só da PE- •
TROBRAS mas como nenhum outro preço que nós administramos, nem a receitas financeiras e nem as despesas financeiras.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Mas deveria entrar
para a avaliação do custo real. A lei determina a avaliação do custo real efetivo do petróleo. O custo real efetiv_o do petróleo exige uma verificação de ambas dessas
coisas.

O SR. JOÁO LUIZ DA SILVA DIAS- Se esses ganhos são apropriados ot.. são devidos a circunstâncias da
empresa estatal, a favorecimento em sua política de câmbio ou a sua característica da sua política de câmbio, a
maneira mais adequaaa de capturar isto seria através de
determinação pela própria autoridade monetária. E eu
acho que seria a maneira mais adequada de se estabelecer. O que me parece muito pouco adequado que foi o
tratamento dado à PETROBRÃS, mais a muitaS outra-s
empresas estatais, era gerar um 'sobrelucro nessas empresas e depois convocar essas empresas à aplicação em títulos de dívida pública e remunerá-Ias por isso.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Eu gostaria de expressar a minha concordância _em relação à tese que
avançou sobre a maneira correta de financiar investime:Õtos à PETROBRÁS. A maneira correta seria, primeiro, utilizar o_s lucros da própria empresa. E o que fazem todas as empresas internacionais, que extraem de
seus lucros o necessário para a exploração e pesquisa e
para o pagamento de royalties e para as despesas opera~
clonais correntes. A segunda fonte de financiamento deveria ser recursos aos acionistas, uma vez que eles são diretamente os beneficiários do lucro.
Em terceíro lugar, um apelo à comunidade. Neste caso, não se deveria fazer esse apelo por via sub-reptfcia,
isto é, -ãtiavés- da frxação arbitrária de uma estrutura de
preços, em desacordo com os estatutos legais, e sim mediante a aprovação .expressa, pelo Congresso, de um
orçamento de investimentos proposto pela PETROBRÁS.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Com a palavra
o Senador Virgí1io Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Vamos abusar um
poUco da bo8. vontade dO Dr. João Luiz, e, nesse caso, é
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para concordar, não-é para divergir. Fomo_s um dos críticos maiores quando apareceu a idéia_de_justame.n~~ !:;Olocar os sliperávits obitidos por essas empresas estatais na
colocação de títulos da dívida pública. Parece que foi

isso que V. Ex~ dis~e._Dr:. João Lui_.z, vamp_ falar claro!
Isso foi a 'única maneira coerente que podia aparecer, o
corte da estatal como realmente cortar o déficit público.
Mas cortar déficit público a título de colocação dos lucros dessas empresas, pois se ela sendo de economia mista não podiam ir para a caixa cómum, sabe V. Ex• melhor do que nós, por cortar_esse déficit público à custa de
colocação de papéis à base de superávit de companhias
estatais, que, pelo papel que representam no nosso desenvolvimento, tenham que fazer investfnientOs e mais
investirrientos, conio vimos; --ã carência que te-mos; desde
a.energéticã, a maior, do petróleo, tão be.m cuidada pelo
Presidente da Comissão, a energia elétrica e outro, pare.:.
ce nãó Um contra-senso. ~outro ponto. E não se eStá fazendo aqui nenhum gozo com declarações de situação, e
não compreendemos como vai-se tirar lucros de estataiS
ou supostos lucros de estatais e fazê-las aplicar em letras
do tesouro ou__ ORTN. Era a observação a fazer. O SR. PRESIDENTEO (C.Sar Cais) -Com a palavra
o Sr. Relat.or, Senador Severo Gomes.
O SR. RELATOR (Severo Go"Ifie:S)"- Dr. JoãQ Lu\z .
da Silva Dias, sua exposição foi ·muito clara e diante das
perguntas dos Srs. Senadores, pouca coisa queria- perguntar. (Inaudível)
O SR. JOAO LU!Z DA SILVA DIAS- No caso dos
aços não-plan_Os, os reajustes se faziam pelas eStruturas
de custos, pela planílhas de custo. Esse processo de indexação, essa forma simplificada de se estabelecer os
· preços das siderúrgicaS est~tãis; nem setri.pre se feZ com
aquele rigor, mesmo no processo indexado. Nós tiVemos
agora a oportunidade de ter a estrutura de custo das 3
principais estatãis siderúrgicas, a USIMINAS, a COSIPA e a CSN, determinados levantados no mês de junho, e procuramos, a partir daí, fazer a equiparação de
custos. Nós encontramos i"ros preços de junho, os preços
estabelecidos em junho e a çstrutl).ra Q_e_çustos de junho a
USIMINAS tinha a cobertura total dos seus. custos, mais
uma remuneração nula do seu capital. Jâ a CSN e a COSIPA, operando em prejuízo, sem sequer cobrir seus custos industriais. Se fazia necessàriO o reajuste real da- ordem de 19%. Esse reajuste da ordem de 19% vai levar a
USIMINAS à remuneração plena de seu capital, e, no
caso da COSIPA e da CSN, à cobertura de seus custos
industriais, e no caso da COSIPA, uma pequena remuneração do seu capital. Mas a trajetória que está mucáda
estâ abalizada pela mais eficiente que-é a USIMINAS,
Mas as siderúrgícas privadas, não-planos seguiam a sistemática do CIP de reajustes periódicos feitos com base
nas planilhas de custos.
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O SR. RELATOR (Severo Gomes)-- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Conoc_oc!o.Jl palavra ao Deputado Mârio Lima.
O SR. MÁRIO LIMA - Sr. Presid~ote,_não pude
chegar cedo, porque o avião atrasou, e não -tive a oportunidade de ouvir o início da palestra do ilustre Dr. João
Luiz da Silva Dias. Eu recebi agora, li rapidamente, e
não tíve a oportunidade de ouvir o curriculum _do depoente. Eu gostaria de ouvir essas informações~ há..quanto tempo ele estâ nesse órgão, o que ele fazia antes de vir
para esse órgão?_ Isso me ajudaria a entender as suas posições.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) - 0 currlct!lum
foi lído. Ele é, atualmente, Secretário ExecutiVõ da
SEAP e foi Presidente da Companhia de Transportes
Urhanos d_a Regià_o __ Metropolitana de Belo Horizonte,
Assessor Econômico do Ministério da Fazenda e Técnico da Fundação Jo_ão_ Pinheiro, de Minas Gerais.

tributáriO, e assiStindo, efetivamente, a su~ del~pidação.
Ent_ão,_ por ~s_so_ gue me tocam mui~_ fÕ_ndo as _q_uestõeS_
relativas à poHtica fiscal.

o·sR. MÁRIO UMA- Eu ftzessápei"gunfa porque
ouvindo a sua explanação a geri te peflsa que o Sr. nunca
pertenceu a nenhum órgão do Governo. Seria um tecnocrata da Nova República, quando, na verdade, o_ Sr. já
tem um passado muito grande. E o Sr. fala na abertura
das "caixas pretas" de orçamentos paralelos. E- na nossa
opiníão, a àpiriião pública, a Nação brasileira estâ abrindo a grande "caixa preta" que foi o regime que passou.
Todo ele era uma grande "caixa preta". Essas_coisas que
os Srs, que atê certo -pontO criticam, Toram feitas nesse
regime que todos os Srs. participaram.-Eu estou à vontade para criticar, porque não tenho nenhum compromisso
com tudo que passou aí. Então a gente fica atê-Sem entender que certas figuras que até têm· responsabilidade
com essas coisas, hoje criticam, quando a Nova República tem 6 meses. É impossível corrigir em 6 meses os erros
acumulados em 21 anos de arbítrio. Eu faiia uma pergunta ao Sr.: o Sr. tem dados aí à mão para dizer qual o
percentual de aumentos dos derivados de petróleo no
periodo março a agosto de 84, e março a agosto de ?5?
O;>R, JOÃO ~UIZDi\. SILVA.DIAS-Eu tenhooos
dados, mas eu diria primeiramente a V, Ex• que, como
eu respondi antes ao_ Senãdor Virgílio Távora, nós estamos numa fase de transição, numa fase em Que as coisas
devem ser b_uscadas com muito esforço para se dar clareza a essas contas. Não se trata simplesmente de julgar as
pessoas, os técnicos ou os funcionários, os burocratas na
pOSição __em que estiveram, que foi dado a eles estar durante os períodos passados de Governo. S graças a termos participados, estarmos lutando _e trabalhando ao
longo desses 15 anos da minha_ vida profissional e que algum conhecimento que a gente tem que alguma contribuição a gente tem para oferecer à Frente DemocrátiCa,
e mais do que tudo oferecer à vida nacional no restabelecimento da so.ciedade democrática.
.
os-reajUsteS dos derivados de petróleo, em 1984, vamos tomar, porque os reajustes não foram nec_essariamente uniformes entre os diversos derivados, mas no
cas-o da iàsolina, nós tivenlos· um reajUste...~ -- ---~-o

SR. PRESIDENTE (cesar Cais) ~De março ajq.-

lho?
OOSR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS- De março a
julho ...
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- De 84?
O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS- De 84 ou de
85?
O SR. MÁRIO LIMA- Eu__quero_ faz.er uma-comparação, se possível, entre os índices do_ ano passado e deste
ano.

- o- SR. JOAO LUIZ DA SILVA DIAS -'--Pois não.
No ano passado, nós tivemos reajustes em-j3.iieíro, em
abril, em junho, em julho, em agosto, em novembro e em
dezembro, totalizando 284%. Quer dizer, foi um reajuste:
em abril, de 19,5%; em jUlho,_ de 32,44%; em agosto,
25,84%.
'
b SR. MÁRIO LIMA daria quanto?

Então de janeiro a agostO

O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS- Em janeiro
teve_ reajustamento de 26,74%.
O SR. MÁRIO LIMA - Eu estou dizendo: somando
de janeiro.. a.àgoSto, daria quanto?

0

OSR. JOAO LU!Z DA SILVA DIASO-Apenasuma
complementação, ou uma justificativa do tratamento
que eventualmente a gente pode estar dando em alguns
pontos. Eu iniciei a minha vida profissional tr-abalhando
pelo Banco do Desenvolvimento, na Secretaria da Fa~
zenda de Minas Ge"rais;·onde tive a oportunidade de, em
. 1968, estar vivenq_o aquele primeiro momento do sistéma

O SR. JOAO LUIZ DA SJLV A DIAS -Não teria
máquina aqui pã.ra fazer Porque ele é um acumulativo,
não é?. Não é uma soma simples, um acumulativo, não se
multiplica.
O SR. PRESIDENTE (Ces_ar Cais)- Quais-são? De
janeiro quanto é que é?
0° SR. JOÃO LUIZ DA SILVA ODIAS 26,74%; abril, 19,15%; ju-nho, 32,44%.
O SR. MÃRIO LIMA -

Janeiro,

E agosto?

O SR. JOAO LUIZ DA SI LV A DIAS 25,84%.

E agosto,

O SR. MÃRIO LIMA -·O Sr. me dando esses mesmOs-índfÇes- dc!ste--a:nO--iiie -Sa-tlsfaz.----- - -O SR. JOÁO LUIZ DA SILVA DIAS- Pois não.
Esse ano, fevereiro, 26,90%. O reajuste seguinte foijulho,
32,82%.
LiMÁ--=-. E -agOra, -o--d~ ag:oSio?

-o--:sr(-MÃR.to

O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS- E agosto,
4,5%. -0 total nesse ano, acumulado, dã 50,94%.

O SR. MÁRIO LIMA- Então a gente constata facilmente que a Nova República fez dois aumentos: um cm
ju1ho, de 13,82%, e_ um agora, elll agoslo, de4,5%. Então
só o aumento de fevereiro foi superior a eSses dOis meses.
Não dá para comparar os aumentos do ano passado com
este ano. Entãa alguma coisa está melhorando. E é como
disSe o ilustre Senador Virgílio Távora, não é preciso ser
eccmomista, é só entender um pouco de aritmêtica. Porque o que se fez muito neste País foi complicar as coisas.
Os tecnocratas, particularmente a tal linguagem do economês envolveu tudo nUm mistério que só poucos entendidos podiam o que se passava neste Pafs. QuandO esse
negócio tem que ser claro, transparente, como diz muito
bem o ilustre Ministro_ das Minas e Energia, Que não é do·
me_q_J~ª-rlido político, eu sou Deputado do PMDB ele é
da Frent_e Liberal, mas tem que se reconhecer no Ministro Ati.relianõ Cfiaves uffi homem sério que está tratando
o problema com coragem e com dignidade. E o Presidente da PETROBRAS, também, que não é do meu Partido,
mas está enfrentando, inclusive, com muita coragem, to-dos aQueles que tentam distorcer a:;: realidades da PETROBRÁS: Ás coisaS estão melhorando, estão aí. Só
nãO vê -quein não quer ver ou quem tem conveniência de
não_ ver, ou quem tem paixão, ou quem tem preconceito.
Esta que é ã reã.lidade. A PETROBRÁS agora está enconú-ando mais uma reserva de milhões e milhões de
bã_rris.. E elas só vão poder ser desenvolvida se houver reclli"S_os: Porque, num País pobre, eles têm que ser enconfia_dóS áQUT aentro mesmo. Porque um dos graves
problemas com a PETROBRAS, em toda a sua vida, dai
a pesquisa, a perfuráção e a-produção terem se arrastado, foi a falta de recursos. O ilu_stre Presidente destaComl'ss.ão, senador Cesa! Cais, QUando- a:ssUiniu o Mínistêiiô~ qrie-dísse- que deixava a empreSa produzindo SOO·
mil barris, fc:ií até ridicularizado. Não conseguiram, mas
tentaram fazer isto. Acharam,que ele era um sonhador,
que_ele era·u-m homem que estava com" os pês nas n.uveris,
e_lile saiu deixando issO. Por quê? Porque houve recursos.
O SR. PRESIDENTE (Cesar .Cais)- Deixando m'ais.
Deixando 600 mil.
O SR. MÁRIO LIMA -Deixando mais. Todo mundo sabe que a pesquisa, a perfuração_ e a produção são
atividades de capital intensiVo. Ou os países ricos fazem
isSo ou os PaíseS pobres têm_ que te.r a solução estatal. A
não ser aqueles que acham que temos que íritCrn3.cionalizar a nossa economia, nos lucros, noS prejuízos dos out,ros._Porque na hora _do luc~o ninguém que-r dividir com
o B~asil, só que~em levar daqui o petróleo, _o ouro, os minérios de ferro e outras coisas. As dificuldades nenhum
país estrangeiro quer levar. Nós temos uma posição nacionalista que nos causou, inclusive, prisão, dois anos na
Ilha de Fernando de Noronha. Mas vamos continuar
nesta linha. E agora as coisas vão ser discutidas à luz do
dia. A .. caixa preta" foi aberta. A razão agora quem vai
dar é_o povo que pei:-deu o_medo e se libertou. Os magos,
os homens que queriam transformar as riquezas cOm varinha de condão não têm mais vez, têril que vir discutir
aqui, discutir na Câmara, discutir nã.s praças públicas. A
P:E'rROBRÂS, eu vou- dar um exemplo claro, nos últimQ_s_ap.o_s, a sua despesa com pessoal caiu, vem Caindo. O
percen~uaJ com essa despesa diminui. Nos últimos anos,
ho_u_ve o arrocho salarial, a inflação subiu. Então essa
história de dizer que salário faz inflação é uma piada de
mau _gosto. Porque se isso fosse verdade não haveria in~
Ilação no País. Porque o Ministro Delfim Netto, fez as
Piores baróai-TàideS contra o trabalhador. Fraudo_u índices·, fiCOu Provado na justiça, aqui na Câmara, que a inflação não_ caiu, pelo contrário subiu, Então_e.ssa história
de procurar caminhos tortuosos para impedir que a PETROBRÁS alcance a auto-suficiência, a Nação jâ estâ
prevenida. Há os que fazem isso até por ínocêi:tCíã, mas
há quem faça isso deliberadamente, hâ interesse, jogo. Se
n·ão ho!lver empecilho,_ hoje a PETROBRÃS é uma das
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empresas com a melhor tecnologia no mundo, cm perfuração off sltore, o Brasil está, inclusive, vendendo tecnologia. E hã quem não acredita no brasileiro é um direito,
mas nós acreditamos no brasileiro, nós acreditamos na

potencialidade do povo brasileiro e dos ~icos brasileiros. A engenharia nacional ganha concorrência freqUentemente, inclusive enfrentando firmas dos Estados Unidos e da Europa. Nossas firmas af, as grandes empresas
construtoras brasileiras, têm vencido grandes concorrências no exterior. E cada dias mais nós acumulamos tecnologia no setor de pesquisa, perfuração e produção de
petróleo. As nossas refinarias foram todas modificadas,
estãO prOduzindo mais, estão com a maior produtividade, graças aos nossos técnicos brasileiros. Adaptam-se
aos óleos nacionais, hã óleos mais baratos, tudo isso foi
feito nos últimos anos, pelos técnicos da PETROBRAS.
A maioria não se mete com política, não tem problema
ideológico, só tem um compromisso, que é produzir Para
este País. Eu não fico surpreso-com-:fposiÇão do Sr. Eu
acho que o Sr., não sei se voluntaria ou involuntariamente, defende a tese que vai tirar recursos da P&
TROBRÃS. Mas o Ministro da Indústria e do Comércio
fala em estatização de maneira indiscriminada e sem explicação. Mas, em contrapartida, nós temos ainda o prazer de_ouvir um Ministro, como Dilson Funaro, se posicionar de maneira -clara no sentido d6 dotar a PETROBRÃS de, cada vez mais, recursos, para cumprir
sua missão. A esta Casa c a Nação brasileira cabem fiscalizar a PETROBRÁS. Mas fiscalizar mesmo, para ver
se esses recursos estão sendo usados adequadamente,
competentemente. Agora cortar esses recursos da PETROBRÁS, sob qualquer pretexto, um país que tem
uma porção de leis feitas ·aí em quartos escuros, leis feitas
para beneficiar e para prejUdicar pessoas, leis que não
dignificam nem o parlamento das republiquetas mais-miserávCis. E quem ·não sabe disso? Que neste pafs se fizeTam, nos últimos anos, leis para beneficiar e para prejUdicar pessoas. Isso não se faz em nenhum parlamento de
uma nação civilizada. A lei é feita para atender a um re-.
clamo da Nação. Mas tbdo mundo conhece aí minha
gente. Só quem viveu fora do País não sabe disso. E
quem disser que não sabe dã uma prova de ignorância do
que; aconteceu no País, nos últimos anos. Eu acho-que a
coisa está colocada nesses termos. Há os que querem impedir a PETROBRÃS de prosseguír. Até por convicção,
~~o vejo nisSo rilida de desonesto, mas cada pessoa tem
uma concepção, mas :i história está proVando que nós estamos certos. Se não foSse a PETROBRAS, esse espaçO
hoje estaria ocupado por firmas internacionais e oS nossos destinos estariam mais comprometidos.
O.SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) nobre Deputado que concluísse.

Eu pediria ao

O SR. MÃRIO LIMA- Eu vou concluir, Sr. Presidente. Então o Sr. vl:, o Sr. me dá uma resposta aqui clara. Em nove meses do a:no passado, e nove meses desse
ano, as coisas do lado do petróleo melhoraram. Outro
assunto qui! não ficou claro é o problema de estabelecer
o custo do petróleo. Isso é muito cOmplexo. Há os que
querem incluir só eis poços que estão produzindo. E os
poços secos, quem é que ínclui? E as despesas indiretas,
que são astronómicas? A fixação do preço do petróleo se
bota em 28 dólares e meio, embora seja a uma_ taxa cam·
bial irreal. Quem é que tem o dólar no preço que está es·
tabelecido? Ninguém. O que falia é iss-o, é o hábito de
discutir essas Coisas à luz do dia. Esse problema não
pode ser mais decidido em ambientes fechados. Ele tem
que vir para o plenárío- da Câmara, do Senado, para a
imprensa, e para a Nação brasileira toda se pronunciar.
Se quer a Petrobrás com recursos, para alcánçar a autosuficiência, e vãmõs alcançar, tenho certeza, nas conversas que eu tenho mantido com o Ministro Aureliano,
com o Ministro Beltrão, com os técnicos da Petrobrãs,
desde o humilde operário da boca da sonda ao mais ilustre geólogo, há uma determinação patriótica de chegar a
essa meta. E sem dinheiro, no mundo capitalista, nãO se
faz nada. Esta Casa vai encontrar uma maneirã de dar à
Petr'obrás esse recurso. Se ela é uma empresa particular,
se a Petrobrãs estivesse perfurando petróle_o, e conseguindo o preço acima dos preços internacionais, eSiava
todo mundo, quando digo todo mundo, aqueles "qUe 3té
por paixão São contra a Petrobrás, estariam felizes. Mas,
como a Petrobrás, por eficíênda, está prOduzindo a
preços menores que os preços internacioriais, -íssO eril
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qualquer atividadc industrial chama-se resultado opera·
cional. Os nossos carros slo mais caros do que os estrangeiros, ninguém vê isso. Agora mesmo eles tiveram quinze por cento de aumento. E por que não vendem mais
barato do que os estrangeiros?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presidente,.
Sr. Depoente, o perigo para quem· chega e toma o bondé
andando é de fazer perguntas que já foram feitas c obter
respostas que jã fOram dadas. Mas, eu gostaria de saber
se a atual administração, em relação aos preços públicos,
tem uma política determinada para fazer esses reajustamentos. Se serão seguidos os custos da inflação, se esses
pr:eços serão reajustados na base da inflação, se terão um
quociente superior à inflação para capitalizar as empresas para fazer novos investimentos, ou se terá um quo·
ciente abaixo da inflação, com subsídio do Governo para
atender ao interesse dos consumidores?

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) para entrar no assunto.

Peço a V. Ex•

O Sr. Mãrio Lima - Vou _concluir, Sr. Presidente.
Isso tem relação .com o que eu quero colocar.
Então eu entendi isso. Se não foi isso, eu lhe peço desculpas, mas eu entendi que o Sr. _também participa da
corrente que tem que se apegar no formalismo duvidoso,
para impedir que a Petrobrâs tenha um volume de recur·
sos que teve até hoje para prosseguir na sua marcha vitoriosa, de chegar a um milhão de barris de petróleo por
dia. Isso-foi o que eu enteridi,

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Concedo a palavra ao Dr. João Luiz.
O SR. JOAO LUIZ DA SILVA DIAS- V. Ex• está
muito enganado com relação ao nosso posicioriãmento.
o-sR. MÂRIO LIMA- FiCo feliz de estar C:ilganado.

O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS- Certamente
nós fomos infelizes nas nossas colocações. Nós não somos contra se daf··recursos a PETROBRÁS. Nós, evidentemente, não podemos ser contra a PETROBRÁS. A
PETROBRÃS, e a própria Leí n9 2.004 nos diz muito
fundo como marco no nosso próprio processo-político.
O que se tem, quando se fala em equiparar o preço do
petróleo importado para gerar esse ganho à PETROBRÁS, se deixa de fazer o mesmo raciocínio quando a PETROBRÁS gerava e produzia petróleo a preços
superiores aos do petróleo importado. Naquela ~oca,
ninguém falava em paridade. Seria absurdo que se pretendesse impelir a empresa a vender o seu petróleo que
custava mais pelo preçO do petróleo importado. O que
nós estamos colocando, nós nos referimos às mesmas leis
que V. Ex• se refere, leis geradas dos gabinetes fechados,
leis escusas que não foram feitas para beneficiar a PETROBRÁS, elas foram feitas para lesar os Estados e
Municípios. A PETROBRAS, de início, pouco se benefi~
ciou dessas leis, desses diversos dispositivos legais ou ilegais. Com o que nós somos contra, é a (orma como ela se
beneficia. Porque o mesmo nível de preços, ou muito superior a esses que V. Ex• comemora, poderia ser estabelecido se entendesse a sociedade, através dos seus poderes constituídos, de estabelecer a carga tributária. Quer
dizer, determina-se o. preço, o custo de produção e a remuneração dos investimentos. Ninguém, evidentemente,
poderá entender, qualquer empresa, seja ela pública ou
privada, que deixe de ser remunerada nos seus investimentos, até mesrrio com o mecanismo de propiciar os
novos investimentos. Mas o que se coloca é a cobrança
de um sobrepreço apropriado indevidamente pela empresa, na medida em que não seja convalidado pela so·
ciedade, quando a Constituição determina que existe, no
setor um imposto único, cobrado uma única vez, em
qualquer uma das fases, seja na produção, seja na comercialização, na distribuição, ou no consumo. Uma única
vez Se cobra Imposto único sobre Combustíveis e Lubrificantes. Então, a única hipótese tributária, ã diferença
do preç_o para o custo, se tem então o tributo, e sobre ele
os Estados e Municípios têm 60% de direito à participação. Foram coisas dessa forma que levaram os Estados a serem compelidos a usar o seu único tributo que é
o ICM, serem fechados, terem de defender esse tributo,
mesmo cobrando sobre o feijão, sobre a carne, sobre to·
dos os meios essenciais, porque a úriíca receita que lhes
restou, depois de quase tudo confiscado pelo Governo
Federal. Então é apenas quanto a uma questão de princípiot quanto a forma. Agora, os recursos da PEM
TROBRÁS são necessários, não só para qt.ie ela produza
60% do nosso consumo, mas que ela: produza os 100%, e
quem sabe até exportar petróleo. Agora, só que os investimentos devem ser feítos da maneira adequada, devem
ser feito.s e conhecidos nessa sociedade em qu~ as coisas
.sejam claras e legítimas, como V. Ex• bem reclama e to·
dos nós estamos envolvidos e engajados.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Concedo a palavra ao Senador Jutahy Magalhães.

No caso específico, por exemplo, da PEtROBRÃS,
foi falado aqui a respeito dos aumentos da atual administração em relação aos aumentos da administra,ção anterior. Então eu perguntaria se esses aumentos dados na
atual administraÇãõ seguem uma política já orientada de
dar os aumentos abaixo da inflação? Então se esses aumentos representaram algum prejuízo financeiro para a
empresa, por não ter o reajustamento naquelas bases
que, comQ diz a pi-ópria empresa, segundo comentários
dos jornais, seriam necessários para atender às suas necessidades? Porque, se não me engano, parece-me que
também nas telecomunicações hã um reajustamento
mensal para atender tais ou quais conveniências. Então é
isso que eu gostaria de saber. Em primeiro lugar, se há
uma política determinada para todos os preços públicos
do Governo Fe~eral? Ou se dependerá exclusivamente
de acordo _com cada empresa, e tudo isso?

O SR. JOÃO WIZ DA SILVA DIAS- Existe uma
política de ordem geral que é a determinação dos custos.
reais, efetivos, de cada empresa, com preocupação, inclusive, com r_elação à eficiências dessas empresas, para
nós não estarmos simplesmente repassando para os consumidores quaisquer estruturas de custo.
Então na Secretaria das Estatais, na SEST e na SEPLAN, foi criada, inclusive, uma coordenação que vai
estar diligenciando reflexões com relação ao desempenho das empresas estatais. Então, em primeiro lugar, o
princípio é de determinação do custo do serviço, de Jcmuneração do investimento, de acordo com o princípio
constitucional. Em segundo lug~r, se identificando a CJpacidade contributiva daquela ffiassa de seguimentO$ de
consumidores, a forma adequada de capitular capacida~
de é a forma tributária. Então alguns setores, como por
exemplo, no setor de energia elétrica, existe um Imposto
Ünico sobre Energia Elétrica. E: ele que vai capitular se
existe a capacidade. Hoje, por exemplo, eu diria que nesse setor não há essa capacidade. Existe o imposto mas as
empresas operam no sistema como um todo, está' operando uma taxa de rentabilidade, de remuneração do seu
ativo em torno de três e meio por cento.
Então para cada preço não se pretende fazer pura e
síiitplesmente uma indexação. 1:: o acompanhamento e a
·atualização de acordo com evolução dos seus custos e a
remuneração do seu investimento.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sem nenhum
subsídio?

O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS -Não. O
subsídio, ele é possível, se desejável e se reconhecido, ·ou
uma incapacidade dos usuários, ou uin objetivo de políM
tíca. Mas só que esse subsídio ele tem que claro, tem que
ser legítimo, tem que ser dado de um~ forma-de que to.dos estejamos vendo quem efetivainente está se- beneficiando. Eu lembraria, inclusive, com relação à discriminação, mesmo para o preço de um determinado bem,
que é discriininado em categorias de usuários.
·- Ora, -se ~ós falamos que a -renlãbiiidãde, por exemplo:
do setor elétrico está abaiXo do limite legal, que deveria
ser de 10%, estã na faixa de três e meio por cento, essa
menor rentabilidade pode ser eventualmente atribuída a
seguimentos que sejam beneficiários, que tenham descontos para o seu consumo. Então hã uma transferência
de .c_onsumidor para c-onsumidor é um subsídio cruzado.
Ora esse subsídio cruzado tem que ter um componente
tributário para o consumidor que eventualmente está pagando um serviço e remunerando um investimento,
numa taxa que pode estar acima dos 10%.
Então o que buscamos, e é o que impõe o estado de di~
reito, é a legalidade do que se faz. Então nós perseguimos a clareza, com relação às diversas poUticas de
preços. No setor de telecomunicações nós não estamos
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fazendo reajustes mensalizados, nem haveria razão para
isso: É um setor,que vem numa situação boa, os reajustes
previstos para este ano ficam n_a ord_em_ de 171% para a
totalidade do exercício, foí-dado agora um reajuste.recente da ordem de 37,9%, tOtalizando 3 reajustes no
exercício, começando com um reajuste no iniciO do ano
bastante elevado, da ordem de 41,5%. Então_ esses 171%
totalizam a necessidade do que nós ftzemos a nível orçamentário- não é um processo ainda profundo de observação de custos- mas dentro da sistemática-que vinha

sendo observada para a manutenção e o equilíbrio da
empresa.

1:. um seta r que está bem. Inclusive, era um os

setores que sistematicamente eram convocados pelo Go~_
vemo para aplicar seu excedente no extramercado, f<J.~
zendo aquela reciclagem obtusa e onerosa para o Governo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Aquela taxa que
o consumidor paga no· serv_iço de telecpmun_ícaÇões, a
taxa ê legal?
O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS- Eu não saberia dizer qual é a taxa de remuneração do seu investimento legal. No setor elétrico, é de lO a 12%; nó setor de
telecomunicações, eu não saberia dizer.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Parece que hã
~ma discussão a reSpeito da legalidade ou não dess_a taxa. Inclusive, o próprio Ministro das Comunicaç_ões me
parece que quer receber essa taxa para fazer investimentos na sua própria área.
O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS- V. Ex• serefere ao imposto agora chamado Imposto sobre ServiçoS
de Telecomunicações, que suscedeu aquela sobretarifa, O
Fundo Nacional de Telecom1.micações. Então, o imPoSto,' como qualquer imposto, ele não se destina ao s"etor.
Ele retorna ao setor, se, orçamentariamente, a União entender que deva fazer aplicações no setor. Mas ele não
tem a vinculação.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Faço a indagação
exatamente por desconhecer. Então_estou 'perguntando a
V. S•, que ê técnico no assunto, se essa taxa ê legal. V. S•
está defendendo a tese da legalidade de todas essas taxas
e competentes de preços, estabelecimento do preço
público.
Então eu pergunto, se essa taxa específica V. S• considera como uma taxa legal.
O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS- Não discutindo o diploma específico qUe determinou â. criaÇãO desse imposto, mas ele tem previsãO constitUc;iQ!l_al, Não ~
taxa. A Constituição prevê o imposto sobre os serviços
de telecomunicações. Então existe a previsão legal. Só
que o Governo, em vez de usar a previsão legal, constitucional, usava uma sobretarifa que atendia aos reclamos
de vinculação de receita. Então isso foi substituldo_pela
imposição, agora sim, aqui de um imposto. Agora, eu
não saberia dizer o instituto específico do ímposto a lei
que criou, se ela está resguardada de todos os cuidad_os
legais. Mas tem previsão constitucional.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• desconhece se houve na realidade qualquer recurso a Justiça e se a
Justiça considerou esse tipo de cobrança _indevida?
O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS -No caso do
Fu,ndo, sim. No caso da lei, talvez por desrespeitar
princípios de anualidade, ou com 'relação a algum vício
na lei que o estabeleceu. Mas, existe um espaço tributãi-io para o Imposto sobre Serviços de Telecomunicações. Ele é uma prática adequada para se colocar no
setor, a sua alíquota foi reduzida este ano, razão por que
explica o reajuste menor, o reajuste de telecomunicaç_ões
este ano ficarâ abaixo da inflação, mas ficará por quê?,
porque houve uma redução efetiva do imposto.
Então, como imposto, não tenho cohecimento se há
recursos contra a sua legalidade.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Com a palavra
o Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Parece-me~ ria fixação de preços em selar privado, a Secretaria de Controle de Preços examína as planilhas de custo da empresa
peticionâria, e provavelmente as compara com competidores, para determinar ou não a racionalidade e a razoabilidade do ajustamento de preços.
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Nos casos de serviço público, existe algo comparável?
Quet dizer, formula-se uma planilha de desempenho,
contra a qual aferir o comportamento efetivo das entidades,_em vãrios tipos de serviços públicos, notadamente
no caso da energia elétrica? Existem hoje padrões internacionais de comportamento e de desempenho a indústria é bastante estandardizada. Seria neCessário que, antes de se c_once_der os reajustes automático_s de tarifas, se
ftzesse uma valiação na eficácia, da eficiência da empresa
em relação a padrões internaci~n_!lis aceitâve_i!', empregados por quilowatt gerado, por exemplo, empregados por
quilowatt hora distribuído, e assim por diante. Tenho a
impressão que as bossas entidades de serviço público jâ
se habituaram a uma espécie de automatismo de transferêm;iil." Elas meramente registram um aumento de custos,
projetam sobre isso os encargos financeiros, calculam a
emuneração do capital e pedem reajustamento. Enquanto continuar esse automatismo de transferência iião haverá interesse no que realmente conta, que é a redução
dos custos.
Como Ministro do Planejamento, tive que enfrentar
muitas vez~~ ~se problema, seja na indústria do aço, seja
na indústria de energia elétrica. Quer dizer,- uniã. total
passívidade em relação _aos custos e uma expectativa de
que as autoridades controladoras se límitassem a registrar esses custos nos preços cobrados do consumidor.
Que esforços têm sido feitos para realmente fazer uma
aferição de desempenho antes dos reajustamentos tarifériõS qU:e- Vêm sendo procedidos.
O SR._JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS - A nossa
orientação de trab~lho é exatamente a mesma .. No caso
específico, a que me referia, da SIRDEBRÁS, tomado
como um padrão, a USIMINAS, que é uma empresa de
eficiên_c;:ia reconhecida. No caso do ~etor çlétrico, o Departamento Naci_onal de Águas e Esgotos, o DENAE.
tem a preocupação de não contabilizar evoluções do
quadro de pessoal que estejam em desacordo corri os coeficientes técnicos levantados para o setor. Agora é claro,
V. Ex• sabe muito bem disso, que o custo de energia elétrica ê basicamente o patrimônio em serviço. b ele que
determina, que influência, na sua grande parte, o custo
de tarifa-a ser cobrada. Mas hâ a preocupação, e deve, é
claro, existir isso como um objetivo sistemâtico. No se~
tor -de telecomunicações, também. A TELEBRÁS tem
trabalhado com um coeficiente generalizado e desempenho entre as diversas empresas operadoras e é um setor
que tem conseguido uma evolu_ção no seu desempenho
. bastante grande. Agora, o que diz respeito ao nosso tra:
balho, nós somos apenas um órgão central, a responsabilidade específica deve efetivamente ser exercida pelos órgãos que têm poder legal e a especialização para isso.
Mas a preocupação existe, o esforço existe, de se trabalhar nesse sentido, para não estarmos simplesmente referendando quaisquer estruturas de custo, sejam elas quais
forem, sem nenhum apreço a um melhor desempenho.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Infelizmente, a sua
tarefa é dificultada pela nossa mania ·de monopólio. Se
tivéssemos- iifíaS de iniciativa privada, seja no setor de
energia elétrica, seja no setor de telecomunicações - parece que nesse último há uma pequena ilha -se tivéssemos essas ilhas haveria possibilidade de uma avaliação
de eficiência relativa. No caso atual estamos praticamente, em termos de ser:viço públicos, numa situação monopolística. De modo que a possibilidade de contraste de
eficiência entre operação pública e privada ê eliminada
quase que por definição. Mas, obviamente, isso não é
algo que caiba às autoridades controladoras de preço, é
parte da nossa doença geral de ..monopolíte".
O 8_R. MÃRIO LIMA- Eu gostaria de fazer um breve comentário.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Tem a palavra
o nobre Deputado Mário Lima.
O SR. MÁRIO LIMA - Eu gostaria de prestar um
esclarecimento a esta Comissão. Eu participei, em 1973,
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que tratava
da atiVidade petrolífera. E naquela época havía refinarias particulares que foram compradas peJo regime, "que
eu falei, da ..caixa preta". E os dirigentes daquelas empresas, nos seus depoimentos, confessaram que o custo
de produção daquelas refinarias era superiOr -ao -Custo de
produção da refinaria da· PETROBRÁS. E isso pode ser
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constatado, os Anais estão aí. Então, isso é muito- relativo. Isso, teoricamente, funciona, mas na prática a gerite
vê que não, As refinarias particulares, todas, tinham custo de produção superior ao custo de produção da PETROBRÃS. A única coisa que elas tinham maior do que
a PETROBRÃS era a remuneração dos dirigentes. Eu
nunca me esqueço. A Refinada de Manguinhos, que era
uma refinaria q~e refinava lO mil barris, os seus dirigentes ganhavam duas vezes mais do que os da PETROBRÃS, de Cubatão, que tinha uma capacidade de
processamento quatro ou cinco vezes maior: Isto está registrado nos Anais da Casa.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Eu quero apenas dizer que_a estrutura de custos de uma refinaria de petróleo
depende muito da escala de produção. A maior refinaria
privada de petróleo do Brasil que era a de Capuava, ti~
nha apenas vinte mil barris de capacidade, contrastando
com _o_s _70 mil barris de Çybatão. E assim mesmo era
mais eficiente, sob todos os critérios, do__que a refinaria
de Cubatão.
O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Acho que ficoú
sem resposta uma- indagação, cuja resposta poderá ser
dada muito objetivamente. A PETROBRÁS teve ou não
teve prejuízo com os últimos reajustamentos'?
O SR..JOAOLUIZ D.A SILVA DIAS:__ Não. eu diria que·o prejuízo que ela tem apresentado Se refere a adminlsftação dessa subconta, a chamada co_nta petróleo,
mas relativa, estritamente, a essa comparação de taxa de
câmbio. Mas o balanço da PETROBRÁS está a demonstrar, e ele já foí publicado pela empresa ...
O SR. JÚTAHY MAGALHÃES- O que eu queria
saber era se a falta de reajustamento trouxe algum prejuízo. A pergunta é essa~·- Se a falta de reajustamento,
dentro dos níveis que vinham sendo seguidos, trouxe ou
não algum prejüíú:i a PETROBRÃS.
O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS- Eu diria que
houve a preocupação ou o c_uidado com _relação a isso,
da parte do Ministro Aureliano Chaves, do Dr. Hélio
Beltrão, do General França Domingo. Os reajustes foram dados sem que sequer fosse afetado o programa de
investiinento da empresa. Efetivamente, nós vínhamos
trabalhando num nível extremamente elevado de preços.
Se dizia ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V•. Ex• me descul-pe interromper, mas eu escutei o Ministro Hélio Beltrão
declarar na televisão que isso daí era possível, não interrompendo os investimentos, porque estaVam tendo menores investimentos na bacia de Campos. Então, que em
r~zão dessa diminuição de investimento lá, eles pode~~~B~Â~~tar essa defasagem do preço da PE0 SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Sem colocar pimenta na indagação, eu perguntaria se os estoques foram
mantidos. Porque, na realidade, eu também já ouvi Comentário de diminuição de estoques, no tocante ao petróleo efetivamente-importado.
O SR. VIRGILIO. TÁVORA - Sr. Presidente,
permita-me um achega. Talvez o nosso Secretário da
SEAP possa nos informar, -nós pobres mortais que estamos tão longe aí da corte. Mais claro do que V. Ex' disse, esses estoques foram diminuídos de 65 dias para 21'?
O SR. JOÃO LUIZ DA SILVA DIAS -Eu diria
duas coisas: primeiro, com relação ao programa de investimento, q!Je um programa de investimento revela diversos níveis de intenções. O que nós podemos dizei" é
que efetivamente nos chamados Orçamentos SEST,
aquele orçamento aprovado dentro da SEPLAN, não
houve um comprometimento do programa necessário
para o desenvolvimento normal da PETROBRÁS de
acordo com o seu desenvolvimento nos últimos anos. Se
ela dispusesse de mais recursos, eJa poderia estar am~
pliando as suas aplicações, os seus investimentos em
mais prospecção, em novos poços, etc.
O segundo aspecto, com relação à redução dos seus estoques, eu acho que, independente de qualquer coisa, de
qualquer_ circunstância de administração preços a PETROBRAS faria o que fez e que está fazendo qualquer
uma das grandes empresas do seta r. Os preços estão em
declínio, todos estão trabalhando na fo!mação de esta-
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ques menores. Então é uiria drCtii1.stãncia. Até_ se alegou

que grande parte dos ganhos da PETROBRÁS no primeiro semestre se deveria até a ganhos desse tipo, de trabalhar com estoques menores no mercado de preços em

declínio. Diz..:se por exemplo, que os preços poderão chegar a 18 dólares. f: boa política adquirir petróleo,
armazená-los a 24 dólares, se existe a hipótese iminente
de se adquirir-Por-r 8? Então, é uma Política de marketing
da empresa, sem compromisso dos estoques -de segurança. Então, o que -se cõloca é a determinação dos estoques de segurança que não possam ser comprometidos e
cujo crítério de ôeterminação se faz hoje no Brasil diferente, porque hoje nós já temos 60% de petróleo nacional. Então as margens de estoques de segurança são distintos.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Não havendo
nenhuma indagação, eu agradeço ao Dr. João Luiz a
mrneira franca como respondeu as perguntas, e na próxima reunião nós iniciaremos a Vale do Rio Doce, pelo
Presidente da DOCEGEO, Dr. Fqmcisco de Assis Fonseca.
Estâ encerrada a reunião~
(Levanta-se a reunião às L2 horas.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO_
Destinada a investigar a gestão das sociedades
de economia mista nas quais a união detenha maioria
acionária.
14• Reunião, realizada cm 24 de setembro de 1985

Às nove horas e_ trinta minutos do dia vinte _e quatro
do ano de mil novecentos e oitenta e dnco, na Sala de
reuniões da ComisSão de Economia, presentes os Srs. Senadores Cesar Cais, Presidente, Carlos Lyra, Jorge Ka~
lume, MartinS Filho, Severo Gomés (Relator) e Moacyr
Duarte, reúne-se a Comissão Parlamentar de lnquêrito,
''destinada a investigar a gestão das sociedades de e:conomia mista das quais a União de_tenha maioria acionâria".
Comparece, ainda, o Sr. Deputado José Machado.
Havendo número regimental, o Sr, Presidente, declara
abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior; que é dadá como aprovada.
O Sr. Presidente solicita ao Dr. Breno Augusto Sa_ntos, Diretor da DOCEGEO, qUe proceda a leitura do juramento e, em seguida, concede-lhe a palavra. Logo após
a sua exposição, o depoente se colo_c_a ·à disposição dos
Srs. Parlamentares para quaisquer esclarecimentos.
Con_tinuando, o Sr. Presidente passa à fase de_debates.
Usam da palavra. pela ordem, o·s Srs. Seriadores Cesar
Cais, Moacyr Duarte, Jorge Klaume, Severo Gom~
(Relator) e o Sr. Deputado José Machado.
O Sr~ Presidente agradece a presença do depoente, Sr.
Breno Augusto Santos, e determina que as notas traquigráficas, tão logo traduzidas e revisadas, sejam publicadas, em anexo, à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assistente
da Comissão, la~rei a presente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e irâ à publicaç-ão.

ANEXO A ATA DA I4• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO,
DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS
QUAIS A UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIONÁRIA, REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO
DE I985, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS,
DIRETOR DA DOCEGEO, QUE SE PUBLICA
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE.
Presidente: Senador Ce-sar Cals
Relator: Stmador Severo Gomes
.
(Integra do apanhamento taquigráfico.)
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Havendo número regimental, está aberta a Comissão.
Convido o Dr. Breno Augusto dos Santos para sentar
à mesa.
Esta reunião será, ímpreterivelmente, encerrada às 13
horas. Caso existam algumas dúvidas so_hte a sua exposição, o depoente serã convocado outra vez.
O depoente é o Dr. Breno Augusto dos Santos, geólo_go, formado em 1964, trabalhou 3 anos na lNCOME,
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empresa privada e quatro anos na Meridional, que é uma
subsidiâria da United States Steel. Assim, tem sete anos
de iniciativa privada na área de geologia, é geólogo da
Companhia Vale do Rio Doce desde 1971 ·e, hoje, um
dos diretores da DÓCEGEO.
S. S• tem 30 minutos para fazer sua exposição, prorrogáveis por rriais 15 minQtos.
Convido o Dr. Breno Augusto dos Santos, para, de pé,
prestar o juramento.

O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS _:-"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 s._ociedades de economia mista nas quais a União detenha a
maioria acionãria."
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Convidei o Dr.
Breno para falar sobre as riquezas mineraiS e, ·em particular, das riquezas minerais da Província Mineral de Carajâs, desde o seu histórico. S. _s, terri a palavra.

_o SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS - Eu,
antes de mais nada, quero expressar minha satisfação
pessoal e da empresa que represento em estar aqui com
V. Ex's. Tanto eu, pessoalmente, como a empresa, teremos o máximo empenho e a maior satisfação em apresentar todos os esclarecimentos possíveis e, dentro da
nossa competência, dar toda informação que seja pertinente a este plenário.
Coube a mim a apresentação de um tema sobre Carajâs, porque, há algum tempo, eu tenho trabalhado como
profissional e como dirigente dos trabalhos da empresa,
na área de geologia, na Região.
Carajás ê importante do ponto de vTstà- nãcional e importante, tamb,m, para a empesa na qual eu trabalho.
No início de Carajâs, nessa época, eu não estava a serviço da Vale do Rio Doce, mas, sim, trabalhando com a
Meridional, com a United States Steel e tive a oportunidade, então, de acompanhar toda _a evolução, desde a
descoberta até o momento presente.
A história de Carajás começa ria década de 60, quando
duas empresas multinacionais, voltadas para a área de
manganês, iniciam o trabalho de prospecção na Região.
Se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vamos
lembrar que, na década de 60, a Ãfrica foi_sacudida por
uma $érie de reyoluçõt!$ nacionalistas e_ essas empres;:tsJ_inh;;tm inter~ses n<]. mineração daqueles países e temiam
perder a fonte de suprimento de manganês para os seus
negócios. Como V. Ex•s sabem, o manganê_s é um mineral bastante estratégico no mundç ocidental_, porque embora- haja _quantidade bastante grande em alguns países,
apenas três QU quatro palses _detêm essas reservas. Portanto, ele torna-se bastante estratégico para as indústrias
siderúrgicas do mundo ocidental_ Essas dua~ empresas,
Uma delas subsidiâria da Union Carbide e a outra subsidiária _da United Steel, iniciaram o trab_all:10 de prospecção nessa época.
A Union Carbide, logo no início de 1966, teve sucesso
descobrindo um pequeno depósito de manganês na Serra
do Sereno, por coincidência bastante próximo de onde
,hoje está o garimpo de Serra Pelada. Atrafda por essa
descoberta, a United States Steel inicia uiri outro programa amplo na Região, no ano seguinte. Forma um programa- bem mais ambicioso do que a outra empresa estrangeira, com recursos maiores, utilizando, inclusive,
helicóptero e, logo no início do trabalho, ela teve sucesso
chegando às clareiras de ferro, onde estava o minério de
Carajás.
Eu coloco essa transparência apenas por dever de justiça, porque pelo fato de eu ter participado da equipe que
descobriu Carajás e, pelo futo de ter permanecido na Re~
gião bastante tempo, muitas vezes apenas o meu nome é
lembrado Como o descobridor de Carajâs: Por dever de
justiça, cu coloco aí toda a equipe qw!jmi'fiCiPOu nãs diversas fases da descoberta de Carajás, desde a equipe de
planejamento, nos Estados Unidos, que planejou o programa em si, a equipe de apoio, no Rio de Janeiro, e a
eqy_ipe de campo! tramas, na época, cerca de 15 pessoas,
com o apoio de emPresas particulares de helicóptero que
aluavam na ârea, em meados de 1967.
- Nôs dissemos qUe, na êpoca, ã ·cODlM havia descoberto manganês em Sereno. Então nós vamos ver coino
aç:onteceu de fato isso.
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A CODIM possuía uma base de apoio em Marabá e,
através de uma equipe de trabalho de campo descobriu
manganês aqui na região de Sereno. Serra Pelada está
mais ou menos aqui.
A Steel, quando entrou na área, talvez por um purismo _ético, não quis montar a sua_base de apoio em Marabá. Temia-se, na época, que duas multinacionais aluando em apenas uma pequena cidade, como era Marabâ na
época, fosse algo estranho, algo que _despertasse demais a
atenção e optou-se por uma base em Altamira. A equipe
da CODIM tinha uma hipótese geológica de trabalho,
suspeitava_que a mesma área, o mesmo ambiente geológico que dava o manganês a ·Sereno, poderia repetir-se
aqui na Região do Bacajá. E ao saber que a Steel se estava deslocando para Altamira, deslocou, também, a sua
equipe para Altamira, correndo na frente, inclusive alugando a mesma casa que a Steel havia selecionado para a
sua base de apoio. A Steel, então, teve como opção a localidade de São Francisco do Xingu, que não tinha a menor condição de apoio para a sua base de campo, e partiu, então, para uma base na ilha de São Francisco do
Xingu, que era uma pista onde havia um seringal para
apoio desses trabalhos de exploração da borracha. Então, nós temos a situação: a CODIM correndo para Altamira e a Steel baseada aqui na Ilha de São Francisco;
isso em junho de 1967.
Nesse meio tempo, surgiu um novo fato. O Governo
brasileiro tinha executado, através do DNPM, PROS""
PEC, um amplo levantamento aerofotogramétrico na
Região. Isso havia começado em 1954 e a divulgação
desse trabalho teve início em 1967. Quando as fotografias _aéreas _foram liberadas para o público, teve-se a seguinte observação: as estruturas orientadas, as_ serras
orientadas eventualmente potenciais para ter manganês
estavam situadas mais para leste, longe da ârea de ação
dos helicópteros que estavam na Ilha de São Francisco.
Então a equipe técnica chegou à conclusão que não
adiantava ficar baseado em São Francisco, mas, sim, teria que se levar a equip~ mais para lec;te para se atingir
aquelas áreas com serras orientadas.
Tinha-se o seguinte problema: não havia uma base de
apoio nessa área e, optou-se, logo de início, para a aldeia
Chicrim, onde havia uma pequena pista de pouso. No
primeiro pouso nessa área, um índio, que falava português, informou que mais abaixo, no rio ltacauiunas, ha~
via sido construída uma pequena pista de pouso para
apoio de um castanhal. Havia uma exploração de castanha nu área e havia sido construída essa pista de pouso.
pepois de várias negociações com o proprietário docastanhal em Marabá, conseguiu-se a devida autorízação e,
no ftffi de julho de 1967, a Meridional iniciou a mudança
de sua equipe para o castanhal do Cinzento.
Hoje, depois de se conhecer o potencial de Carajás,
veriftca-se uma coincidência, que esse _castanhal está no
meio da Província Mineral de Carajás. Foi, realmente,
um golpe de sorte bastante grande da equipe da Steel.
Surgiu, daí, um outro problema. Tinhu que se deslocar o
helicópterO de São_ Francisco para o Cinzento num vôo
cujo tempo de duração era maior do que a autonomia do
helicóptero. Era, na ocasião, o meu primeiro vão de helicóptero. Pode-se imaginar, então, a dificuldade na época
como foi feito esse vôo. Optou-se, então, por uma trilha
com o apoio de terra, ou seja, indo pelo rio Xingu, subindo o igarapé Carapanã e passando-se pela bacia do rio
Araguaia. E foi sdecionada na Serra Arqueada uma clareira semelhante a outras clareiras vistas em fotografias
aéreas que haviam despertado apenas a curiosidade de
profissionais da equipe. Não sabiam o porquê daquelas
clareiras no meio da Selva Amazônica, porque não havia
vegetação em grandes áreas da Selva Amazónica. Durante o translado desse helicóptero, ao se pousar numa
clareira na Serra Arqueada, se verificou que a clareira
era devido à existência de minério de ferro, quer dizer,
havia minério de ferro na superfície, tanto que isso não
permitia o crescimento de árvores. Por uma associação
de idéias, estabeleceu-se a hipótese de que as outras claw
reíras também seriam de minério de ferro e, no mês de
agosto, foi feito o reconhec-imento pela equipe dessas clareiras. confirmado o potencial inicial bastante fabuloso
das rcs_ervas de ferro de Carajás. Logo ao se pousar na
clareira, a confirmação da descoberta foi feita à direção
da empresa. A Steel. de início, não se !nteressou pelo minério de ferro_ Só se interessou pela área quando, no final de agosto, a equipe descobriu manganês na Serra de
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Buritirama. Bó então a direção da Steel veiO visitar a
área e verificou que, realmente, o-pOtendal de ferro que
seus geólogos haviam citado em comunicações telefôri_i~

cas era impressionante, não era falsa interpretação ~iiii
cial de uma equipe jovem.
Posso perguntar: por que Car_ajâs só foi deScoberto em
1967, quando o homem já se preparava para chegar à
lua'? Causou até espécie, a nós, técnicos, ria época bastante jovens, era quase inacreditável que aquele minério
de ferro esti\•iSsC: mi superfície sem que outra_ pessoa
houvesse pisado lá. De've.se lembrar que•a área de difíCil
acesso, isso só foi possível quando pela primeira vez-um
helicóptero entrou na região. Não havia apoio de heli·
cópteros, todos os técnicos que trabalhavam na região,
anteriormente, restringiam o seu trabalho ao longo dos
rios, sem acess_o ao topo das serras.
. ..
O primeiro trabalho na região foi feito em 1922 pelo
Geólogo Avelino Jgnácio de Oliveira. Ele subiu o rio
Xingu e passou bem próximo à Serra de São_ Félix, onde
há minério de ferro do dis_trHQ -[Crrífero de Cárajás. Nós
temos distrito ferrífero em Sãõ Fêlix, serra Norte, Serra
Sul e Serra _Leste. Posteriormente, em 1933, o Engenhei·
ro Luiz Flores de Moraes Rego subiu o rio Tocantins e o
rio Itacaíúnas e citou;- no seu trabalho, que havia aviSta·
do, no horizonte, serras com topo plano e sem vegetação
em cima. Ele estava certamente se referindo às jazidas da
Súra Sul, mas ele não teve condiÇões de atingir o depósi-:.
to de minéi-io- de ferro.
Então, nós vemos, qUantO à descoberta de Cai'ãjâs,
que embora houvesse uma equipe fazendo prospecção de
mineral na área com- bástante· apoio, o ferro em si foi
quase que acidental a sua descoberta. Buscava·se, real·
mente, na ocasião, O-riliriérTo -ae-manganês.
Aqui nós temos uma-seqUência dos fatos relacionados
a Caraj5s. Nós já estamos, então_, maiS ÇlU: meno~; nesta
data aqui, (mostra na transparência no dia 20 de se·
tembro de_L967, quando o Geólogo chefe Gene E. Tol·
bert mandou um telegrama a Pittsburgh comunicando a
descoberta do minério de ferro de Carajãs. A alta di·
reção deslocou·se para o Brasil e, no dia 16 de outubro,
deram entrada no DNPM ao pedido de pesquisa em
nome da Companhia Mineral de Mineração. V. Ex's obse-rvem que- então, passaram-se quase três meses, dois
meses e meio, entre a descoberta e o requerimento. Mui·
ta gente jã levantou a hip6tese de que a Steel, quando entrou na região, entrou com um jogo de cartas marcadas,
já sabia que o minério existia na região. Ora, se isso fosse
verdadeiro, ela não lavaría dois meses e meio para reque- ,
rer, correndo o risco, inclusive de outro grupo, outra
pessoa requerer a ãrea antes que- ela desse entrada ao requerimento.
Agora, aqui surgiu um fato bastante interessante. Na
época, era diretor-geral do DNPM o Engenhe-iro Francisco Moacir Vasconcelos. O pedido para o tipo de pes·
quisa que deu entrada no DNPM chamou a atenção desse engenheiro e, de início, ele visualizou o grande poten·
cial em ferro da área. Numa atitude bastante nacionalis·
ta, ele verificou que sería bastante prejudicial aos interes·
ses brasileiros que um potencial dessa ordem ficasse em
poder apenas de uma empresa estrangeira, concorrendo,
inclusive, com uma empresa nacional e estatal, que seria
a Vale do Rio Doce. Ele percebeu alguns erros formais
no Tequerimento da Steel, e chamou a atenção do então
Ministro das Minas e Energia Costa Cav~lcanti sobre_ o
fato. O Governo brasileiro, numa atitude bastante nacio·
nalista, bastante corajosa, resolveu, com certo confronto_
potít[c_o, sugerir à Steel e atê certQ ponto recomendar que
as áreas de pesquisas s6 -seriam líberadas se houvesse
uma associação com a Companhia Vale do Rio Doce.
As negociações tiveram início, então, em 1968, após a
visita de técnicos da Steel e da Va_le do Rio Doce_ à-região
e, em abril de 1970, foi criada a Amazônia Mineração,
com 51% de capital da Vale do Rio Doce_e 49% da Uniteci Steel. Quer diz.er, na realidade, a jazida foi descob~r·
ta pela Steel e a Vale do Rio Doce, através de atuação
política do governo brasileiro, passou a participar do
empreendimento.

A pesquisa do ferro, assim, teve início entre 1970 e
1974, após a criação da Amazônia Mineração:- Em meados da década de 1970, após o primeiro Choque do pe·
tróleo e o início da recessão" industrial mundial, que afetou principalmente a siderurgia, a· Steel passou a manifestar um certo desinteresse pela área. Havia·grande interesse do País e da Vale do Rio Doce e-m-dai- iníciO âOem:
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preendimento de Carajâs. A relação ~nt~e as duas empre·
sas tornou·se bastante crítica e, em 1977, chegou-se à
conclusão de que era necessário desfazer a associação.
Houve uma -indenização de 50 milhões de dólares à Steel,
correspondendo à metade do investimento total feito até
aquela época. Havia um acordo de acionistas, no início,
que se fosse desTeita a sociedade por uma das empresas,
esta indenizaria a outra com metade dos investimentoS
totais, mais juroS de 6% ao ano, o que corresponde a esse
valor da ordem de 50 milhõeS de dólares.
Em 1978, após tentar interessar outros sócios-no ·em·
preendimento, a Vale do Rio Doce decidiu implantar o
projetO por conta própria. Em 1979, as obras foram in·
tensifi.cadas e o início da produção do minério -de ferro
está previsto para 1986. A ferrovia já foi inaugürãdã e_ste
ano.
Enquanto isso acontecia em relação ao minério de ferro, outras jazidas começaram a ser descobertas na Região de Carajás. No início, falava-se apenas em ferro e
maganês, mas, aos poucos, com os trabalhos de geologia _
feitos prinCi{>aTni.ente pela Vale do Rio- Doce com as
eqUipes da DOCEGEO e no início também pela Amazônia Min.efação, outras jazídãs surgirãm: nOVãs }a.Zídã.s de·
magailês, o· distrito de cobre de Carajás, pequenos depósitos de alumínio, jazidas de níquel, estanho ~ ouro. E,
aps poucos, Carajás vem·se_transformand~ na principal
pi-ovíncia miiieral brasileira, ou seja, uma área que concentrava vârías jazidas minerais, colocando-se entre as
grandes províncias minerais do mundo.
Em 1980, em vista da potencialidade de Carajãs, o Goveriió brasileiro criou o Programa Grande Carajás, que
tem_ por objetivo, partindo da mineração, desenvolver
também a exploração florestal na área, a agropecuária e
a criação de indústrias, ou seja", a mineraçã-o ·sena O
carro·chefe, a alavanca de desenvolviinento da área, par·tindo para um grande projeto de desenvolvimento para a
região.
. ·Eu- hãó-·pretendo entrar muito no geologês com V.
Ex•s, o que seria muito cansativo, mas vou dar, em rápi·
das pinceladas, uma noção da potencialidade de Carajãs.
Em várias palestras que tenho feito sobre o tema a per·
gunta que surge sempre é esta: por que Carajás é tão ri·
co? Por que, por exemplo, ao redor de Brasília não há jazidas como nós temos em Carajás? V. Ex's todos sabem
que qualquer elemento bem mineral ocorrl:< distribuído
em qualquer tipo de rocha, mas sempre em quantidades
não econômicas. Quer dizer, para se retirar metal daquela rocha custaria tanto que não compensaria. Durante a
evolução de qualquer formação geológiCa de qualquer
rocha, hã certas condições físico·químicas que favorecem concentração daquele bem mineral. Ora, em Carajãs
as condições foram tão favoráveis que, praticamente, du·
rante- a evolUção geológica da área, quase todas as formações geológicas são potenciais para bens minerais. Ou
seja, se nós tivéssemos apenas um típo de formação ro·
chosa em Carajâs, a região não seria importante. Mas as
várias formações rochosas de Carajâs são potenciais, são
favoráveis para a retenção de bens minerais em quanti·
dades económicas.
Então, vamos começar pela_s rochas mais antigas, que
nós vemos em claro aqui, na transparência. Seriam -as ro·
chas com mais de dois bilhões de anos, rochas b.em anti·
gas. Nessas rochas, a evolução dos estudos de Oeol9gia,
nos últimos anos identificou, aqui em chleado aquilo que
nós chamamos cinturões de roc_has verdes,s que, na literatura internacional de Geologia são chamados de cris·
talbelts Esses cristalbelts são seqUências de rochas vulcânicas altamente potenciais para depósitos de feitos
maçiç_QS de cobre, zinco, níquel, eventulmente, e, princi·
palmente para ouro. Os grandes depósitos da Província
de Quebec~ no Canadá, de cobre, zinco _e ouro estão ~_s.
sociados a essas rochas; os depósitos de níqu~l e ouro da
Autrália estão associadas a essas rochas; alguns depóSi·
tos de ouro da Ãfrica do Sul estão associados a essas ro·
chas. E_ se_ nós formos verificar _na Região, praticamente
todos os garimpos de ouro, aqui no sul do Pará, a região
de Andorinhas, a região do Rio Branco, a região do Cumaru, o ouro ê proviníente desse_ tipo de rocha. Então,
nós verificamos que essas rochas são altamente poten·
ciais, principalmente para ouro na região, e atualmente
apenas os depósitos aluvionários estão send_o explorados
por garimpeiros, não houve tempo ainda para que esses
depósitos primários que deram origem ~ esse tipo de
oUi-o ahiviOnário pudessem Ser peS<:ji.ilsados. Então, nós

temos uma potencialidade bastante grande para ouro
aqui no sul do Padi..
Logo adma dessas rochas, seguindo a história geológi- _
ca da área, nós temos aqui, em marron, rochas que também_ tiveram origens através de vulcanismos o-corrido
talvez há mais de dois riiilhões de anos também. Essas
rochas têm urna grande importância para Carajás, por·
que tem-os ·depósitos de cobre, com a associação de zinco, de ouro, prata e molibdênio, associados a esse tipo de
rocha marron. Para que V. Ex• tenham uma idéia, nós
temos uma grande área, com esse tipo de rocha, em que
ainda não houve tempo nem recursos para pesquisas,
mas há possibilidade de que surpresas bastante boas,
para <? __País possam ocor!e~ nesse tipo de rocha.
Prosseguindo _na_ história geológica, o vulcanismo na
região contino.ou e nós temos essas rochas aqui em lilás,
que ·são as rochas geradoras de depósito de ferro de Ca·
rajãs, São rochas vulcânicas, intercaladas com a for·
mação ferrífera, essa formação é composta de hematita
sílica, na superfície a sílica ê desfibrilada ficando apenas
os fabulosos depósitos de Carajás em minério de .ferro.
Esse tipO de rocha foi responsável pelo pequeno depósito
de bau:dta que ocorre na região.
Agora V_ Ex•s imaginem, na evolução geológica dessa
área, que isso tudo se tenha dobrado no passado. Isso
ocorria no fundo do mar. De repente, surgem altos, aci·
ma do nível do mar, formam bacias de mares rasos, ba·
cias_diagonais, aquelas serras passam a sofrer erosão e a
depositar nessas bacias fechadas. V. Ex•s imaginem que
até agora nós tínhamos aí rochas altamente potenciais.
para ouro, cobre. ferro, manganês etc., metais bastante
valiosOs e, de repente, essas rochas erodidas começam a
depositar, erri bacias fechadas- que nós temos aqui em
rosa - apenas parte dessas formações foram preserva:.
das, o restante já fOi ercidido, através dos quase dois bi·
lhões de .anos de história geológica da área, e em alguns
locais aqueles elementos que eram erodidos nas outras
formações passaram a ser depositados. Então, nós temos
nessa formação rosa um potencial incalculável para Ca-:
rajãs: Em alguns locais, onde havia ouro nas proximida·
des, nós tivemos o surgimento de Serra Pelada, ou seja,
havia este cristalbelt, essa rocha aqui com ouro que foi
erodida e formou o depósito de Serra Pelada.
Aqui perto de Carajás, do minério de ferro, a for·
mação ferrífera, que tinha manganês, ao ser erodida, deu
origem ao depósito- de manganês, aqui em azul. Aqui nas
proximidades, na ãrea Bahia, nós tivemos a orígem do
importante depósito de cobre que ainda estã sendo pes·
quisado. Aqui para o sul, nós não temos jazidas conheci·
das ainda, nem aqui na região de Andorinhas, mas hâ
boa possibilidade que, no futuro, nós tenhamos descobertas prováveis de manganês, ouro, ou de metais bási·
cos, principalmente cobre.
Finalmente, a região sofreu intrusões de rochas ultrabãsicas, aqui marcadas também em chute-ado, a idade delas ainda é desc_onhecida, mas essas rochas ultrabásicas
deram origem aos depósitos de níquel de Carajás. A rocha ultrabásica é bastante rica em níquel e co!ll intemperismo forma na superfície, cOmo acontece com o minério
de ferro, uma crosta enriquecida em minério de níquel,
como ocorria aqui próximo a Brasília, em Barro Alto e
Niquelândia.
E mais _para cã, _príncipalrnente na parte sudoeste da
província mineral de Carajâs, nós tivemos a intrusão de
corpos graníticos, aqui em vermelho, associados ao vulM
canísmo ácido de rochas de composição semelhante ao
do_ granito. Esses corpos vulcânicos graníticos foram
bastante importantes porque deram origem aos depósitos de cassit.erita da região de Carajãs, e também de vol·
framítas, que ocorre aqui nas proximidades do rio Ma·
ria.
E-ntão, V. Ex•s observaram que praticamente.durante
a evolução histó.riCil de Carajás, da sua geologia, quase
todas as formações_ são potenciais para depósitos mine--rais.
Nós temos (p~ojeção de transparências, fls. 6) então,
aqui, Um~ seqüê!tcia das princip-ais ~escobe"rtas de Cara·
jãs,· desãe--1900, cõm a primeira descoberta pela Codim
do manganês, até a mais recente em 1982. Nós vamos verificar o segliínte,
evolução da história dessas descobertas: no iníCiO, nóS tínhamo_s uma atuação mais mar·
cante de empresas estrangeiras, da Union-Cirbide, da
United _S~e~l e da_ INCO: Ao-s poUcos, a ~tuação_ mais
marcante passou a ser da Vale do RiO Doêe, atraV-és da
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AMZA, da Amazónia Mineração, ou da DOCEGEO:-E;qUando vinha para câ, passava por aquela jazida, aquela
de repente, a partir de 1976, quando o ouro foi descoberserra que não tinha vegetação em cim~, porque tinha minério de ferro, e chamava de garimpo da ·serra Pelada;
to na região da Serra_ das Andorinhas pela DbCEúEO,
Serra Pelada não é onde está o ouro, m-as está nas proxi:.
essa noticia, não sei se V. Ex•s estão lembrados, teve uma
midades da jazida de ferro;_e_Setra de São f'élix. Mangarepercussão muito grande na imprensa. A partir dessa
nês, nós temos o do Azul, que é mais importante, que já
descoberta, surgiu a atração do garimpo para a ârea.
está na exploração, pertence à Vale do Rio Doce, o de
Essa descoberta da Serra das Andorinhas coincidiu com
Buritirama, que atualmente estâ sendo pesquisado, em
o período prolongado de seca no Nordeste. Logo em seguida, havia uma corrente migratória -muito- grande do
projeto àe desenvolvimento pela Coloradg, associada, a
Nordeste, principalmente do Maranhão, para o sul do
capital estrangeiro; e a do Sereno, que está em poder da
Pará, no início em busca de terra, devido ao deslocamenVale do Rio Doce. O cobre está nesta faixa aqui, e atualmente três depósitos estão em fase de avaliação, -_o Saloto desse pessoal do Nordeste, e, posteriormente, atraido
pelo ouro. Então, V. Ex•s imaginam uma leva de trinta,
bo, que _é a maior jazida, do Pojuca e do Bahia, que ainda está Sendo pesquisado. Níquel está em três áreas prinquarenta mil pessoas passando a buscar ouro na região.
Surgiram vários garimpos: Rio Branco, SCrra Pelada;
cipais, aqui na Região do Cateté, do Ca"rap.anâ, esses depósitos pertencem a INCO e o dep6sito do Vermelho,
Cumaru e pOSteriormente de vulframita, q~ foram descobertas de garimpeiros, atraídos em fuilção da Potenque pertence à Companhia Vale do Rio Doce. Aluminio,
nós terrios apenas um -pequeno depósito ãqui bem pr6xí~
cialidade da área anteriormente revelada por trabalho de
mo ao-minério de ferro. O ouro, nós vititos-aqui, que, no
geologia. (Exibe-se transparência- fl.-7~)
Sul do Pará, está associado àquela série de faixa de roAqui nós temos, então, um resumo do potencial mineral conhecido de Carajâs. o potenciar mais importante é' ---Chas verdes; então nôs temos aqui o ouro de Andorinhas,
de minériO -de ferro: Nós temos dezoito- bilhões de tone_o ouro do Cumaru e, aqui, o ouro do· Rio Branco-. Em
todas essas áreas a exploração, no mome~?-to, ê apenas
ladas de filé mignon de minério de ferro, com teor de
66% de ferro. Em seguida, nós temos o- manganês, que
através da garimpagem. Temos aqui ouro- assoCiado ao
está distribu[do em três depósitos princip-ais, o lluiís ímcobre do Salobo e temos o ouro de Serra Pelada. O estanho_ está associado, principalmente à ârea de Antônio
portante ê o Azul, segundo de Buritiranla e Sereno, que é
Vicente, no Xingu, explorado pelo grupo Paranapaneum pequeno depósito, apenas, totalizando os três um poma; o Mocambo, que pertence a uma multinacional e
tencial superior a setenta milhões de toneladas. Em
aqui, no Velho Guilherme, uma pequena ocorrência; hã
cobre, nósjâ temos duasjazídas dimensionadas, a de Saoutras ocorrências aqui na área de Cachoeirinha e Gralobo que é a mais importante jazida de cobre do Pais, o
daus ainda não pesquisadas~ O Tungstênio está tambêm
potencial dela é cerca de três vezes superior a todas as
assOc~ado a essa faixa de VUlCânicas; o principal depósito
outras ja:!!:idas brasileiras, com 1 bilhão e duzentos mié esse aqui de Pedra Preta que foi pesquisado pela DOlhões de toneladas, e a do Pojuca, que é um depósito meCEGEO; há um outro depósito- aqui próximo do Xingu,
nor, com cinqUenta e oito milhões de toneladas de miestá em poder da Rodhia. Finalmente a ocorrência de
nério. O cobre contido nessas duas jazidas está_ao redor
cromo, que está sendo pesquisada, aqui de Luan,ga, nas
de dois bilhões de toneladas de metal contido. Logicamente não é um metal pactfico de extnição, certamente
Proximidades de Serra Pelada. Nós vimos o potencial de
Carajás, em rápidas pinceladas. Va_mos agora, tentar
apenas parte dess_e metal_poderá ser exJ)Iora~o porra~
zões econômicas. Mas, o potencial da área é certamente
avariar o que significa o potencia[ de Carajás, quaís são
as suas· perspectivãs de desenvolvimento futuro? Para issuperior a dois bilhões de toneladas de minériO~ corri teõr
entre zero cinco e um por cento de cobre. Zinco, nós tes_o,' vou cúlocar algumas transparências que mostram
mos' um pequeno depósito, associado ao cobre de Pojucomo está o _suprimento de recursos minerais em termos
ca, quase dez milhões de minério, com um por Cento di
mundiais, (Projeção de transparência - Quadro 5) (fls.
lO)
zinco. Alumínio, nós temos um pequeno depósito nas
Essa tabela, tirada de um livro bastante recente, publiproximidades do feiro de Carajâs. Infelizmente, até ago~
ra, não houve solução tecnológica para o aproveitamen~
cado na França, mostra o seguinte: que a Economia ocidental, Estados Unidos, a Comunidade Econômica Euto desse depósito. Está na superfície, a exPloração seria
ropéia e o Japão, é bastante dependente_de alguns bens
bastante barata, mas hã problemas tecnológicos que não
minerais, que são altamente estratégicos para o seu depermitem o aproveitamento da extração do alumínio
senvolvimento econômico. Por outro lado, o Leste Eurodesse tipo de minério. OS-depósitos principais de alulnípeU, em particular a- União SoVíéticã; ê qu-ase que auto·
niO_da região de CarajáS eStã(fna áreã.-de.ParagOiilinás,
suficiente desses bens minerais. _Isso mostra um deseárea de influência do Projeto Carajás. Níquel, nós temos
quilíbrio bastante grande entre o Mundo Ocidental e o
três depósitos jâ dimensionados com potencial acima de
MuD.do Oriental, em termos de suprimento de bens mi·
cem milhões de toneladas de minério, com-teor médio de
nerais, entre as companhias de mercado e as economias
1,7% de niquei. O estanho, nós tivemos três depósitos já
·-centr8.ftzadas. A tabelã tãmbém mostra bastante como o
dimensionados, o principal deles, AntôniO-Vicente;- fOi
MüDd"o Ocidental, as gra-ndes potências,- têm uma dependescoberto pela DOCEGEO e, atualmente, está arrendado à iniciativa· privada, ao grupo de Paranapanema.
dência estratégica dos países do Terceiro Mundo, que
Qua-nto aoS outros -dois, está Sendo explorado por multisão os fornecedores daqueles bens ffiinerais. (Projeção de
nacional o de Mocambo, e o Velho Guilherme, um depótransparência - Quadro 6) (fls. 12)
sito pequeno, não está sendo explorado. O potencial da
Esta outra tabela é bastante interessante. São valores
paia-1978. Ela mostra o valor bruto da produção- mineárea deve ser superior a cem mil toneladas de cassiterifa-.
ral, nesse ano, que foi da ordem de 478 bilhões de dólaOuro, o potencial é desconhecido; como V. Ex~s sabem,
reS; íOC1uindo o petróleo. Nós vaffios veiífiCir que. a Para pesquisa do ouro é bastante problemátiCa~- Até-o mOtir- da crise de petróleo, em 1973, o petróleo, os bens
mento, poucos trabalhos e avaliações foram feitas na
energéticos passaram a ser melhor remunerados do que
ârea, apesar de o potencial da área ser bastante expressivo, em função do intenso-trabalho de garimpagem qUe se
oS mineraís metálicos, e há uma diSparidade bastante
grande entre o valor dos produtos energéticos e o valor
desenvolve na área. Mas podemos, sem medo de errar,
falar que o potencial da área, de maneira bastante condos bens minerais metáliCos: Nós vamOs ver que, para
uma produção total de 478 bilhões de dólares, produto
servadora, ê superior a cem toneladas de ouro. Tungstébruto mineral de 1978, de todo o mundo, os bens energénio, nós temos jã uma ârea dimensionada. Recentes trabalhos da DOCEGEO aunientaram esse potencial para
ticos ocuparam 416 bilhões de dólares e os minerais me500 -mil toneladas de minério de tungsténio, com cerca de
tálicos 44 bilhões de dólares, ou seja, toda a produção de
1% de óxido de tungsténio, W03. Cromo, que ê a descominerais metálicos, no ano de 1978, foi equivalente a 44
berta mais recente, na área de Luanga, estã apenas em
bilhões de dólares. Isso sem incluir o desenvolvimento
fase de avaliação. (Projeção de transparência- fls. 8.)
metalúrgico de~es bens minerais, apenas a produção na
mina, valor de mina. Vamos verificar que, entre os bens
Aqui nós i~ríamos, então, o resumo da"s princiPais Jaminerais, o que tem o peso maior na produção mundial é
zidas. As jazidas de ferro estão situadas em quatro setoo
minério de ferro, com o produto bruto, em 1978, de 11
res principais: Serra Norte, a mineração vai comtçar
bilhões de dólares. O segundo bem mineral importante é
apenas por parte de uma das jazidas de Serra N arte; Sero cobre; em terceiro, é o ouro; em valor de produção
ra Sul, que é a maior jazida de ferro do mundo, com lO
bruta. (Projeção transparência - Quadro 7) (fls. 13)
bilhões de toneladas de filé mignon; Serra Leste, que
Esse outro quadro também é bãStanle int.Cressante, ele
nada mais é do que Serra Pelada; Serra Leste é que deu
rriostra a concentração da distribuição dos bens mineorigem ao nome Serra Pelada, porque o garimpeiro,
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rais. Nós vimos que os bens minerais se concentram apenas em alguns ambientes geológicos favoráveis, e esses
ambíeniC::s geológicos- se concentraram também em apenas alguns países; nem todos os países têm ambientes
geo16gicos favoráveis para conter jazidas. Nós vamos vei
que 3_5_% da produção mundial está concentrada em apenas dois países, a União Soviética e os Estados Unidos.
E o valor sempre em dólar, não em peso, não em volume
de m[né-rio. Cinco _pafses detêm quase 60% da_produção
mundial desse ano de 1978. Os 10 primeiros países detêm
70%~d"a produção mundial. O Brasil, hoje, tem úma produção mais favorável, tirando o petróleo. V. Ex• até, talvez, possa corrigir-me mas a prOdUção mineral do País
dO ano passado foi_de quase três milhões de d{'lares. Não
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O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Mais ou menos
isso.

b SR. BRENO AUGUSTO bOS SANTOS- Mais
ou menOs isso, não é'! Eri.t~~ a posição; hoje, do Brasil,
estaria numa posição mais favorável.
Apenas 20 países detêm 80% da produção de be"ns minerais do mundo, em valor. Isso mostra também como o
bem mineral é concentrado em apenas alguns países.
(Projeção de transparência - Quadro 8) (pâg. 14)
Essa outra ta-bela permite também um outro tipo de
divagação. Refere-se à densidade de produção. Pegando
o valor do produto bruto mineral, num determinado país
e diyidindo pela sua área territorial, nós vamo~ ter o que
o ãutor chama de densidade de produção mineral sempre considerando _os minerais não energétiCOs, tirando o petróleo, carvão, gás etc. Isto então dá idéia dos
países ricos em bens. minerais e dos pa[ses com uma alta
mineração desenvolvida. Nós vamos ver que a África do
Sul é realmente um país com um importante potencial
mineral, mas é também um país com a mineração bastante intensa, ele tein uma densidade de 5 mil dólares por
quilómetro quadrado, quer dizer, cada quilômetro quadrado desse país gerou, em 1978, cinco mil dólares em
produto mineral.
Nós temos pafses, como por exemplo, a União Soviética, que é o maior produtor mineral em valor bruto, mas
considerando a sua grande extensão territoríal, a sua
densidade é bem mais .baix_~--0 Brasil, se nós pegarmos o valor em 1978, daria 160
dólares, abaixo da média mundial. VerificamOs que ísso
não corresponde à realidade do nosso potencial mineral.
O Brasil "de fato, é um pais bastante rico, com muitas jazidas a serem descobertas, mas mesmo assim, entre as jã
. descobertas, a sua mineração ainda é bastanteincípiente,
quer dizer, nós temos um desenvolvimento mineral muito aqUém da nossa realidade e da nossa potencialidade.
(Projeção de transparência- Importância estratégica da
Ãfrica AustraL) (pág. 15).
Esta outra projeção é bastante oportuna para os dias
atuais, com esta crise que estamos presenciando na África do Sul. Nós vamos ver que o Cone Sul da Ãfrica de-tém a produção de alguns bens minerais bastantes estratégicos para a indústria moderna, prindpamente para a
indústria bélica, e detém 85% da produção mundial de
cromo_, 86% de platina, oitenta e pouco de vanâdio, 53%
de manganês e 52% de cobalto.
Esses bens minerais são altamente estratégicos para a
indústria moderna, principalmente para a indústria bélica e para verificar a importância disso, a OPEP Controla
apenas 52% da produção de petróleo e a África Austral,
a parte sul da Ãfrica, controla esse tipo de produção de
bens minerais. Além disso, alguns países jâ estão sob a
· influência da União Soviética. Outros países estão sendo
sacudidos por revoluções ou por movimentos sociais
bastantes sérios. Então, se por acaso uma crise mais séria
surgir na África do Sul, certamente os outros países produtores vão ocupar uma posição estratégica bem mais
importante do que já ocupam em relação à produção de
bens minerais para o Mundo Ocidental. (Projeção de
transparência: - Carajãs - Hístória e Perspectivas) (6)
(pâg. 17).
Depois de analisar esses quadros da conjuntura mine-ral mundial, vamos voltar à realidade do nosso País c,
particularmente, a Carajãs.
Nós notamos que nos últimos anos houve uma consi~
derável evoluçãO- no conhecimento do subsolo brasileiro,
particularmente da Amazônia. Isso foi decorrente princi-'
palmente da execução de levantãmentos básicos de geo-
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Iogia na ârea, principalmente na primeira metade da década de 1970, e da atuação agressiva e eficaz de algumas
empresas estatais em programas de prospecção minei'a1.
Nós podemos considerar como principal conseqüência
desse programa a descoberta do potencial de Carajás,
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Tiracambu, cortado pela ferrovia que leva o minério de
Carajãs para São Luiz~.
(Projeção de transfeli!ncia - Carajâs. História e Pers~
pectiva -- 8)
Nós vemos que temos oportunidade na área para os
que pode ser considerado como o principal património mais variados empreendimentos que poderão dar expresmineral que a sociedade brasileira obteve neste período.
siva contribuição para o desenvolvimento regional. Jâ
A nível mundial, nós observamos o seguinte: hã, no
falamos que deve tudo começar pela mineração, devemomento, uma baixa remuneração das matérias-primas
mos lutar para atingir a metalurgia, mas não nos contenme~álicas. Isso não ocorre apenas em relação ao minêrio
tarmos só com a metalurgia. Devemos lutar, como
que o País possui, mas em relação a todos os bens minenação, para implantarmos na região um desenvolvimenrais, porque a crise do petróleo Causou uma te'cessão into Industrial integrado que possa agregar maiores valodustrial intensa e, com-menor consumo, a oferta aumen~
res do _que os da Região com maior contribuição sócio~
tau e logicamente, em função do aumento da oferta, os
econômica,
preços forçosamente foram empurrados para baixo. Não
Em_ relação às conseqtiiÚÍCias- da crise-ffiiindiã.l, -temos
resta dúvida que, ao -emPurrar o preço da nlatêria-=-prima
duás tendências. Uma até certo ponto, nós, como nação
para baixo, nada mais ocorre na prática do que o finandevedora nos tornamos mais _V!J.lner~veis. Esta é uma
ciamento do progresso dos países desenvolvidos pelos
realidade com que convivemos dia a dia, porque temos
países produtores de mat6ria-prima. E uma realidade
que gerar sempre cada vez mais dólares para pagar a
mundial, todos nós podemos ser contra. mas temos que
nossa dívida. Por outro lado, houve uma certa retração
enfrentá-la como ela é de fato.
dos investimentos_ internacionais, dando algum t~m_po
Observamos também a seguinte tendência: em função
para que nós, como sociedade, repenselnos CarajáS para
dos custos energéticos maiOres, em todo o mundo, em
encontrar a melhor solução técnica, mas também polítifunção dos controles maiores ambientais dos países deca para o aproveitamento_ de suas riquezas.
senvolvidos, hã uma tendência das grandes potências inCarajás jâ foi apresentada às vezes at_ravês da imprendustrializadas em transferir a fase primária de industriasa, como uma verdadeira panacéia, ou seja, a salvação
lização para os paíseS prOdutores de matéria-prima: Essa
nacionaL Nós não podemos ser levados por essa ilusão.
Carajâs não v·ãi resolver todos os nossos problemas. Vai
é uma tendência que também se observa, a nível mundial, no setor mineral.
ajudar a resolvê-los, mas sozinho Caraj~s. e ne_rthu~ ouEntão, vamos chegar à seguinte conclusão, que, detro grande empreendimento do País, poderá resolv-er topendendo da política que orientar o desenvolvimento da
dos os nossos problemas. Mas Carajâs deve ser c~n_side
exploração de Carajãs, nós pOdemos contribuir ou não
rado.no seu real contexto, ou seja, uma das maiores conpara o aumento desta tendência, Essa é uma decisão
centrações_de minerais da Terra, que eStã começando a
política que o País vai ter q-ue torilar com a evolução dos
!ier explorada, quando a maioria das nações começa a
programas de Carajás, para que realmente se lute, cada
exaurir_ suas próprias fontes, encravada numa região e
vez mais, para que ·se dê maior valor à matéria-prima-e-- ---num país que necessita produzir riquezas para melhorar
para que cada vez mais essa matéria-prima seja indusa qualidade de vida de sua_ spc.iedade.
trializada e transformada na região. _ _
_
Nós como País, nós como sociedade, cada dia, estaIsso não significã desprezar a realidade do mercado
mos enfrentado desafios maiores. para encOntrafi!lOS os_
externo, Nenhuma nação do mundo, hoje, é capaz de
caminhos do nosso desenvolvimento. E, nós temOs de esdesprezar a realidade do mercado externo. Nem temer o
tar preparados, como sociedade, como Nação, tanto do
comércio com as nações industrializadas. significa fugir
ponto de vista educacional, no seu sentido mais amplo,
desse comércio, mas, -sim, lutar para que este comércio
como também politicamente para que nós tenhamos sucesso em nossos objetivos.
-_
_atenda cada vez mais- aos interesses da nossa Nação.
(Projeção de transparência - Carajâs- História ~ Pt;ts_O_ Brasil transforma-se, rapidamente, numa Nação popectivas.) (7) (pãg. 18).
ten,cialmente rica, mas ~m que nós, como sociedad_e. teEntão, deve-se lutar para que, dando início à mineIlhamos encontrado ainda as melhores soluções para a
ração - sem a mineração, Carãjâs- é inviável, a mineexploração dessas potencialidades, num desenvolvimenração é a grande alavanca propulsora de desenvolvimento· s_ócíO-econõmic-o harmônico. Este é o grande desafio
to na Região - cada vez mais criar condições para a imque enfrentamos no m~omento. Nós esperamos e desejaplantação na Região de indústrias de transformação que
mos, como técnico e como cidadão que tem trabalhado
realmente possam contribuir para um maior desenvolVina Região, que Carajás possa vir a ser uma importante
mento sócio-econômíco através de empreendimentos inetapa desse desenvolvimento harmónico da nossa s_qcietegrados e complementares,
dade,
Deve-se lutar por programas de desenvolvimento reEm linhas gerais, era ísso o que queria expOr e estou à
gional que possibilitem a ocupação racional dos espaços
disposição de V. Ex•s (Palmas).
da Região, evitando-se o conhecido processo de deca· _ <;>bri~a~o.
dência tão bem exemplificado em vários centros mineí.:.O_SR. PRESIDENTE (CesarCals)- Antes_ de CQros quando da exaustão dos seus recursos. Quer dizer,
meçar as "indagações por parte dos inscritos, eU- faço,
deve-se começar pela mineração, mas deve-se, paralela~
como
Presidente, a seguinte indagação que, na realidade,
mente à mineração, implantar outros programas de de·
me orientou, de certo modo, na área de petróle<>.
senvolvimentos na ârea, para que·a Região nã.o entre_em
Quando cheguei ao Ministério, estudei a teoria de pla~
processo de dacadência quando aquele bem mineral,
cas c pedi aos cientistas brasileiros que me fizessem uma
eventualmente, se exaurir.
exposição tectônica.
_
Carajãs encerra em seu subsolo os minerais mais vaNa ocasião, cheguei à conclusão, ê uma convicção pesriados, desde os metais mais utilizados na indústria mosoal,
de
que
em
toda
a
ârea,
na
borda
do
Oceano
Atlântiderna, como o ferro, alumínio, CObre, manganês, níquel,
co, não houve nenhuma revolução geológica, porque a
zinco, cromo, tungstênio- e estanho, aos mais valiosos
placa da África está-se afastando da placa da América
como o ouro, prata e paládio, o paládio está associado
Latina. Mas, no Pacífico, a placa de (inaudível) vem ao
ao ouro de Serra Pelada. Insumos para a indústria metaencontro da placa da América Latina, por baixo da placa
lúrgica, como o ç3.lcârio e sílica; insumos para a agricul~
da
América Latina. E com elevação dos Andes, o rio
tura, como o dolomito; pedras semipreciosas, ametista:
Amazonas, que corria para o Pacífico, passou a correr
pedras decorativas, granitos. Além disso, na sua área de
para
o Atlântico.
influêneia,-teril O diStrito bauxítico de ParagomlnasjTi-Quando eu estive em Angola, o Dr. Assis Ávila Luiz,
racambu, que é cortado pela ferrovia entre Ca:r:ijás-e SãO.
que é o gerente da BRASPETRO, em Angola, e ProfesLuís.
sor de Geologia da Universidade de Angola, mostrou
(Projeção ·de transferência - área de atuação do Pro_ g_ue_ o ambiente 8:eológico de Angola é igual ao da Baciã
grama de Carajâs.)
_ _ _
de Campos. E se fizermos um trabalho de colagenl, verificSincfs· que a Nígéria Corresponde ao_ -cearã e_ aó__ Rio _
Nós temos aqui a área de influência do Programa CaGtand_e do Norte. Em função disso. insistirrios-em-qtle a
rajâs, a Hidrelé~rica de Tucuruí, as indústrias de alumínio, jã em face de instalaçã,o, da ALBRAS eALUNORPETROBRAS desenvolvesse mais atuação em Ceará e
Rio Gra,nde do Norte e se achou petróleo lã no Rio
TE, e a da ALUMAR já em operação em São Luiz. A
Província Mineral de Carajás, com aquela gama variada
Grande do Norte, correspondente à Nigéria, e Angola,
de bens minerais e o distrito bauxítico de Paragominas e
correspondente à Bacia de Campos. Mas, no Pacífico,
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por estar uma placa contra a outra, e elevando o Andes,
toda a Cordilheira, pareceu a mim que nisso d~veria ter
havido uma revolução geológica.
As minhas indagações são em função dessa teoria e
dessas convicções, se é normal que esses metais em Carajâs estejain superficialmente, ou se isso pode ser fruto
dessa elevação dos Andes e desse enrugamento em
função de uma placa estar sobre a outra? Se isso for verdade._ a minha expectatíva é que na região do Norte do
Brasil, na região do Amapá e do norte do Parã, poderemos ter, também, uma província geológica semelhante à
d~ Carajãs.
Eu gostaria que o depoente dissesse o que pensa sobre
este assunto porque são opiniões pessoais, não baseadas
em informações de nenhum geólogo,

O SR. aRENO AUGUSTO DOS SANTOS-Asua
conjectura é bastante válida e realmente é isso o que
ocorre, Nôs temos as ;!:onas bem mineralizadas no mundo e elas ocorreram normalmente em zonas de encOntro
de placas, porc{ue isso reativa toda a saída de magna de
lavas etc,_ e, então, se transportam aqueles bíometálícos
que dão origem aos bens minerais.
Se nos_ voltarmos para a história de Carajás, verifiCa~
mos que s_ão áreas Pastante a1}tígas, a sua evolução histórica ainda não é bem conheCida, mas, pode-se suspeitar que, talvez, hã 3 bilhões de anos atrâs, ou alguma coisa a mais, Carajás foi encontro de placas qtie, depois, fOram.erodidas e, hoje, nós temos na superfície algumasj:izidas e podemos ter algumas jazidas em profundidade
maíor que não atingimos ainda com a técnica de pesquisa.·
Dentro desse raciocínio, é perfeitamente válido pensar
que a faíxa ao norte do Amazonas seja uma área bastante .. semelhante" à Carajás. Semelhante, entre aspas, porque Carajãs é uma anomalia muito grande. Mas, se nós
pegarmos aquela faixa, principalmente do Amapá, indo
afê o Pãru, aquela faixa de Vila Nova, Ibitinga, Rio
Amapá" e Araguarí, realmente nós vamos ver que muitas
fo_rmações, encontradas em Carajás, são encontradas
também lã. Diria que seria uma repetição parcial de Carajás. Nem todas as formações de Carajás existem lã na
área, mas algumas das formações, principalmente aquelas que dão orig~m_ a depósitos de ouro e manganês e talvez metais básicos se repetem lá na ãrea da Asa Norte do
Amazonas, no Amapá, até à parte do Jari-Paru.

. Ó s·R. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Qb;igado.
Vamos passar, então, aos inscritos. Conç~c;l_o_a palavra
ao n_ç.bre Senador M_oacyr Duarte._

O SR. MOACYR DUARTE- Dr. areno, antes de
dar início às mínhas indagações, desejo cumprimentá-lo
pela objetividade do seu depoimento.
:DiversificandO'" sUas atiVídades e mudando, digamos
assim, 'ril1hêrio de ferro para o ouro. gostaríamos de saber porque a Vale do Rio Doce está _fazendo incursões
em Serra Pelada.
SabC:rrlos que aja:óda foi descoberta pelos garimpeiros
e que, hoje, representa a principal atividade econômica e
o meio de subsistência de milhares de pessoas e de
famílias. Indagamos como ficará esse contingente humano depois do processo de mecanização da lavra e quais
seHam.-õ-s-planos; áS providências e as medidas da Vale
do Rio Doce, o que a Vale pretende adotar para evitar
que um problema social de envergadura seja deflagrado
naquela área, em decorrência do processo de mecanização de lavra?

O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS -

Pois

não. V. Exa sabe que a história de Serra Pelada, a evolução de Serra Pelada é muito complexa. Várias decisões
foram tomadas de acordo com a conjuntura política de
cada momento. É um problema essencialmente político,
onde entraram em julgamento problemas legais, sociais,
econômicos, enfim, uma conjuntura bastante complexa.
Em primeiro lugar, por que a Vale está. em Serra Pelada'? Simplesmente porque embora a descoberta tenha
sido feita por rim garimp-eiro, o depósito de ouro já se encontrava numa ãrea de um decreto de lavra_ d~ minério
de ferrQ. A legislação brasileira determina que, após a
concessão do.decreto de lavra, qualquer deP6sito mineral que seja çncohtrado naquela área já tem o seu titular
da conc.essãO feita pelo G_overno do ponto de vista legal,
a jazida encontra-se em área da C ia Vale do Rio Doce.
MeSmO cie~tt~ disso, a Vale do Rio Doce, durante todo
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ess"e tempo, dCu a maior colaboração e a maior participação a toda decisão de governo. A decisão de Serra Pelada foi sempre uma decisão de governo, conduzida muitas vezes pela própria Presidência da República, no ínício. Eu participei do início dos trabalhos de ocupação
em Serra Pelada pelo Governo brasileiro, e foi sempre
conduzida até muitas vezes pela Presidência da República ·diretamente. Então, a Vale jamais se omitiu em colaborar com o GOVerito para qUe se encontrasSe a ·melhor
solução na ãrea. No momento a Vale não estã faz.endo
nenhuma incursão em Serra Pelada. A Vale possui apenas uro programa de pesquisa de cromo nas proximidades, que, lamentavelmente, à semana passada, teve que
ser paralisado. Os trabalhos de sondagens foram paralisados porque alguns arruaceiros, atendendo a não sei
quais interesses, invadiram o nosso acampamento daÍldo
tiros em nó.Ssa equipe,-QUe teve que evacuar -a âl'eá, Infelizmente. Não sei _a quem interessa ísso. Não interessa
nem ao garimpeiro,- ilem à Vale nem a ninguê:m esse tipo
de movimento.__E a Vale, hoje em relação a Serra Pelada,
está cumprindo aquilo que foi decídido nesta própria
Casa. O Congresso- decidiu que o garimpo contillüaria
na 'área até a cota 19ü'ôUOurante o período áe -ti.-ês anos.
A vale concordou plenamente com isso, atendeu a qualquer política do Governo brasileiro nesse s~ntidq._A_ partir desse momento, a Vale não colocou mais os pés em
Serra Pelada, nem está fazendo qualquer pressão política
para que o garimpo seja interrom~ido.
V. Ex•, se for analisar hoje a situação de Serra_Pehl_da,
verá que ela é bastante complexa. Nós temos, de um lado, uma limitação fixa e técnicã. Não hã mais quase condições da lavra manual. De outro lado, nós temos grupos
que passaram a ter interesse econômico em Serra Pelada
e que utilizam, até certo ponto, os .. formigas" a grande
massa de garimpeiros como uma nova polftica, Não estou censurando se está certo ou errado, apenas é realidade que nós temos em Serra Pelada. Nós temos lã uma
cooperativa qüe áSSutniu, de acordo com o que foi decidido aqui pelo COngressO,- a administração de Serra Pelada. Essa cooperativa, infelizmente, não está conseguindo atender aos -interesses dos garimpeiros do ponto de
vista econômico. A-produção_do ouro não está atingindo
aos trabalhos de rebaixamento que foram feitos na área
por uma empreiteifã-.
De outro lado, nós temos em Serra Pelada_--: _issº_ ~u"
sei não por ter ido lã, mas por pessoas que foram lá, profissiciiüliS-- que- rlle Conlafãiri __:.: -fmlpresas--de min-eraÇão
atuando lá dentro. Jâ há empresas de mineraÇão, cónStituidas ou não, clandestinas ou não; atuando. Há cerca de
30 empresas atuando lá dentro, com equipamentO meCa~
nizado. Entã_o, posso quase afirmar qUe se o garllnpeiro
for colocado para fora, a culpa não será da Vale do Rio
Doce. Quando falo garimpeiro, digo a grande massa,
não é o_ dono do barranco, mas ã grande massa de "formigas" que existe em_ Serra P~ada, quer dizer, aquela
massa por que todos nós temos lutado e te_m__os_o maior_
interesse em que s_e encontre uma solução social pára que
eles tenham uma vida decente, todos nós somos faVoráveis, simpáticos ao encontro dessa solução, essa grande
massa pode vir amanhã ser alijada-não Pela Vale do Rio
Doce, mas por essas empresas que jã estão instaladas lã
dentro e que estão vendo _que não há maiS cOndições de
continuar utj}jzando os ''fOrmigas".
- ofl1em· ou ariteontem, eu li no jornal uma proposta do
próprio Sindicato Nacional de Gar1rrlpeiros pã.fa a-Co!U-=tru_ção de rampas lã dentro, tecnicamente a solução mais
.viável, para que caminhões transportem minérios do
fundo do buraco até a supeffície. Oia, se-issó ã:cóntecer,
não haverá mãiS-"fói"fulgã.s" lá _dentro. :t desumano a
existência do .. formiga" lã dentro, carregando sacos de
30,-40 quilos nas costas. Mas eles perderão o" seu modo
de vida quando isso acontecer. ~ mais racional, mas o
"formiga" será deslocado com essa aluação.
· Então, realmente, Serra Pelada é muito complexa. É
um problema, pode ser do Governo, envolvendo vários
setores da direção do País, e a Vale tem participado, durante todo esse tempo, com a maior boa vontade. Ela teria tido muito m!iis lucro se, em 1980, quando nós lá
pousamos, pela primeira vez, tivesSe chamado a polícia
para colocar todos os garimpeiros para fora e ficar sozinha com a jazida. Ma_s, desde o início, ela colaborou com
a máxima boa vontade. E mesmo quandO- atuou na comercialização do ouro, ela o fez em nome do Governo,
atuando como agente do Banco Central.

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção Il)

O SR. MOACYR DUARTE- V.S•ainda mepermi·te? Eu entendi das respostas de V. S• que a Vale, atê agora, nào fez qualquer incursão em Serra Pelada. Cheguei a
deprender também que não é pretensão da Vale fazer iiicursão em Serra Pelada ou adotar qualquer processo de
mecanização da lavra.
O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS- Em hipótese alguma. A Vale aguarda a decisão que foi dada
pelo Co_ngrcs:;o, O Congresso estabeleceu o prazo de três
anoS ou-atê a cota de 190~Qu_em eStá fi_S~li~ndo isso ê o
Departamento Nacional da Produção Mineral. Quando
isso for cumprido, a Vale então, de acordo com o que for
decidido pelo Governo, reiniciará as Pesquisas~ porQue
nesta época praticamente todo o ouro pesquisado será
exaurido, então novas pesquisas serão feítaS na-área para
verificar se iiínda há ouro suficiente para a implantação
de um projeto minériO-na Região. A Vale jamais lutará
para que não seja cumprido o que foi estabelecido por
esta Casa.
O SR. MOACYR DUARTE -

Muito o_b_rigado.

-0 SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- De acordo com
o estabelecido, eu pediria aos Senadores e Deputados
que fizessem as suas indagações dentro de um tempo de
10 minutos e que também o depoente respondesse no espaço de tempo de lO mínutoS~
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME- Sr. Breno_Augusto dos
Santos, V. S• merece o-s nossos cumprimentos, nossos
louvores, pelos grandes serviços prestados à Região
Amazónica, e conseqüentemente ao B_rasil, com seu trabalho de pesquisa, pioneiro da descoberta de Carajás,
que, sem favor, tem contribuído para engrossar as nossas
exportações.
•
Efetivamente, dizia um velho amigo que os píoneíros
só são reconhecidos depois de mortos ou depois do falecimento, mas V. S• está recebendo os louvores de todos
nós em vida e jovem ainda.
___
__
Eu perguntaria a V. S•, apesar do grande volume de
reserva de Cãrajás, é possível que essas jazidas sejam esgotadas pela intensidade da sua exploração em curto
prazo? Quãis os horizontes com que trabalha a Vale pata
a exploração mineral em áreas como Carajás e outras
províncias da Amazónia?
O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS - Em
'primeiro lugar, quero agradecer as suas palavras amigas,
que me sensibilizam muito, acredito que seja levado mais
pela sua bondade pessoal.
Carajãs, como eu tentei demonstrar na minha expostção, não é um fato esgotado. Realmente, Carajás conhece até agora os gigantes de Carajás, -as faZidãS -próximas à superfície e aquelas que j.)odefam ser descobertas
com maior facilidade e com menor investimento tam·
bêm. Nós podemos dizer que do ponto de vista da geologia hâ um longo caminho ainda a percorrer_ em Carajâs.
Em trabalho de_geo)ogia, de mapeamento, enfim, Vamos
descobrir cada vez mais jazidas, que, deritro d_o processo
de desenvolvimento; vãO toi'nar-Se-víáveKTalvezjazidas
que, iniCialmente, parecessem mais caras para se explorar,'maS com o progtama de-ocupaçãO ae-carajás vão
passar- a ser- Viáveis: -'-.
A Vale, através da sua empresa controlada, Rio Doce
Geõlogia e Mineração S/A, DOCEG EO, de cuja direção
faço parte, tem um programa de pesquisa-, em todo o
País, de prospecção mineral. A Vale destina uma certa
parte dos seus recursos, da ordem de lO, 15 ou 20 milhões de dólares anuais à prospecção- mineral no País. A
maior parte desses recurs-os são destinados à Região
Amazónica, não só PoYSer" riú1ís desconhecida, mas tambêm.por ser uma região onde a Vale pode contribuir,
através_ das suaS deScobertas, para acelerar-o-desenvolvimento e a ocupação racional da área. E na Região Amazónica, a maior parte da concentração dos investimentos
é destinada a C:irajás pof-uni iriotíVO" óbvio: é lá que a
Vale eslâ realizando os seus maiores inVestimentos em
desenvolvimentos. Logicamente, ela terâ maiores interesses em descobrir jazidas na sua área de influência.
O SR. JORGE KALUME --Agora; como última
pergunta, eu indagaria: financeiramente, o que ficou
para os Estados? Eu sei que trouxe desenvolvimento,
principalmente para o Pará e o Maranhão, este pelo por-
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to- de ltaqui, mas eu perguntaria, em ma féria de tributos,
o que fica para o Estado? Em percentual?
O SR. BRENQ AUGUSTO DOS SANTOS - Eu
não sou especialista em legislação mineral, mas de qualquer maneira restaria ao Estado o I UM. Essa é uma luta
que os Estados produtores de bens minerais estão empreendendo para uma melhor remuneração do IUM,
particulamente em relação ao ouro; o IUM do ouro é
bastante bãixo. O Pará é o maior produtor de ouro, no
entarit:),-ele recebe muito pouco, a remuneração é muito
baixa em relação ao ouro, porque justamente o IUM do
ouro é apenas de l %, assim estabelecido para evitar que
houvesse desvio da produção do ouro. Mas mesmo assim, quando tem que have-r desvio, o desvio ocorre independente do IUM ser baixo ou não.lsso, então, está sendo estudado pelo Governo, talvez para conseguir melhor
remuneração em relação ao IUM do ouro.
Em relação a outro _bens minerais como ferro, manganês e bauxita, isso é determinado pela receita federal. A
receita federal determina qual é o valor de referência
para esses bens mineraís e determina uma alíquota de
lU M. O problema é essencialmente poHtico, dependerá
do interesse político de cada Estado produtor de bem mineral conseguir, através do Congresso Nacional, que
haja uma maior ou menor remuneração pela e"-traçào
dos bens minerais do seu subsolo. O que ocorrerá é que
as empresas que estiveram explorando bem mineral, seja
a Vale ou qualquer outra, cumprirão sempre as leis estabelecida pelo País.
O SR. JORGE KALUME --Agora, a terceira e última pergunta. As grandes jazidas minerais brasileiras estão situadas normalmente no Norte do País, é sabido,
just_amente a região onde eStão concentradas a maior
parte das comunidades indígenas remanescentes de nossa terra. Como a Vale trata essa questão indígena na sua
atividade? Que atenção procura a empresa dar às nações
indígenas e que beneficias lhes oferece, já que parte das
explo'fações são temls de reservas, ou das chamadas
áreas _de perambulação?
O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS -A Vale, quando iniciou a implantação do Projeto Ferro Carajas; tinha c-onsciência de que qualquer projeto dessa enR
vergadura iria ter uma grande repercussão s_6cioeconômica na população em geral e também nas comunidades· indígenas qUe vivíam nas suas pro,umídades.
Durante o programa de desenvolvimento de Carajás, ela
essinou um convênio com a FUNAI para assistência a
essas áreas indígenas. Essa assistência visa não s6 parte
de apoio para pequenos empreendimentos-de agricultura
. de substência dessas comunidades, mas principalmente
d~r maior ênfase à demarcação des.sas áreas indígenas. f:
sabiçio, é quase consenso nacional, que o problema do
índio no Brasil não poderá ser tratado em profundidade
enquanto as áreas de suas comunidades não forem de~
marcadas. Enquanto isso não acontecer, sempre haverá
áreas de connito entre a expansão da ocupação do território naciõi:Lal e essas comunfdades.
O SR.- JüRGJ:_ KALUMEteffi_havido esses conflitos.

Pill-ece~me

que lá não

O SR. BRENO AUGUSTO DOS-SANTOS-Atê
agora, felizmente, não.
O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado pelas
suas respostas. Estou satisfeito, Sr. Presidente.
_Q.SR. PRESIDENTE (César Cais)- Com a palavra
o SenadQr_ Martins Filho.

0 SR. MARTINS FILHO- Dr. Breno, sabemos ser
a VaJe do Rio Doce uma empresa de reconhecida eficiênR
cia. -Temos conhecimento que opera num mercado externo bastante competitivo, mesmo assim, conSegue vender,
vamos assim dizer, do outro lado do mundo.
Gostaria de saber detalhes a respeito das tecnologias
empregadas pela Vale do Rio Doce na exploração mineral. Se é nacional essa tecnologia;_ se o Brasil paga royalty
á algum país, em função dessas tecnologias de produção;
St: comparado com outros países, qual o custo médio da
to"nelada do minério de Íerro produzido no Brasil em relação aos nossos concorrentes que presumo serem a Autrália e a Coréia.
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O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS -V. Ex•
fez duas perguntas, uma é da minha área de atuação e te~
rei bastante liberdade e competência para responder, que
é em relação à tecnologia de produção mineral. A outra
refere-se a mercado de minério de ferro, que certamente
a Companhia, nas outras exposições, trarâ pessoas que
mexem unicamente com a parte de mercado e terão muito mais competência:- para responder, embora eu possa
dizer que o mercado internacional de minério de ferro,
em função da recessão, é bastante competitivo, e a Vale
tem lutado bastante para, inclusive, elevar o preço. O
mercado internacional é constituído do mercado europeu e do mercado japonês. No mercado europeu, a Vale
é bastante dominadora no suprimento; o mercado japonês sofre maior influência da Austrália. Isso apenas
linhas gerais, maiores detalhes serão dados nas próximas
reuniões.
'
Em relação à prospecção mineral, quando a Vàle criou··
a DOCE_GEO não hayia tradição de programas amplos
de pesquisa mineral no Pais. Os pequenof trabalhos
eram isolados, muitas vezes em função .de um ou outro
profissional, mas não havia equipes estruturadas para
prospecção mineral. Tanto é que Carajâs ficou disponf.
vel para quem chegasse primeiro atê 67. Se houvesse uma
pequena equipe de prospecção sistemática no País antes,
Carajásjâ teria sido descoberata. As primeifuS__empr~as
que entraram na região com tecnologia mais voltada
para prospecção mineral foram as internacionais principalmente a United Steel, na área de minerios fe~rosos_~ e
outras empresas que tra.balha(ªm na prospecçao -de bauxita, na Amazônia, principalmente -a ALCAN, Alumínio
Canadense. A DOCEGEO, ao ser criada, teve como
política, então, atrair, no mercado de trabalho, profissionais que jâ atuavam nessas empresas estrageiras, ou seja,
tentando incorporar, logo de saída, algum know-bow
que havia sido trazid.o por essas empresas estrageiras. A
DOCEG EO também, no início do seu trabalho, teve
como política atrair profissionais estrangeiros que vieram, na época, inclusive, ganhando bem mais do que os
técnicos nacionais. Foi uma necessidade .compreendida
pelo técnico nacional, e esses profissionais vieram para
cá então transferir know-how do que se fazia na éPoca de mais avançado em prospecção mineral em todo o mundo. Então, nos primeiros três ou quatro anos de vida da
DOCEGEO praticarriente não surgiram descobertas,
porque a empresa estava criando o seu know-how pró~
prio. Hoje, pode-se dizer isso, não ê ufanismo ne.m demagogia por eu ser da DOCEGEO, mas a DOC.EGEO
tem uma tecnologia desenvolvida por ela mesma em condições de competição com qualquer grande empresa de
prespecção do mundo. Tem9s convênios hoje como Serviço Geológico da Finlândia, por exemplo, onde geólogos da Finlândia vêm ao Brasil e passam um período adquirindo know-how desenvolvido pela DOCEGEO e
geólogos brasileiros vão ã Finlândia adquirir know-how
desenvolvido pelo Serviço de GC:Oiogia da Finlândia. Re~
centemente, estamos iniciando, jâ dentro de um programa amplo de Governo de cooperação técnico-científica
com a China, um convênio semelhante com ã China. Estamos com geólogos na China aprendendo a tecnologia
de tungsténio e volframita da China e provavelmente
uma rriissão chinesa virá ao Brasil trabalhar co.m geólogos da DOCEGEO para adquirir know-how desenvolvido pela DOCEGEO. Esse intercâmbio_ científicotecnológico é a tãtici e··a estratégia que a DOCEGEO
usa para criar a sua própria tecnologia.

em

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cal') ,.., Com a"palavra
o Senador Severo Gomes, relator.
O SR. RELATOR {Severo Gomes)- l)r. Breno, jâ
conhecemos a sua bíografia, onde a. i~agein de um
geólogo competente e ao mesmo tempo p!eocupado c.om
os interesses nacionais dão o desenho básico da sua personalidade. Hoje, a sua exposição só fez confirmar esses
traços que são conhecidos de toda as pessoas familiarizadas com o assunto. Eu gostaria de colocar algumas qu~
tões a v. s• que dizem muito de perto com as preocupações maiores desta Conlissão de lnquéríto.
A primeira delas é a seguinte: seria poss"ível uma avaliação do valor das jazidas pertencentes à Vale do Rio
doce? Estamos conversando. com um dos géologos mais
renomados do Brasil. Em virtude de uma série de circunstâncias, temos hoje essas jazidas colocadas no balanço da empresa, pelo valor zero, ou valor insignifican..:
te.

_ É poss(vel que esta Comissão tenha informações.."Se V.

s·- puder dar algumas indicações muito bem, ou mesmo

com o tempo, apresentar posteriormente um trabalho
que esclareça à Comissão a respeito do Yalor do patrimônio d_D: Camp.ilnhíã Vale do Rio Doce. Esta é a primeira
pergunta.
.
O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS - Eu
também agradeço as suas palavras amigas. Com rel_ação
a ~ua questão, a minha posição pessoal é a segUinte: um
dos problemas sérios que há -no. setor mineral é determinar o valor de uma jazida porque nós temos a questão
sobre vários· prismas. PrimeirO, sob o prisma estratégico
ou potencial. Um determinado bem mineral ou uma determinada Jazida pode ter um valor estratégico, exube~
rante, exepcional e um valor Coinercíal. Nós vimos aqueles bens minerais que a Ãfrica do Sul produz. que são altamet:tte estratégicos para o Mundo Ocidental, no entantO, Se n-óS Tormos ver quanto vale, um dólar, a produção
daquele bem mineral é algo irrisório dentro .do. me;rGRdo._
mundial de bens minerais.
Do ponto de vista potencial, todos nos sentimos a po~
tencialidade de Carajás, o valor que aquilo pode ter para
o futuro desenvolvimento do País. É algo que ilós não
poderel!L()S _atingir a dimensão, o que poderá significar
aquele. potencial mineral quando ele puder ser" explorado.

POr ouúo.lado", uma jazida só passa a ter valor comer- ·ctál, quaiido, primeiro, há condições econômic::as de
colocá-la em produção; em segun.do lugar, quando hâ
mercado para aquele bei:n mineral.
Então, nós podiamos imaginar, por exemplo, o ferro
de Carajãs. Qual o valor do ferro de Carajãs'? São dezoi~
to hilh.õe_s._de toneladas. Precisamos calcular quanto vale
cada tonelada, de minério. Eu, pessoalmente, sou incapaz
de calcular qual o valor daquele bem mineral. O mercado estâ entre 15, 20 dólares a tonelada, mas sería loucura
cQiocarmos que aquele bem mineral vale 15, 20 dólares.
Então, quanto colocaremos? Um dolár, meio dólar a tonelada? Isso vai depender de quanto aquele bem mineral,
realmente, vai poder ser produzido. Nós vamos acabar,
exaurir Carajâs daqui a 300, 400, 500 anos. Seria aquele
Valor, dentro de uma certa conjuntura, que a gente não
sabe se vai ser a mesma, se vai variar, de acordo com a
evolução histórica. A avaliação do bem mineral, do ponto de vista geológico, é algo profundamente difícil. Há,
do ponto de vista econúmico vãrias.fórmà~ de avaliar,
bastante .complexas e divergentes uma da outra. Eu,
pessoalmente, me restrinjo sempre ao valor es.tr_at(:gico e
valor potencial. Valor comercial de uma jazida fugiria a
minha competência, valor de venda de uma jazida, porque muitas vezes uma determinada jazida ê vendida
numa determinada época por um certO valor, a mesma
jazida, dali a dez anos ê vendida por um valor incalcula~
velmente maior ou menor, dependendo de evolução do
_ mercado daquele bem mineral. Q problema ê muito
complexo.
Como V. Ex• colocou a questão, talvez haja condições
de o .setor competente da empresa preparar um estudo
mais profundo da questão e, nas próximas reuniões aqui,
trazer essa resposta. Eu, infelizmente, me considero sem
competência para dar o valor comercial das jazidas. Eu
tenho uma boa sensibilidade ao valor pontecial e estratégico das jazidas, mas, comercial, eu não tenho competência.
O SR. RELATOR (Severa·· Gomes) - A segunda
questão seria a seguinte: tem havido, vamos dízer, privatização de algumas jazidas da Companhia Vale do Rio
Doce ou arrendamento dejazid?.S, como aqui V. S• sereferiu, ao arrendamento de uma jazida de estanho a Paranapanema. Quais são· os critérios pari a privatização?
Quais são os critérios para o arrendamento?
Como funciona esse arrendainento1
~
0 SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS- Normalmente, cada caso, é estudado pela Vale do Rio Doce
com caracterís~icas peculiares, embora haja uma filosofia mais genérica, Em relação à càssiterita, por exeniplo,
na OcaSião, houve um critério que, primeiro, a empresa
fosse nacional; no caso da cassiterita do Xingue !_ambém
no caso da cassiterita aqui de Goiás, que também foi arrei:tdada. Então, primeiro ·critério, que a etripresa fosse
naçional. Não há nenhum preconceito contra o capital
estrangeiro, apenas, no caso da cassiterita,já havia capacita.ção da iniciativa privada nacional para tocar o empreendimento. Por que a Vale resolveu, na ocasião, ar-
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rendar as jazidas de cassiterita? Poritue, naquela ocasião,
ela não pretendia entra no setor do estanho. Pode ser que
daqui a dez anos ela resolva entrar no setor do estanho,
no momento ela não pretende porque a capacidade nacional jâ está atendendo bem esse setor. Ela_qãg podia,
também, por outro lado, simplesmente alienar aquele
bem mineral. Então foram feitas cartas-consultas às empresas, ao setor que trabalhava com estanho, e foram
apresentadas várias propostas, a melhor proposta foi
aceita·.
Em relação a Qutros bens. minerais, por exemplo, à
volframita, que se nós formos pegar qual o empreendimento mineiro para volframita antes do Pará, ê algo irrisório, algo de alguns milhares de dólares por ano, talvez,
não chegue a _nem a um milhão de dólares.a produção.
Dentro do universo da Vale do Rio Doce isso talvez fosse irrisório; ela, com toda a sua carga administratiVa,- to~
car um projeto pequeno desse modo, talvez se tornasse
antieconô.mico . .Agora, ela não pode, simplesmente, alienar um bem mineral como a volframita, que ê altamente
-estratégicO para a produção de ligas especiais. A tendência para a volframita, certamente, será cartasMconsultas
às empresas que produzem ferro-ligas no País e até certo
ponto que interesse a essas empresas para implantar suas
usinas na Região, dentro daquela filosofia de partir para
um programa de desenvolvimento industrial na área.
O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Nesse caso de
arrendamentos, por exemplo, o da jazida de esta.nho à
Paranapanema, que tipo de pagamento a Vale do Rio
Doce recebe?
O_SR. BRENO -AUGUSTO DOS SANTOS- Em relação ao estanho é recebido um royalty de 6% ao ano.
Em relação às outras negociações, provalvelmente a Vale
vai partir para uma asSociação de empreendimento, tanto a níVel de .mineração, como de industrialização, assOciação rilinoritãrra. Mas isso é apenas uma tendência
para o caso da volframita, outros minerais serão estudados sempre caso a caso.
O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Na sua exposição ficou claro que nós femos uma queda de preços
nesses bens minerais e que isso se tem agravado pela crise, e tudo mais, e que em função disso os países fornecedores desses bens minerais estão financiando .o progresso
das nações desenvolvidas.
Ora; mesnro an1es da crise, a política da Vale do Rio
Doce foi a de conquistar mercado, e não de estudar ou
de bliscar·algum tipo de associação Com países produtores de minério de ferro. Uma questão que sempre foi colocada, vamos dizer, dentro da política mineral brasileira, na medida em que existe, essa· preocupação de conquistas de mercado, os preços vão sendo deprimidos. Eu
perguntaria sua opinião sobre esse tipo de política.
O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS- E mais
uma questão que também foge a minha especialidade,
mas eu não me vou furtar a dar uma opinião. Atê o presente, essa política tem demonstrado bons resultados
para a V ale do RiO Doce, que tem realmente, liderado o
mercado mundial de minério de ferro, tem conseguido
abertura de novos mercados e até certo ponto, é a empresa que mais tem lutado no mercado internacional para a
elevação do preço do minério de ferro. Ela havia conseguido isso em relaçãO a.o mercado europeu, particularmente ao mercado alemão. Infelizmente, como a re~
são -da siderurgia americana e como o grande supridor de"
minério de ferw· da siderurgia americana é o Canadá,
não é o Brasil, o Canadá passou a ter excedentes de minério de ferro! qu~ passaram a ingressar também no mercado europeu, puxando novamente· o preÇo Para baixo.
Entã.9, apesar de a Vale do Rio Doce ter lutado para levai. õ preço para cima, outra conJuntura, no metcado
mundial de minêrio de ferro, passou a trazer o min~rio
para baixo. Mas posso garantir, pelo que: eu tenho lido
nos relatórios da empresa, que a Vale é a que mais tem
lutado para uma melhor remuneração do minério de ferro. Nós vimos, de qualquer maneira, que é uma tendência mundial a baixa remuneração da mat~ria-prima. E:
uma realidade de que nós podemos não gostar, não aceitar, mas temos que conviver com ela.

o· sR. RELATOR (Severo Gomes) -·Eu gostaria de
ouvi-lo, também, dentro desta questão dos preços do mi·
n.ério de ferro. Aí" V. S• se referiu, por exemplo, à concorrência do minério canadense, como à de outros pafses.
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De qualquer maneira, no passado, houve tentativa de
países exportadores de minério de ferro de constituírem
uma organiZação para procurar defender os preços. Mas

a minha pergunta é a seguírite: serã que uma rilaior competição não está dentro do próprio País com as -expor:
tações da MBR, que ficou como detentora, hoje, da
maior quantidade de recursos minerais enl Minas GeraiS, e que tem atê, vamos dizer, um transporte subsidiado para estes minérios? Nós estamos com uma emPresa,
que não se sabe até por quais mecanísmos, cõnsegue deter hoje a maior quantidade das jazidas ·de minério de
alto teor, em Minas Gerais, terii- uri1. transporte subsidiado e, mais ainda, uma empresa cujos acionistas são os
próprios cOnsumidores de minério de ferro. Se nós temos
uma empresa aqui que tem como acioniSfás as grandes
siderurgias do Japão e do Mercado Comum Europeu,
evidente que não há um conflito de interesses. O interes~
se deles é buscar a venda pelo preço mais barato. Então
nós estaremos com o pior dos competidores dentrO de
casa, que seria a MBR e alé do mais subsidiando o transporte do minério da MBR para o porto.
O SR. BRENO AGUGUSTO DOS SANTOS- De
um mOdo geral, como hipótese, até que é válida essa
perspectiva. Logicamente, "se nós temos eiripreSas aqui
dentro, com outros interesses, concorrendo com a Vale
do Rio Doce, eventualmente essas empresas poderiam
até concorrer para que o preço fosse mais baixo. Disse,
logo no início, como hipótese. Eu não_ tenho competên~
cia, por fugir a minha área de atuação, de a(ll-mar Se realmente, na prática, isto está ocorrendo. Eu creio que ê
uma questão para ser deixada para as próximas reuniões,
aqui, da Vale do Rio Doce. Que os técnicos que traba~
lham com o_ mercado de minério de ferro da Vale apre~
sentem se realmente a MBR está afetando o mercado
mundial de minério _de ferro, trazendo esse preço para
baixo e com prejuízos para a Vale do Rio Doce ou não.
Eu, infelizmente, não tenho condições de afirmar se sím
011: não; como conjectura, eu acho válid_o.
O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Essa questão
do subsídio implícito nOs fretes para o minério de ferro
da MBR, coloca uma outra questão também ligada à mineração, que é o tipo de subsídio que se _conCede, em termos de tarifa, como o que foi concedido em 13 de agosto
de 1979, para a energia elétrica fornecida para a fábrica
que está lá em São Luís do Maranhão produzindo alumf~
nio .. Se não me engano, é uma tarifa de 8' milésimos de
dólar por quilowatt, quando o preço de custo da usina
era de 28 milésimos. Quer dizer, nós então, fizen:ios os in~
vestimentos para produzir eriergla elétrica, estainos sub~
sidiando, pesadamente, evidentemente, com sacrifício do
conjunto da população brasileira e com isso contribuin~
do para aviltar os preços do mercado internacional. Gos~
taria de ouvir a sua opinião também a respeito dessa
política tarifária.
O SR. BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS - A
política tarifária de energia também já foi objeto de
preocupação pessoal minha como cidadão, e não como
técnico, porque não sou especializado nessa área. Na
ocasião, tudo o que consegui, a nível de me informar
com técnicos especializados no setor ou em relã.ção a lei~
turas e outras informações c_om o que ocorre em outros
países, tanto as leituras como os téCnicOs do setor me
mostraram que esse era um preço que o Pais tinha que
pagar porque a energia para o alumínio era subsidiã.dà
em todas as âreas produtoras de alumfnio no mundo. E o
ônus, qualquer país que queira entrar no mercado e ter
preço competitivo, é obrigado a entrar com o subsidio da
energia elétrica. A gente pode questionar sociã.lffiente
é justo ou não, mas ê um ônus que o País tenf q-ue pagar
para entrar na indústria do alumínio. Isso realmente tem
ocorrido na implantação de toda indústria de alumínio,
tanto nas nações desenvolvidas como nas nações em de~
senvolvimento. Alumiriío é algo estranho o que está
ocorrendo, porque vemos que há uma loucura total no
mercado de alumínio. O consumo est"á aumentando, o
preço do metal está cada vez mais para baixo, a alumina
está sendo comercializada até pelas nações produtoras,
pelas irmãs do alumínio, a preços abaixo do ·custo de
produção. Enfim, a situaçã-o do mercado de alumina e
alumínio no mu-ndo está bastante caótica, não se sabe
qual a tendência futura no mercado. Percebe~se que -é
uma situação que não pode ser sustentada por longo

se

tempo, porque a alumina, que é o produto intermediário
do alumínio, está sendo comercializada abaixo do preço
de produção.
O SR. RELATOR (Severo GomeS)- Voltando a esta
questão de preços e do aviltamento dos preços desses
bens minerais, temos aqui a nossa atenção despertada
para uma questão sobre a qual gostarfamos de ouvir ai~
guma coisa.
f:: que a Vale do Rio Doce, nos investimentos que fez
em Carajâs, obteve financiamentos e realizou pré-vendas
de minério de ferro. A minha indagação é a segufflte~ ao
tempo em que foram iniciados os trabalhos para a cons~
trucão da estrada de ferro, da viabilização da jazida, os
preços do minério de ferro já estavam, vamos dizer, bas~
tante deprimidos. Ora, se existe um mercado com preços
deprimidos, se a empresa realiza pré-vendas, ela garante
que vaí colocar um maior volume de minério de ferro no
mercado, aos preços do ano em que entregar. Ora, se ela
assegura uma maior oferta neste contrato de pré~venda,
estaria também assegurando, no tempo, a manutenção
dos preços baixos de minério de ferro. A minha inda~
gação é esta. Na medida em que estou assegurando um
suprimento a mais e volumoso de minério de ferro, aos
preços que se realizarem no mercado, se o mercado já está baixo, essas prê~vendas só poderiam conduzir a uma
situação permanente de preços baixos de minério de fer~
ro.
O SR. BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS-A Vale, em primeiro lugar, não poderia iniciar um programa
como Carajâs sem ter alguns contratos de venda. Nin~
guém pode colocar uma mina, uma indústria, qualquer
área em produção sem ter garantia de mercado, porque o
projeto falharia logo no primeiro ano. Então, haveria necessidade de a empresa ter uma garantia mínima de mer~
cada para poder colocar em desenvolvimento o Projeto
Carajás. Na realidade, até onde eu sei, porque também
isso foge à minha área de competência e qualquer esclarCcfrii"ento melhor poderá ser dado nas próximas reuniões, foram assinados contratos de médio e longo praz.o, mas sem fixação de preços. O preço sempre será fixa~
do em função da situação do mercado na área. A tendência futura, eu creio que é muito mais no sentido de a Vale
do Rio Doce deslocar outros eventuais fornecedores de
minério; estes sim é que súão prejudicados; quer dizer,
uma mina que não tenha a qualidade de minério tão boa
como a de Carajás será deslocada e, talvez, até, quem sabe, Carajãs, em função da excepcional qualidade do miriêrio, cOnsiga elevar o preço do minério fornecido para a
Vale a condições nielhOri!s. Há possibilidade de que isso
ocorra. Agora, tudo isso vai depender muito mais da
evOluÇão da conjuntura mundial. Até que ponto vã.mos
viver na situação de crise d3. siderurgia, até que ponto a
economia, como um todo, hoje, está sendo questionada.
Se nós formos analisar a situaÇão da conjuntura interna~
clonai, ela é muito confusa. Os Estados Unidos, que são
a maior potência do mundo, é o maior devedor do mun~
do, no entanto, continua com todo o seu poderio econô~
mico em funcionamento. Então, a conjuntura mundial
hoje é muito estranha, não sabeinos o que vai ocorrer daqui a dez anos a nível de tendência de mercado, de
matéria~prima e de evolução da economia mundial.
O SR. RELATOR (Severo Gorriis)- Eu entendo que
é difícil prever, mas se nós estamos assegurando que va-

mos entregar um volume a mais de minério e até, nas
suas palavras, deslocando outros produtores, estamos é
forçando a baixa do preço do minério.
O SR. BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS- Isso é
reallnente o que ocorre com qualquer nova fonte de pro~
dução, s-eja de matéria~prima ou indu~trial. Quer dizer,
quando uma fábrica entra em produção de um determi~
nado produto; certamente ela está competindo para bai~
xar aquele produto. Seja qualquer produto, automóvel,
ou o que for, da vai ter um custo de produção, vai entrar
naquele mercado e dentro do limite de seu custo de pro~
dução, .ela vai tender a ter preços cada vez mais competi~
tivos para deslocar o seu concorrente. Isso em matéria~
prima é mais trágico, pOrque a matéria~prima já tein um
preço aviltado, embora o preço de venda esteja sempre
acima do preçO.de produção,-de um modo geial Mas vai
ser uma luta de mercado, a Vale vai ter que continuar
com seus esforço-s pára conseguir melhores preços, mas,
realmente, qualquer fonte de produção, enfim, contribui,
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até certQ_ ponto, para a redução do preço, teoricamente,
embora nem sempre isso ocorra. Alumínio, estamos ven~
do que está a.umentando o consumo e o preço está bai~
xando. Em outras áreas -da nossa economia intern-a, nós
vemos que, _com o consumo mesmc-· reduzido, o preço
aumenta.
O SR. RELATOR (Severo Games)- Eu entendo que
tem sentido sua colocação, mas quando, vamos dizer, se
inicia uma produção e já se tem o compromisso de entregar um volume tisico, os efeitos para deprimir o m-ercadO
podem ser até calculados...
Se eu, dentro do mercado, tenho um minério de altfssi~
mo teor, imagino que o mercado sempre estari;t disposto
a comprar um minério de melhor qualidadC, como é o
caso do minério de Carajâs e também com a-s circunstâncias favoráveis com relação a fretc;s para certas regiões
do Mundo. Eu não tenho a liberdade de, amanhã, retirar
essa oferta. Ela estará lá, quer· seja 15 dólares a tonelada
ou seja -10 dólares a tonelada, eu tenho o compromisso
de entregar naquele preço. Eu estaria montando uma·armadilha para mim mesmo, na medida em que eu tenho o
compromisso de entregar a qualquer preço,- desde que
se"jà o -preço do mercado da época, daquele ano. Esta é
iinüi-questão que, realmente, nos mantêm preocupados.
O SR. BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS- Eu
creio que essa pergunta poderá ser melhor esclarecida
pelo setor comercial da empresa, nas próximas exposições aquL Certamente, essa hipótese foi estudada em
maior profundidade pela empresa, eu não conheço esses
estudos, apenas vejo, como questão, o contrário: como
implantar, por exemplo, Carajás, sem uma garantia de
mercado? O risco, também, seria grande. Quer dizer, in~
vestirmos numa ãrea e depois não conseguirmos vendeiaquele produto.
O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Uma outra
questão. Nós temos noticia de que, em 1979, o mesmo
ano da venda da energia elétrica a 8 milésimos de dóla~
res, houve uma desativação de equipe técnicas da DO~
CEGEO. Essa informação tem sentido e quais foram as
razões dessa desativação?
O SR. BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS- A
DOCEGEO, quando começou a operar no Brasil pela
Vale do Rio Doce, como eu disse aqui, como empresa,
no início, procurou adaptar-se tecnicamente. Procurou
criar uma massa crítica, uma equipe-preparada para operar em piodução mineral. Em meados da década de 70,
ê<imeçaram a surgir as descobertas. Isso, dentro da empresa, começou a funcionar como uma bola de neve.
Cada descoberta significava mais investimentos e rriais
géologos para atuar. Aos poucos, a empresa começou a
ter um tamanho até certo ponto crítico, porque sendo
uma erilpresa de criação de jazidas, quCr dizer, não era
díretamente"" ligado ao setor produtivo, se ela atingisse
uma dimensão exagerada, poderia, com qualquer reces~
são econômica que a Vale tivesse que enfrentar, sofrer
uma crise bastante aguda. Então, na época, em 1979, o
que houve de fato foi uma adequação da DOCEGEO a
níveis mais compatíveis a médio e longo prazo. Quer di~
zer, a empresa estava realmente crescente, foí traUmático"
para nós, como profissionais, na época, houve corte na
equipe, mas a empresa, de fato, passada aquela crise
_temporária~ aquele trauma quase que profissional que
sofremos, ela se adequou a um certo nível de atuação e,
de lá para cã, tem mantido esse nível de atuação, tanto
em termos de dimensão das equipes, como em termos de
recUrsoS financeiros que a Vale coloca à disposição ·da
DOCEGEO, a cada ano.
O SR. RELATOR (Severo Gomes)- A minha última
pergunta diz respeito a uma questão tecnológica. A Vale
do Rio Doce desenvolveu a tecnologia para a produção
do titânío a--partir do anatásio. E como se trata de um
bem extremamente importante e estratégico, nós ficainos
surpresos, ao ler nos jornais, que, aO 1ri"Vés de guardar a
sete chaves, vamos dizer, essa tecnologia conqUistada,
ela cedeu a uma empresa multinacional a operação da
produção do titânio. Eu gostaria de ouvi-lo a esse respeito"

O SR"BRENO AUGUSTO SANTOS- Eu confesso
que não conheço, realmente, até que ponto foi cedida.
Sei que a Vale registrou, tanto dentro do País como fora~
as patentes de irldustrialização de transformação, da
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concentração do anatâsio, que era um problema maior.
E uma pergunta que eu deixo para ser respondida pelas
equipes futuras ·que, certa"tnénte, vão procurar a verdade
do fato e expô-la aqui. Eu desconheço porque é uma ârea
em que eu não atuei até hoje, estaya até hã pouco tempo
mais voltado para a Amazônia. DesConheço totalmente
o assunto e o que eu sei foi por meio de jornais também.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - E.u_ gostaria só
de fazer uma pequena ressalva: a Vale do Rio Doce desenvolveu a tecnologia do óxido de titânio. O titânio metãlico está sendo desenvolvido pelo instituto da Aeronautica de São José d_os Campos. E a mim me parece qtie o
assunto dióxido de titânio foi ou eStâ sendo negociado
para exploração das_jaiídas de anatâsio. Agora, o titâniO
metálico é o Instituto da Aeronáutica.

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Eu tenho uma
última questão, é que V. Sa. aí colocou uns mapas que
mostram a importância dos diferentes países- com relação à produção mineral. Para esta Comissão seria muito importante saber a situação, em termos de jazidas conhecidas no Brasil, com relação a esse patrimônio mineral em outros países, primeiro e, segundo, a potencialidade das jazidas da Vale do Rio Doce em comparação com
as outras empresas mineradoras no mundo, de tal modo
que pudéssemos ter melhores informações no curso desta
nossa Comissão. Talvez V. Sa. tenha notícia. Nós tivemos informação de que os achados minerais na margem
esquerda do Amazonas, no Amapá e em outras regiões
têm sido surpreendentes. Quem me deu essa informação,
há alguns anos atrás, foi o General Venturini, de que o
que estaria ocorrendo naquelas regiões prometia, talvez,
vamos dizer, um surgimento de uma província de dimensão semelhante à de Carajãs. Não sei se V. Sa. tem uma
informação mais preciSa para poder ajudar-nos.

O SR. BRENO AUGUSTO SANTOS - Pois não.
Em relação à potencialidade do País e das jazidas daVale, em comparação a outros países, eu não teria, por assim dizer, termos quantitativos de comparação,-isso porque, por incrível que pareça, no setor mineral, boa parte
das informações são ·atê certo ponto sígilosas, em alguns
países. Não há um banco de_ dados precisos. Inclusive há
um projeto da própria DOCEGEO em criar esse banco
de dados, para se ter um diagnóstico constante- do setor
mineral do Mundo. Mas, pode-se dizer, que há alguns
poucos países no mundo que são altamente ricos em
bens minerais., Podemos colocar aí o Canadá, a Austrália, a África do Sul, o Brasil e a União Soviética, ecolocar ai como os cinco grandes do setor mineral nos próximos anos. são os grandes produtores, gfandes detentores de depósitos minerais em seuS territórios. Em relação
à Vale do Rio Doce, nós podemos dizer que, hoje, ela
controla, ou atravês de decretos de lavra ou através de
alvará dé pesquisa, a maior parte da potencialidade de
Carajãs. Estou falando de potencialidades e não em jazidas. Em algumas ãreas já sã.o j aiidas e em algumas áreas
são em avaliação. Então, a Vale do Rio Doce, através do
seu trabalho de geologia, tem sob o seu contrai~ a maior
parte do potencial de Carajás.
' Nós estamos-atUando; tambêtll, em menor escala na
asa norte do' Amazonas. Talvez, quando o General Venturini tenha-se expressado em relação à asa norte, tenha
falado mais, de um modo genérico, em relação à sua potencialidade. Na asa norte do Amazonas e naquelas e
suas proximidades se fala em jazidas de manganês da lNCOME, da Serra do Navio, explpradas há algumas décadas, conhece-se o depósito das jazidas de caolim que foi
descoberta pelo Sr. Ludwig, e já está em produção, há os
depósitos de bauxista, tanto da região do rio__Trombetas
como da região Cclmcrin, que jâ foram avaliadas e, no
restante da área, hã apenas uma potencialidade de ambiente geológico. A CPRM, através do grupo GEBAM e
com'o RADAM, também fez alguns trabalhos na região,
mas, de fato, não foi descoberta nenhumajazida, apenas
foram descobertas ocorrências e áreas potenciais.
A Vale do Rio Doce, a DOCEDEO, realiza também
trabalho Já em dois complexos alcalinos de trabalho semelhantes ao que nós temos aqui em Araxá, Papira, Salitre, Catalão, etc. Esses depósitos, essas oCoirências são
conhecidas há muito tempo, uma foi descoberta pela
CODIM por coincidência e a Outra pela Meridional. Na
época elas não foram pesquisadas em profunidade__ e
quando a Vale passou a ter a tecnologia para o anatásio,
imediatamente a DOCEGEO intensificou os trabalhos
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nessa área. Então, são duas áreas potenciais para anatãsio, também, uma delas, a do Maicuru, está sendo por
nóS agora. Recentemente, com~çamos a intensificar o
trabalho e ela está sendo bastante promissora, para anatásio, titânio e, também, para alegria nossa para fosfato.
~uma boa possibilidade que ~a área possa-contribuir
para o desenvolvimento da agricultura ali na região do
baix_o Amazonas, ali na região de Monte Alegre até AImenm.
O SR. RELATOR {Severo Gomes)- No desenvolvi~
menta dos trabalhos desta Comissão, riós temos uma
preocupação muito grande, é de que modo nós possamos
ter informações que venham a deixar o Congresso familiarizado com a questão mineral de tal modo a poder influir numa política mineral brasileira. Não preciso
lembrar que nós temos pela frente, em 1986, a Assembleia Nacional Constituinte, em que essas.questões, vamos
dizer, de patrimônio mineral do País devem ser colocados. E surge ainda esse problema dos preços. Hoje, os
preços ·do alumínio estão caindo, os preços do minério
de ferro também. Lembro sempre do exemplo da Serra
do Navio, a que V. Ex• se referiu aí, como uma das questões que deve iluminar a nossa política mineral. No início da exploração do manganês, na Serra do Navio, em
1964, a exportação do manganês da Seua do Na,vio_ foi
realizada a um preço médio de 37 dÇ!lares a tonelada. Entre 1964 e 1974, quer dizer, o período de maior des_envolvimento da economia mundial, de maior aumento da
produção siderúrgica, da elevação de preços siderúrgicoS, esse preço caiu para uma média de 20 dólares, o que
sig!lificã cfue; Corrigindo a inflação do dólar, nós exportamos esse minério durante 10 anos, pela metade do
preço que estávamos exportando no passad_o. Na verdade, estava era havendo um processo de transferência desses recursos para fora. Daí o- nosso temor de que esse
processo venha a atingir todas as áreas minerais e sempre, nós não s~bemos por que, nós temos que oferecer
mais minério de ferro, tendo que manter, uma oferta,
tendo que faZer-contrato de pré-venda para poder viabilizar a empresa. Nós admitimos aqui uma empresa em
que os acionistas são os compradores de minério de ferro, portanto, sem um conflito de interesses__que permita
es&:e jogo possível de defesa do interesse nacional.
Eu quero ainda lembrar que no caso da exploração do
manganês, na Serra do Navio, se tratava de uma empresa aonde a maioria ei"a de capital nacional: para mostrar
que o simples fato de termos 51% de capital em mãos nacionais rião significa de maneira nenhuma uma defesa do
interesse nacional e o estabelecimento de um coriflito de
interesses natural. Então, esse dc!Senho maior é que nos
preocupa com relação às linhas fundamentais de uma
política mineral no Brasil.
Acho que esta é a última pergunta _que faço a V. s~
agradecendo as informações que-nos deu.

O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS- Esta é
uma preocupação que nós temos que ter sempre, não
apenas como homem de empresa, mas como cidadão.
Acho que aí Taz parte de uma luta política muito mais
ampla do confronto entre nação produtora de matériaprima e nação consumidora de matéria-prima. Esse confronto existe não só ent(e o Brasil e os países consumidores como entre qualquer nação em desenvolvimento produtora de matéria-prima e a nação industrializada consumidora. É uma preocUpação válida, sempre haverá
esse conflito entre nações ricaS e nações pobres, mas
acho que a Vale do Rio Doce poderá ser um importante
instrumento da Nação para cada vez mais encontrar um
espaço maior nesse mercado mundial, com preços mais
co·ndizentes para a nossa matéria-prima. Mas é uma luta
que não deve ser apenas da Vale do Rio Doce, é uma luta
que terá de ser de toda Nação. Nós temos que nos desenvolver, ter c-ompetência polítiCa no cenário mundial. Só
assim teremos uni. espaço maior entre as nações.~ válida
a preocupação, mas é nossa realidade. Nós temos uma
dívida externa, temos que produzir riquezas para melhor
desenvolvimento social do nosso povo e não podemos
parar o Brasil de repente para encontrar a_s_p_lução ótima.
A coisa é evolutíva, é crescente, mas devemos ter sempre
essa preocupação. Essa preocupação ê mais do que válida, e deve ser quase um catecismo de todo cidadão brasileiro luta_r cada vez mais pela melhor remuneração da
nossa ma:têria-prima, seja mineral ou não.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Com a palavra
o nobre Deputado José Machado.
O SR. JOS1?. MACHADO - Antes de usar da pala·
vra, solicito a V. Ex• me esclarecer, já que V. Ex• estabe&
Ieee uma nova corrida de indagãções após a última, se
porventura nenhum dos Senadores formular novas perguntas, se poderia, desde que o Senhor Relator assim en&
tenda, ser acrescido a este meu tempo mais dez minutos,
como jã se estabeleceu aqui, uma volta de dez minutos
para cada interpelante.

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Até às 13 horas
estaremos aqui.
O SR. JOSt MACHADÓ -Dr. Brerio, eu Jament_o
profundamente não ter podido estar aqui presente quando da sua exposição, já cheguei aqui ao final. De maneira que vou fazer algumas indagações a V. S• de acordo
com o que foi aqui debatido.
V. S• usou uma expressão: Carajãs ficou disponível até
67. E conta essa história de um cidadão que trabalhava
para a Meridional, para a United Steel, em Conselheiro
Lafaiete, e que se embrenhou no mato e, por obra do
Espírito Santo, bateu em cima de Carajâs e descobriu,
achou aquelen~gócio formldável. Eu quero dizer a V. 5'
que o ex-Senador Jarbas Passarinho, eX-Ministro da
Educação, ex-Ministro do Trabalho, ex-Mínistro-da Pre·
vidência Social e também ex-Líder e Presidente do Sena·
do, conseqUentemente Presidente do Congresso, após
um pronunciamento que eu fiz aqui na Câmara - esse
tema Política Mineral é muito vasto para se discutir aSsim num curto prazo de dez minutos, porque ele exige
uma exegese muito elevada, de nível mais avançado para
que pudéssemos chegar a uma definição do que poderia
ser adequada ao País em termos de política energéticamas o Senador Jarbas Passarinho me disse, numa conversa qüe tivemos, que ele, quando assumiu o Governo
do Pará, já encontrou sobre a mesa um expediente do
Governador casssado, salvo engano, Aurélio do Carmo,
cientificando o governo e já falando a respeito dessas jazidas de Carajás. Eu falo nisso porque realmente essa
história da localização e da descoberta de Carajâs é mui~
to controvertida. E em razão disso nós acabamos até de
te_t que pagar 50 milhões de dólares a Unit~d Steel, ao
tempo em que realmente as jazidas tinham valor econômico, uma vez que não tinham nenhuma estrutura para
serem exploradas.
Eu gostaria de saber se V. S• sabe alguma coisa a r:espeito.

O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS- Areserva de Carajás é realmente muito grande e hã notícias
anterioreS de minério de ferro de Carajâs antes dessa
notícia ser relatada pelo Senador Jarbas Passarinho. Por
exemplo, no Museu Goeldi existia, na sua coleção, uma
amostra que havia sido coletada no Rio Itacaiunas de
minério -de ferro no iníciO do ~éculo. Algum aventureiro,
algum pesquisador, que ~ndou por lâ naq,_uela época,
ninguém sabia de onde veio aquela amostra, e essa amostra fazia parte do acervo do Museu. :t. fácil imaginar que
uma área, com essa quantidade enorme de ferro, sua formação seria erudida e blocos de minério atingiria o curso
d'água e seriam transportados e então os seixos seriam
encontrados no rio. Entre o seixo e uma jazida, há uma
diferença nluito gi"ande.
Em segundo lugar, essa referência que há sobre minério de ferro na Região Sul do Parâ, naquela êpoca não
se chamava Carajás. E não se chamava porque quem
passou a colocar o nome Carajãs naquela Serra foi a
equipe da Meridional. Nos mapas antigos do IBGE, até
1967, se V. Ex• forem consultar, a Serra de Carajás era
colocada bem mais ao norte, numa ârea que não tem serra. Os mapas eram bem rudimentares e nó-s então pegamos a denominação que já havia na região e colocamos o
nome Carajás para a Serra dos Carajâs, hoje conhecida
como tal. Então, falar que a referência antiga era o nome
Carajâs não era, porque ilão tinha o nome Carajâs an_tigamente. Mas, mais ao sul, quando foi desenvolvido o .
Proj_eto Arágllaía, que eu citei aqui -talvez V. Ex~ não
tenha estado aqui na ocasião -na ârea o Governo brasileiro desenvolveu, através do DNPM, e em contrato
com a PROPSEC, um amplo levantamento da região,
entre 1954 e 1966, quando o trabalho foi publicado e di~
vulgadO em 1967. Esse programa amplo de mapeamento,
por assim dizer, se restringiu apenas à área dos rios. O
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País há 20, 30 anos, era totalmente difeiente do que é ho~
je. Não havia recursos de helicópteros, não havia estradas, na região não havia nada. então, os técnicos penetraram na área, restringiram-se no_ _levantamento à área
dos grandes rios. E uma das equipes, trabalhando pelo
rio Fresco, atingiu o rio Naja, que fica acima da aldeia
de Gorotire, e lá atravessou a serra do Tucandera. A serra do Tucandera, que faz parte da estrutura maior de
Gradaús, hoje bastante próximo onde está o garimpo do
Cumaru, possui uma formação ferrífeia que nada tem a
ver com a formação ferrífera onde está o minério de Carajás. Apenas é semelhante~ mas nem constitllf]ãZída de
minério de ferro. Era apenas um indício de formação
ferrífera de área potencial para ferro, que havia na região.
Agora, posso afirmar isso, não tenho medo nenhum
de estar ocultando a verdade, porque participei passo a
passo dos trabalhos de Carajás e demonstrei aqui -que-se
a Steel tivesse entrado com cartas marcadas, ela jamais
correria o risco dos dois meses e meio entre a descoberta
de Carajâs e o requerimento da área. Seria u_ma loucura
para ele. Qualquer pessoa que trabalhe em mineração
sabe que, se se pode, deve-se requerer antes de descobrir
a jazida, porque senão qualquer grupo concorrente pode
requerer e não_hã nenhum _dLt:eito garantido enquanto o
pedido_ não der entrada no DNPM.
Nós sempre temos a tendência de fantasiar um pouco
a verdade, como a descober_ta de Carajás fOi Uma deScõberta, até um certo ponto, simplória, fica difícíl de ser
aceita. Se ela fosse mais fantasiosa, se eu falasse aqui,
não, quando eu fui lá jã tinha imagem -de satélite, __fizemos um estudo através de geofísica etc., e tal, e forilos lá
direto para a jazida, todo o mundo acreditaria. Como a
descoberta, até_ um certo ponto, foi acidental, a história
fica difícil de ser aceita. Pat_ece que havia um jogO de cartas marcadas.
Jamais tentei defender o fato de ter sido a equipe da
Meridional a priineira que piSou eni Cã!ãJff.--pode ser
que qualquer outra pessoa tenha pisado antes, Geólogos
da CODIM dizem que quando eles trabalharam afi no
Sereno, eles tiveram na Serra Leste, que é a famosa Serra
Pelada, que é uma das jazidas, estiveram lã e não deram
a maior importâncía, seis meses, cinco meses antes da
Meridional entrar lá. Agora, a descoberta da jazida, tal
como ela é conhecida hoje, ocorreu pela Meridional, tanto que a história mostra que a Meridional foi a detentora
da área.
Quanto à indenização a que V, Ex• se referiu, na realidade não foi bem uma indenizaçào. Havia um contrato
assinado entre a Steel e a Vale de que se alguém desisiíSse
do empreendimento seria indenizado pelo investimento
feito até aquela época. Se a Vale desistisse, ela receberia
cinqUenta milhões de dólares. FeFzmente, para nós foi a
Steel que desistiu. Seria bom que ela desistisse de graça,
seria muito melhor para nós, mas havia um contrato assinado entre os sócios. E posso afirmar que fOi uriJ. preço
excelent!!·para a Vale, e para o País.
O SR. JOSÍ:: MACHADO - Quanto se g-astou antes
de iniciar o processo de mineração de Carajãs? Tanto a
Vale quanto a United Steel gastaram cada uma cinqUenta milhões de dólares?
O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS- O investimento total ate aquela época; foi da ordem de cem
milhões de dólares. Havia uma correção de 6% de juros
ao ano da dívida. Então foí acertaaO-l(m preço-de cinqUenta milhões de dólares, isso corresponde não só a
geologia, mas também aos estudos mais caros que foram
feitos na ocaSião, que foi o desenvolvimento, planejamento da ferrovia tudo, o projeto básico jâ estava feito
até aquela data.
O SR. JOS:t MACHADO- Dr. Breno, a uma pergunta do nobre relator V. S• disse que é impOssíVel avaliar as jazidas. As jazidas não têm valor econômíCo, embora seja em -potencial uma grande riqueza, enquanto
não se viabilizar a forma de explorá-la e no caso de Carajás, então, a oitocentos quilómetros do _porto, enquanto
não tiver uma estrada, um porto, seria PratiCamente impossível. Hoje já terilos estradas, já temos _p~~~. ~já se
sabe que nessas jazidas há uma cubagem possível de cerca de 800 bilhões de toneladas. v. s• mesmo disse que o
minériO de ferro está na fase: de dezoito a vinte dólares.
_Apenas, para ra~iociriar, dentro -da impossibilidade de se

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ter condições de identificar Valor de uma jazida, evidentemente com a ferrovia que foi feita, com o porto que está send_o construido, pelo menos meio dólar por tonelada
tinha que se atribuir de valor, o que representaria, no
mínimo, nove bilhões de_ dólares. Sobretudo porque ao
lado de Carajás existe uma infinidade de outros minérios
a que V. S• se referiu. Então, eu gostaria de saber, objeti~
vamente, a DOCEGO trabalha exclusivamente para a
Vale e só fatura essa importância que a Vale destina à
pesquisa?
O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS- Em
primeiro lugar, eu não afirmei que_ é impossível avaliar
uma jazida. Eu disse que eu é que não tinha competência
porque eu não sou economista mineral, para avaliar jazi~
da; eu falei que era complexa uma avaliação de uma jazida, porque entram várias condicionantes, e o momento
históríco em que se está fazendo aquela avaliação; dep-ende da conjuntura do momento; cada jazida tem um
determinado preço, em determinada época, em função
de mercado, de facHidades etc. Estabelec;e_r _o preço de
meio dólar, de um dólar, dois dólares, é uma conjetura
que fazemos, não é realmente um estudo econômíco que
estamos fazendo em função daquela jazida. Temos que
lembrar que o investimento feito em Cara} ás, hoje, para
exploração, é de uma das jazidas. Se amanhã a Vale tiver
que explorar outra jazida, vai haver um investimento
adicional para aquela jazida então desviada. Hã uma
sêrie de fatores.
A-DOCEGEO atua exclusivamente para a Vale do
Rio Doce. E um empresa de serviço, mas controlada pela
Rio Doce, o capital dela é praticamente cem por cento
da Vale do Rio Doce, ela atua exclusivamente na_ busca
de alternativas de investimentos para a Vale do Rio
Doce em setor mineraL A Vale tem necessidade de se diversificar no sel'or mineral e a DOCEGEO é um instrumento de busca dessa diversificação. Ela busca um leque
de opções, e a V-ale da Rio Doce, de acordo com a sua
política de desenv.olvimento, escolhe a sua opção. A DOCEGEO trabalha hoje com financiamento díreto com a
Vale do Rio Doce. Os recursos da DOCEGEO vem da
Vale do Rio Doce e ela tem um remunert'.ção de 2%
sobre o trabalho desenvolvido; que dizer, através de recursos da Vale do Rio Doce, ela tem uma remuneração
de 2% que é a remuneração da DOCEGEO como empresa.
O SR. JOSÉ MACHADO - Em quanto montaram
esses investimentos até agora em Carajás?
O SR. BRENO AUGUSTO DA SILVA- O investimento total da DOCEGEO na Amazónia até hoje é da
ordem de cem milhões de dólares, isso desde 71 até meados deste ano, em toda a Amazónia. Eu não teria o valor
preciso hoje, porque teria que fazer a correção em cruzeiros, mas, podemos· calcular que entre 70 a 80 por cento
desse investimento na Região Amazônica, feita em Carajâs pela Vale Rio Doce, entre setenta a oitenta milhões
de dólares.
O SR. JOSÉ MACHADO -Quer dizer que este trabaho gigantesco da DOCEGEL, não posso deixar de
ho_menageá-la, custou cem milhõe~ de dólares e, num
curto prazo de trabalho, a Vale gastou cinqüenta milhões e a United Steel gastou cerca de cinqUenta milhões
de dólares, ou seja, também cem milhões de cruzeiros
apenas para fazer estudo e pesquisas, sobre a jazida de
ferro.

o· SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS -Infelizmente, para nós, geólogos, o estudo da Geologia, apesar ·de aparentemente envolver recursos vultosos, é uma
das etapas mais bara~a da implant~ção de qualquer mina. Se V. Ex• for pegar a valíação do custo de uma mina,
a geologia é o que a de mais barato. Agora, em relação
ao caso de Steel ali não estava incluído apenas_ o investimento em geologia, que parece que foi ao redor de treze
milhões, de dólares.
O restante do investimento foi dos estudos de desenvolvimento; estudo de engenha-ria, estudos de tecnologia
para a implantaç_ão da mina. Talvez alguém aqui, não sei
se o Vivacqua poderia dar algum esclarecimento maior
do c_omponente desses custos.
O Engenheiro Paulo Vivacqua participou do projeto
de implantação de Carajás.
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O SR. PAULO VIVACQUA- Esses 100 milhões de
dólares representaram o custo de to_do o projeto básico
de engenharia que envolveu aí projeto básico de 900 km
de ferrovias, mais outra alternativa ferroviárfa:, e mais
duas alternativas hidroviárías-e o estu-do de oito alternativas portuárias, se não me engano. Em seguida, a préengenharia disso tudo, já um certo detalhamento desse
projeto bãSico. Como era realizado naquela região ínvia
e difícil,_ o aeoio de todos os trabalhos de campo, por
exemplo, para citar um item importante do custo, era feito por uma pequena flotilha de helicópteros que eram
operados na região. Esses custos todos somados, montaram, na época da negociação com a U nited Steel, a mais
ou menos 100 milhões de dólares.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Eu gostaria de
saber se o Dr. Breno faz de suas palavras do Engenheiro
Paulo Vívacqua.
O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS- Perfeito. Eu apenas conhecia a composição geral e o Engenheiro Vivacqua, por ter partidpado diretamente do projeto,
pode dar mais detalhes.
O SR. JOSE MACHADO- A DOCEGEO fez alguma pesquisa -de minério de ferro em Minas Gerais?
O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS- Em
Minas Gerais, quando a DOCEGEO foi criada, os grandes gigantes de ferro de Minas Gerais já haviam sido descobertos, mas a Vale do Rio Doce necessita na região de
Minas de encontrar depósitos complementares para que
a sua atuação lá se prolongue o máximo que for possível
como fator de desenvolvimento para a área. A DOCEGEO tem :liUado na área em trabalhos complementares
de pesquisas, em algumas jazidas, muitas das quais têm
sido negociadas pela Vale, na Região, jazidas_que a Vale
tem adquirido de outros proprietários e a DOCEGEO
tem feito trabalhos complementares de pesquisa. Dessa
forma é que a DOCEGEO tem atuado em ferro em Minas Gerais.
O SR. JOSJ! MACHADO- Entre essas aquisições
de jazidas pela Vale, existe alguma jazida que a Vale,
porventura, tenha adquirido no Vale do Paraopeba?
O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS- Eu, na
parte de minério de ferro em Minas Gerais, comecei a
atuar recentemente, porque a minha atuação é mais voltada para o Amazonas. Talvez o Engenheiro Francisco
Fonseca, Presidente da empresa, tenha mais condição de
dUr esse- es-clarecimento.
O SR. FRANCISCO FQSENCA -Não, que eu saiba no Vale do Paraopeba, não. A jazida que a Vale do
Rio Doce adquiriu em Minas Gerais, há bastante tempo
já, no infcio da década de 60, foi a jazida de Timbopeba,
mais a l~te, não está situada no Vale do Paraopeba.
O SR. JO~ MACHADO- E não tem conhecimento de que alguma jazida foi oferecida à Vale do Rio Do~
ce?
O SR. FRANCISCO FONSECA -Não, não sei.

o- SR. JOS"E MACHADO- No Vale do Paraopeba,
que a Vale do Rio Doce teria oportunidade de adquirir
jazidas no Vale do Paraopeba?
O SR. FRANCISCO FONSECA- Acredito que não
haveria grande interesse porque essas jazidas do Vale do
Paraopeba estão bastante distantes da área de atuação
da Vale, elas são bem mais a oeste_do quadrilátero ferrífero. A Vale se interessa por jazidas e tem inclusive associações,- como em Serra Geral, jazidas mais a leste, ffiais
próximo do seu ramal ferroviário ali de fábrica.
O SR. PRESIDENTE (César Cals)- O Sr. Breno faz
de su,as palavras as palavras do Dr. Francisco Fonseca'?
O-SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS-Eu
faço minhas as suas palavras, e me considero sem competência para responder por desconhecer o assunto.
O SR. JOS~ MACHADO- Nào sabe, então, informar se foram oferecidas jazidas à Vale? Oferecidas ou a
Vale, se quisesse, poderia ter comprado jazidas do Vale
do Paraopeba, e não as comprou.
O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS- Não,
eu desconheço o assunto, mas certamente_ a empresa terâ
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a máxima satisfação, num~f da próximas exposiçÕes, de
estudar o assunto e apresentar aqui uma resposta. Acho
que é uma questão que fica pendente e confesso_que des~
conheço o assunto, por não ter participado dele.
O SR. JOS:I! MACHADO- Eu apenas digo isso por~
que existe uma estrada de ferro de Itabira ao Porto de
Tubarão que (inaudível) património fantástico da Vale
do Rio Doce, que está caminhando aceleradamente para
a sua fmalidade, perdeu o sentido.
_
Com relação ao fato que aqui foi arguído por V. S•
através de seu colaborador, quero dizer que, fizemos
uma estrada de oitocentos e tantos quilômetros no Pará,
e esse trecho, ligando o Vale do Paraopeba ao Vale do
Rio Doce, é relativamente curto e já era para ter-se construído hã mu_ito tempo. Porque desde a época que nós
fomos chefe de gabinete do Ministro das Minas e Energia já se cuidava disso, isso em 1962 a 1963, mas, infelizmente, a partir de 1964, esse riegócio paralisou nüiíto e
voltou a funcionar agOra. Eu acho que essas jazidas,
para a Vale do Rio Doce, são por demais ini:Portarite,
mas ninguém sabe informar se elas foram adquiridas ou
se a Vale teria oportunidade de adquiri-Ias e não as adquiriu.
V. -S• pode encaminhar a esta Comissão todas as pesquisas feitas pela DOCEGEO de to_d_o_tipo de minério?

O SR. PRESIDENTE (Cés_il(Cal&)- Eu gostaria de
informar ao Deputado José Machado que o próximo depoente é o próprio Presidente da DOCEGEO. O Dr.
Breno veio especificamente para falar sobre Carájás.
O SR. JOSl! MACHADO- Então V. S' vai-medesculpar, eu não sabia que V. 5' veio apenas para tratar de
Carajás.
Dr. Breno, V. S• tem conhecimento, ciu já estaVa -na
Vale ao tempo em que a DOCEGEO-iniciou trabalho de
pesquisa no município de Almerim, e descobri_u um mínério relativamente raro no Brasil que é a bauxita refratâria?
O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS - Sim,
na ocasião eu coordenava os trabalhos na Amaz-ÔQ.ia e
por coincidência o geólogo que chefiava esse trabalho está a sua esquerda; é o geólogo que chefiou e que participou da descobe_rta da _b!l~ita, tanto do Trombetas,
quando ele trabalhava na OCAN, como participou, -ele
foi o responsável pelas descãbertas de bauxita_da VaJe do
Rio Doce na .Amazõnía, tantO na regiãO- de Almerim
como na região de Paragomínas. Esse tipo de minêrio
que ê uma bauxita com caracter~ espe~iais, baíxo teor
de ferro, usada pelas indústrias de refratârios, foi descoberto pela primeira vez na Amazônia pela DOCEGEO.
Isso ocorreu por volta de_ 1974.
O SR. JOSE MACHADO- E essa jazida é patrimônio da Vale do Rio Doce?
O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS - Na
ocasião que a Vale entrou na região deAlmeri_m, nerri todas as áreas estavam disponíveis. Naquele tempo o grupo Jari, de Ludwig, já havia requerido algumas áreas
para prospecção de bauxita, tanto na região do Trombetas, como na região de Almeri~. As áreas que estavam
disponiveis a DOCEGEO requereu e inidou suas pesquisas. E como ela iniciou antes do Ludwig esse trabalho de
prospecção, o primeiro depósito refratário I o!deScoberto na área da DOCEGEO, na área da Vale do Rio Doce. _
Posteriormente, despertado pel:J descoberta da DOCEGEO, o grupo Ludwig, com a sua equipe, também descobriu jazidas de bauxita refratãria,_ nas suas áreas· de
pesquisa, que atualmente estão em poder do grupo An~~-----tunes.
0 SR. JOS:t: MACHADO- Dr. Breno, __e_u_te~ho
aqui em mãos uma cópia xerox de uma revista, considerada séria neste País, que é a revista SENHOR em que
ela fala de uma desistência forçada das jazidas de Almerím. Realmente o grupo Jari iniciou o üabaiho nessa
área, mas como a Vale, também, depois de ter iniciado,
abandonou. :t: o que diz a revista SENHOR, n'>' 212, de
10-4-85. V. S• _sab_e informar alguma coisa a respeito?

O SR, BRE.NQ.AUGUSTO DOS SANTOS - Por
ocasião da descoberta de bauxita refrãtãria o mercado
mundial de bauxita refrat{lria_._ que er~ da_-Ordem d~ urn
milhão e duzentas_ mil toneladas, mais ou menos, na oca.sião, era quase que totalmente dominado pela Guiana, e

a Vale tentou, então, pegar pafte da fatia desse mercad_o,
implantando na região de Almerim uma planta de dimensionamento de bauxita para refratãrio. Tentou atrair
a iniciativa privada para que trabalhasse no setor. No caso, a empresa foi a Magnesíta, de Minas Gerais. Infelizmente, por várias razões, o empreendimento não teve sucesso. Houve divergências, na parte_ de organização do
- empreendimento, e o projeto não foi avante. Eril decorrência disso, o trabalho da Almerim pela Vale ficou paralisado. Entretantó, surgiu depois ·um outro fato, a Vale
do Rio Doce descobri!.!, com a mesma equipe. nas proximidades de Paragomina_s, numa área _conheci<!a como
Camuari, outro depósito de bauxita refratária maior e de
melhor qualidade do que o de Almerim. Atualmente,
essa áre<i. é prioritária para a emptesa em questão de refratário. Então, o que ocorreu na Região é que, paralelamente, o grupo Antunes, que ficou com a reserva das
ãreas do Jari, passou a estudar a área de bauxita para a
implantação do projeto e a Vale passou a dar preferência
à área de Paragominas. Nesse meio tempo, quando a empresa requereu essa área de pesquisa, a empresa teve
como política concentrar os seus investímentos para refratârio na- ãrea de Almerim. E_ por isso ela, não pretendendo fazer a pesquísa nessa área que havia sido do J a ri,
ou -então, Antunes na ocasião, e havia sido requerida
pela DOCEGEO, ela optou pela desistência tendo em
vista que ela teria que optar, não teria condiçõ~ d_e i-çnpla-ntar do_is pólos de bauxita para refratârio em duas
áreas diversas, concorrendo, a mesma empresa, com ela
própria. Optou- por Paragominas por uma razão óbvia,
porque Paragominas está na área de influência de Carajãs. E tanto isso é verdade que-hoje i Vale está interessando_ várias empresas privadas nacionai_s para uma
joint-ventUre Para irilplantação do projeto de bauxita refratãrio eiD Carii:uraí.
,
O SR. JOSÉ MACHAOO-::- Quer dizer, V,_S• confir:
ma em parte o que está na ReviSta Senhor, que a Vale desenvolveu pesquisas e localizou umajaz_i_da_, qu_e anteriormente foi procurada pelO Projeto Jari e não foi encontrada. Essa bauxita é rara, minério raro no Brasil, evidentemente. Essa jazida hoje passou para o Grupo Antunes.
o·SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS- Não.
A questão não é bem assim. Há, na região- de Almerim,
vários platõs com bauxita. Quando chegamos na área,
_em começo da década de 70, parte desses platôs já estavam requeridos pelo Grupo Jarí. A DOCEGEO, a Vale
do Rio D~?ce, requereu o que havia disponível. Na área
que_ a DOCEGEO requereu encontrou bauxita refratário, simplesmente porque Ludwig não estava c_om programa intenso de prospecção de bauxita, Após a descoberta pela DOCEGEO da bauxita refratário, Ludwig se
interessou ~m procurar a bauxita refratário e a encontrou tambéfn na sua áiea. Na sua área, ãrea_queera dele;
não achou na área da DOCEGEO. A jazida des_coberta
pela DOCEGEO. lá, até hoje está em poder dã Vale.
Posteriormente, o qub o~orreu; qi.le uma terceiraJrea adjacente, não na jazida Ludwig nem na nossa jazida, mas
numa área limítrofe às duas jazidas, caiu em disponibilidade_e_foi_r~querida p~la DOCEGEO. Como havia necessidade de uma opção de- pesquisa, como teríãmos que
intensificar-i:lõssa pesquiêa ou em Paragom1nas ou em
Almer_im, optando-se por Paragominas, a empresa resolveu não investir mais na ãrea de Almerim, porque elajá
tem uma jazida de refratário fia_'ªrea,_e des!stiuda área
que posteriormente foi requerida pelo Grupo Antunes e
hoje não faz parte do seu complexo de bauxita refratário.
Quer dizer, é uma área limítrofe que ainda não tem nenhum programã de desenvolvíffiento, e-Stâ sob Ocontrole do Grupo Antunes, mas não é a área de jazida, ajazida.do Grupo Antunes de refratário estã situada mais ao
norte.
O SR. JOSÉ MACHADO- Eu gostaria que V. Ex',
por gentileza, embora não seja assunto da sua especialização, mas ê um homem do trabalho, e conhece muitas
coisas que já podem dar início a um esclarecimento, rile
dissesse se, em termos de exportação, quem cresceu proporcionalmente mais, a partir do instante em que a MBR
se estruturou e se preparou para exportar, a Vale do Rio
Doce ou a MBR?
Q Sll.. BRENO AUGUSTO DOS. SANTOS.- Eu
~ão teria C!)mpetência para responder porque desco-nheço; a não ser o _que acompanho pela opinião pública,
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de modo geraf, o crescimento da MBR. Eu, de uma maneira, até certo ponto, de vestir a camisa, acho. que quem
cresceu mais foi a Vale, Agora, desconheço em profundidade-a crescimento da !yiBR. Eu Jefia que comparar o
balanço das empresas e arrumar uma assessoria econô~
mica para analisar o crescimento económico _dessas empresas. Eu tenho a intuição de que foi a Vale quem cresceu mais, mas não posso responder com certeza quem
cresceu mais nesse período.
O-SR. JOSt MACHADO- A Vale, durante um lon~
go período, estacionou, agora ela deu um pulo. Então,
não sei, realmente também não sei, por isso que gostaria
que V. Ex' informasse quem cresceu proporcionalmente
mais, depois que a MBR passou a ter condições de exportar.

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Qual foi o perído?
O SR. JOSf: MACHADO -A MBR começou _a ex~
piorar mesmo, e gigantescamente, se não me engano, em
l970f72. Mas não importa, a partir da estrut?ração da
MBR, não é organízação da empresa, a part1r do momento em que ela passou a ter condições de exportar o
minério de ferro. Quem cresceu mais.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) verifiCado depois,

Isso pode ser

O SR. J0$1:. MACHADO - Eu perguntei isso porque V, S•, respondendo ao Senador Relator, disse que o
Canadá__ entrou na Europa, mas nessa ocasião a MBR
também entrou. Entrou jogando duro.
_
Eu queria apenas fazer uma ponderação sobre o que
disse o Relator, o Senador Severo Gomes, que é profundamente austero e severo nas suas colocações, realmente
o gue está ocorrendo no Brasil, sobretud9_ na região da
S-erTã-- do Navio, é Uma transmigração de riquezas. E
!lOuve um pe"rfodo em que, de acordo com o c-ontrato 4_e
expórtação de manganês da Serra do Navio, não se pOderia exportar inais de 90!Jmil toneladas e exportava~se 1
milhão e 600 mil e nã.Q tinha a menor i.mportãncia, embora_ estivesse ali a fiscalização e tal. Há realmente hoje
nos Estados .Unidos estoque de-mangãnês ttansmíg:i-3.do
da Serra do Nayio.
Mas a indagação que eu gostaria de fazer ao depoente, S.
s~ não tem condições de me responder no que diz respeito às jazidas do Vale do Paraopeba.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Na próxima
reunião, O Presidente da DOCEGEO falarã a esse respeito. O SR. JOS~ MACHADO- Dr. Breno, quanto até
hoje a-DOCEGEO jà gastou na região mineral de Carajãs e se já fe-2: cubagem de outras lavras, excluídos, obviamente, o minério de ferro: isso face uma citação de uma
gama fantá_StiC<l_ de minérios nessa região mineral de Ca. rajás. Mas não se tem realmente idéia s_e a Vale jã está
cubando todos aqueles minérios que estão localizando.
O SR. BRENO AUGUSTO DOS SANTOS--A DOCEGEO, como eu diss~. nestes quatorze anos de atuação
nã_Aroaz.õnia, investiu cerca de lob -nlílliões- de dólares
na An1azõnia, e da orderri de 70 a 80 milhões· de dólareS
na re'gíão de _Calajás. A DOCEGEO, nesse período.
pode ser que ela teve um sucesso até certo ponto surpreen-dente até para os técnicOs que atuavam na empre·
sa,_ trab!ilhou na região_ de Parago-minas e de Almerim,
na descoberta e avaliação de bauxita. A Vale hoje tem
s.ob se_u._controle praticamente 50% das reservas da Amazônia de bauxita, a Vale controla cerca de 2 bilhões de
~LOJJelaçfas. __ Não_- são reservas lavradas i_ri'\ediatamente,
rriaS sãO reservas pote!l_ciais. A DOCEGEO ~eve sucessõ
fãn'J,béril: _descobrindo a primeira jazida â_e oUro, no sul
do Pará, que deu _orige_tll_ a tpda essa corrente de garim·
peiro na_região. A primeira descoberta da jazida de ouro
no sul do Pará ocorreu em 1976, na Serra das Andorinhas, foi uma descoberta da DOCEGEO. Lamentavelmente, essa primeira jazida já foi invadida e já foi consumida pela produção garimpeira. Ela participOu da descoberta, foi responsável direta e controla hoje o distrito de
cobre de Carajás. A descoberta do distrito das jazidas, a
avaliação foi feita pela DOCEGEO. Ela não Q.escobriu,
mas avaliou a jazida de ouro de Serra Pelada.
O plano de pesquisa da_ DOCEGEO foi usado pelos
garimpeiros pifra ·orientar a sua lavra de ouro. Ela desCQbriu a .cassiterita dQ Xingu que está arrendada à P'!-ra-
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napanema e participoU da avaliação dos depósitos de
manganês do Azul, que foi descoberto pela Vale do Rio
Dcicc, através da Amazônia Mineração c, também, parti-

cipou da avaliação das jazidas de níquel, do Vermelho,
que foi descoberta pela Amazônia Mineração e foi depois avaliada pela DOCEGEO. Além disso ela fez também avaliação- das jazidas de volframita, descoberta por
garimpeiros, e em área: de pesquisa da Companhia Vale
do Rio Doce, avaliada também pela DOCEGEO.
O SR. RELATOR (Severo Goill-cis)- Mas a cubagem
desses minérios ãiiida não se tem?

O SR. BRENO AUGUSTO SANTOS- Tem cubagero. Eu apresentei uma listagem aqui que Yai ser distribuída depois com todos os dados.

O SR. JOSE MACHADO- -.Sr._Pres_id_e_nte. não vou
obrigar V. Ex• a continuar porque eu-teriho o prazer de
dialogar com o Diretor -da DOCEGEO a quem, obviamente, tenho que render homenagens, pelo menos, na
parte que me coube ouvir do seu depoimento que é sério.
Embora eu faça,_ algumas colocações em term_os da necessidade de se produzir urgentemente minérios, para resolver o nosso problema de balanço de pagamentos, no nosso problema da dívida externa, não esqueço daquela velha expressão do mineiro Artur_ Bernardes: .. minérios
não' dã boa _s_a.Jra.~~. __A verdade é que há uma quantidade
de minério nesta terra fantástica_, Não sei O qu-e vai Surgir
na regíão do México depois desse terremoto, mas alguma coisa vai aflorar naquela região. Aliãs a área de terremotos, deram-me notícia ontem, através da televisão, começa nos Andes, vai pela costa, México, Estados Unidos, depois entra na região do Japão, vem até Nova Zelândia. Alguma coisa importante virá por af.
Eu não queria, Sr. Presidente, tomar mais o tempo,
mas, apenas, dizer o seguinte, que em relação a essas observações feitã.s p~r S. S• o Sr. Presidente da Compàithia
de que a Vale só aluaria em Minas Gerais--no Vale do
Rio' Doce, eu quero apenas, aqt.i.í, numa homenagem ao
Mirüstro a que servi com muita horira e de ({ue-eu-fCnho
uma grande saudade, o Ministro Gabrie_l_Pass_Qs, quando
S. Ex~ exercendo um direito legítimo, jâ que uina concessão de uma lavra fõi dada por um Miriistro do mesmo
plano, caberia a S. Ex• também tornar sem efeito, Jâ que
houve vício de origem na famosa jaZida de Ã"Suas Claras
em Carajâs. O Objetivo e.fi_Cntregar, justainente-, esSája:.
zida à Vale do Rio Doce. Por isso é que eu indaguei se
outras jazidas a Vale não teria tido a_ oportunidade de
adquirir-porqueet!rimportante que a Vale do Rio Doce
entrasse no Vale do Paraopeba, sobretudo para dar condições mais efetivas à sllã cOnCorrente de desenvolver o
trabalho que ela pretende, concorrendo doidamente com
a Vale do Rio Doce, notadamente em 1966 e 1967 para
cá, 1968, 1970, 1972, que foi, realmente, uma exportação
crescente da MBR, enquanto que a Vale reduziu um
pouco.
Só para concluir, Sr. Presidente, esta jazida de Almerim então está na Vale?

obstante anteriormente a Jari não ter consegUirl.o identificar essa ja:iida, teria passado para o Grupo Antunes,
após a análise (inaudível). Essa a colocação da revista
Senhor.

O SR. BRENO AUGUSTO SANTOS- A noticia é
verdadeira até uma certa parte, até um certo ponto em
que cita que houve essa área em questão. Apenas é falsa
quando fala que era jazida da Vale, era uma ãrea limítrofe à jazida ãa Vale e, limítrofe, também, àJ:izida do grupo Antunes. Era uma nova área para ser pesquisada.
Como· a Valejã tinha jazidas suficientes na ii::gião e D.ão
pretendia desenvolver essa jazida a curto prazo, optando
pela jazida de Paragominas, então ela houve por bem desistir daquela área, concentrando os seus investimentos
na jazida de Paragominas. Agora, houve, realmente essa
desistênc_i~ mas- _foi por essa razão.
O SR. JOSE MACHADO -

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE lCesar Cals)- Eu agradeço ao
Dr. Breno a sua exposição, o seu depoimenlo, e vamos
encerrar esta reunião, anupciando para a próxima terçafeira a exposiçãõ do Presid_ente da DOCEGEO, Dr.
Francisco -:Franco Fonseca, de que, de acordo com o requerimento ao Senad'or Jutahy Magalhães~ a CPI deseja
ter a parte escrita até quíilta-feira, para distribuir sextafeira aos integrantes da Comissão.
e,stá encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 35 mínutos.) -

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
BRENO AUGUSTO DOS SANTOS EM SUA EXPOSIÇÀO:
CARAJÂS -

HISTORIA E PERSPECTIVAS (')

-Década de 60: -Revoluções naciOnalistas na África.
--P-erspectivas de diflcutdades no suprimentõ de minérios para o ocidente.
- P:rospecção de manganês na Amazônia.
- U nion Carbide_- fabricação de pilhas eletrolíticas
-:- U nited States Steel: - Siderurgia - Sócia de Capitais -franceses nO- dilbão (lnínã.-- de mangarlês do Moanda).

Outubro d~

- Union Carbide (Codim)
- Descoberta do depósito de manganês do Sereno
(Maiabá) (1966).
- United States Steel (Meridional).
- P:lanejamento do "Brazilian Exploration Program
(1966).
-Flexibilidade operacional (apoio de helicópteros).
-Início do programa no sul do Parã (maio de 1961).

EQUIPE ENVOLVIDA NA
DESCOBERTA DE CARAJÃS
Pittsburgh (planejamento do "Brazilian Exploration
Pro&rilm'')
- G.E. Tolberto - Geólogo
- E.c: Ferreira - Geólogo
- G:C McCandless- Geólogo
-R. Strong - Geólogo
- C.D. Reynolds -Geólogo
Rio de Janeiro
-G.E. Tolbert- Geólogo-Chefe do "Brazilian Exploration Program"
-- Fr':lncisco Sayão Lobato - Engenheiro de Minas,
Consultor
-Jean Robert Maligo - Assessor Administrativo
Equipe de Campo
- Breno A. dos Santos- Geólogo, Chefe de Equipe
-João E. Ritter - Geólogo
- Erasto B. de Almeida - Geólogo
-Noé D. dos Santos ~Administrador de Campo
-C. Mar_bus - Desenhista
- FeFciariõ T. Tenório - Capataz
- 10 empregados diversos (cozinheiro, mateiros. etc.)
Apoio Aéreo

--Adão Coelho de Barros- Piloto (autónomo) (fale-·
cido)
--José M. de Aguiar - Piloto de helicõptero (Helitec) (falecido)
-Carlos A. A. Ratto - Piloto de helicóptero (Helitec) (falecido)
- Leno A. Compasso - Piloto (Helitec)

QUADRO I

O SR. BRENO AUGUSTO SANTOS- A jazida que
a Vale descobriu está na Vale. Apenas ela optou, para
desenvolver primeíro, a jazida da região de Paragominas.
O SR. JOS:B MACHADO - Então, ao contrário do
que eu supunha, V. S• não concorda com o que foi dito
pela revista Senhor.

O SR. BRENO AUGUSTO SANTOS - Não, eu
concordo com o que está a[, apenas que não é jazida que
a Vale descobriu, é uma ãrea: limítrofe à jazida. Hã várias
quesáreas potenciais coni bauxita na região e a área
tão, que foi cit8.da pela revista, é uma áreit.limítrofe, que
não faz parte das jazidas do grupo Antunes nem das jazidas da Vale. Mas, era uma 'ãrea potencial para se pesqui-sar novas reservas. ..

cm

O SR. JOSE MACHADO- A DOCEGEOilão pesquisou essa jazida?
O SR. BRENO AUGUSTO
pesquisou essa jazida.

SANTOS~~

Nilo, não

O SR. JOSS-MACHADO ~Então, V. S• está inteiramente contra a notícia, nãõ-há nenhum momento de afinidade com a notícia porque ela se refere, justamente, às
jazidas de Almerim e a Vale, depois de pesquisá-la, não
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PRINCIPAIS EVENTOS HISTÚRICOS DA
DESCOBERTA DE CARAJÃS

1922- Reconhecim~nto dos r_ios Xin_gu e Frysco,
pelo Geólogo Avelino lgnâcio de Oliveira
1933 - Reçonhecimento do rio Itacaiunas, pelo Eng'l
Luiz Flores de Moraes Rego
1954 - 1966 - Projeto Araguaia (DNPM/PROSPEC)

1966- Prospecção de carvão no rio

Fr~sco

(CPCAN/IDESPfMuseu Goeldi)
1966 -Descoberta do manganês Jio Sere~o (geólogos
da CODIM)
.
...
_
24~5-67 -Início do .. Brazilian Exploration Program"
(Meddional)
14-6-67-:- Instalação do_acampamento da Meridional
na Ilha de São FrancisCo (Xingu)
14-7-67- Decisão de mudança da base da Meridional
para o Castanhal do Cinzento
31-7-67- Traslado do helicóptero: pouso na clareira
com canga hematítica da serra Arqueada (geólogo Breno
A. dos Santos e piloto Jos6 M. de Aguiar)
2-8-67 - Comtini_cação telefónica_ à chefia do programa, da potencialidade em minério de ferro da região".
9-8-67 - Sobrevôo a baixa altura, com monomotor,
das clareiras da Serra Norte (Geólogo Breno A. dos S_<l:fr'- _
tos)
18.8-67 - Levantamento aeromagnético (D0-3 LASA) (geólogos Gene E. Tolbert e Breno A. dos Santos).
22.8-67- Reconhecimento pre!imínar da clareira N-1
(geólogos João E. Ritter e Erasto B. de Almeida)

/
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4~5-68 - Reconhecimento preliminar da Serra Leste
(geólogos Breno A. d9s Santos e Peter Rideg)
19-7~68 Reconhecimento preliminar da Serra de
São Félix (geólogos João E. Ritter, Marcos Albuquerque
Gomes e Breno A,. dos Santos)
15-4-70 - Criação da Amazônia Mineração S. A
(AMSA) (51% CVRD/49% USS).

26.8-67- RecOnhecimento preliminar da clareira N-2
(geólogo JoãO E. Ritter)
26-8-67·:.._ Reconhecímento preliminar da clareira N~3
(geólogo Breno A. dos SantOs)
26-8-67 - Reconhecimento preliminar da clareira
N -4w (geólogo Erasto B. de.Almeira e João E. Ritter)
26-8~67"- Reconhecitrierito Prelirriínar da clareira N4E (geólogo Brerio A. dos Santos)
26-8-67 - Reconhecimento preliminar da clareira N -5
(geólogo Breno A. ~os Santos)
30.8-67 - Reconhec;imento preliminar da Serra Sul
(5-11) (Geólogo Erasto B. de Almeida)
5-9-67 - Reconhecimento das o~orrências de manganês de Buritirama (geólogo Erasto B. de Almeira)
. 6-9-67 -Visita do Eng"' Fr~ncisco Sayã<!, Lobado e do
Geólogo Breno A. dos. _Santos às ocorrências de manganês de Buritirama
9-9-67 - Visita do ~ng\" F~f;lncisco Sayão Lobato às
clareiras de Serra Norte
15-9-67 -Visita do geólogo Gene E. Tolbert às ocor. rências de manganês de Buritirama
17-9-67- Visita d_o geólogo Gene E. Tolbert às clareiras da Serra Norte e Serra_Su_l
20-9-67 -"Telegrama, em cóôigo, do geólogo Gene E.
Tolbert para Pittsburgh, comunicando a possibilidade de
um potencial de 2 a 35 bilhões de toneladas de minério
de ferro.
- 16-10-6}- Requerimento de 160.0QQ hª- p~ra pesqui~
sa, abrangendo as serras No~te, Sul, L~_te e São_ ~éFx do
Xingu.
14-3-68 -Visita dos geólogos J. E. M?-chad<? (CV~D)
e J. M. Albuquerque Fo,rmam às clareiras de Serra Norte
e Se.rra Sul, a serviço do DNPM

QUADR02
CARAJÃS -

HISTORIA E PERSPECTIVAS (2)

-Amazônia Mineração S. A. (AMSA) (51%
CVRD/49% USS)
-Fundada em abril de 1970
-P-esquisa do minério de ferro entre 70 e 74
-Redução do interesse da USS com a recessão mundial
- Saída da uss em 1977 (indenização de 50 milhões
de dólares)
-Companhia Vale do Rio Doce
--1978 -Decisão sobre a implantação do Projeto
-:::_1979 - Intensificação das obras
~ 1986 - Previsão do início de produção.
-}':rograma de prospecção geológica da CVRD (DOCEGEO/AMSA)
-DescOberta de novas jazidas: mangani::s- cobrealumínio - níquel - estanho -ouro
~ CãraJãS-- Principal província minerã.l brasileira
- Programa Grande Caraj_âs ( 1980)
-Mineração - Exploração florestal - Agropecuâria - Indústrias

fRINCfPAIS DESCO.[lERTAS MINEP.f..i' NOS CARAJI;S

Ano

Denominação local

Subst~ncia ~ineral

1966

Sereno

Minério de manganês

CODIM~nion

·Descobri dor

Carbide)

1967

Ca rojãs

Mi nê rio de ferro

Merid·iona1 ( USS)

1967

Buritirama·

Minêrio de manganês

Me r i d.i o na 1 (USS)

1970

Velho

G~>llherme

Cass i ter i

ta

IDESP/PROMIX

1970

Mocambo

Cassiterita

PROHIX

1971

A>ul

Minério de manganês

P.MZA (CVRD)

1971

Qua ti puru

Cromi ta

DOCEGEO -( CVRD)

1973

Onça-Pullla

Minério de nlquel

GRUPO INCO

1974

Antõrlio~

Cass i ter i ta

DOCEGEO ( CVRD)

Vi c ente

1974

Vermelho

Hinério de n-1qutl

AMZA (CVRD)

1974

Bahia

Minério de cobre

OOCEGEO (CVRD)

1974

NS

Bauxita metaliírgica

A~:ZA

MIZA (CVRD)

1976

Pojuca

Minério de

1976

Andorinhas

ou·ra

1977

Sa 1o.bo

~linerio

~ro~co

~.;obr~

(CVRD

DOCEGEO (CVRD)

de ctlbre

3493

. ODCEGEO (CVRD)

1976

Rio

.Ouro

Gar·impei r os

1980

Serr-a Pe1:.da

Ouro

Garimpeiros

1980

Cumaru

Ouro

Garimpeiros

,.
I
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Substância r:ineral!

I

· Descobri dor

19 80

I Pedra P r c:;,

Wolfrar.:itc.

'

Garimpeiros

1980

Bom Ja rd i,;

Wolframit~

Garimpeiros

1980

Cachoei ri nhõ.

. Wolframita

Garimpeiros

1982

luanga

Ano

Denominação loca 1

Cromita

l

OOCEGEO ( CVRD)

Quadrn 3

j

-------------------------------~
POT[IICIAL IHIIER/,L 'OA REGIÃO DOS CAR/,J~s·

OCORRCIICIA

HI IICRIO

JAZlllA/UEPOSJTO

FERRO

Serra llortc (IIHIZ-113-114-115-118)
Serra ·sul (Sll)
Serra leste _
Serra S~o FC1 i x
Pequenas jazidas.

RESERVI\/POTEIIC IAL

TEOR
65,0;.:Fe
66,3;[fc·
65,9';;Fe
62,e:::Fe
66,l':!:Fe

TOTAL
HAUGAiiES

COBRE

4J,omn
47 ,0~1·\n

AzuJ

Buritinmta
Sereno

40,0;':l·in

TOTAL

43,0%1·1n

1.Z00.106t
53.10 t

SalobP 3A/4A
Pojuca
Dahia
>

TOTAL

zwco

r~lQiJE.l

i.ooo.10".jt

P,ojuca

0,99lZn

Vennelho
Puma
Onca
TOTAL

EST/JiliO

1,n;:li

Antonio Vjc_ente.
f·bca:r.Jc

7L1~:;5n
6~:;sn

Velho Guilherme

65::>n

TOTJ\1.

OURO

Andorinhas {Babaçu-Nnmão-lagoa Seca)
Serra Pe 1uda
Rio Branco (Gr<~.daus)
Cumi:lrtl (Gradaus)
Salobo

S.Ot (metal)
60.0t (metal)
?.

?
?
lOGt

lU:CGSltruo Pedra Preta
Bom Jardim
Cachocit·inha

1.10 t •
- luanga

Quadro 4

_1

Sg.'.u(t
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DEPEilDtNCif, DAS If!PORTAÇOES DE

SUBST~NCIAS

MINERP.IS D3S PP.JNCIPAIS

PA1SES OU ZONAS ECONOMICAS IMPORTADORAS (1981)

USA
Mangonês
Cobalto
Bauxita

Cromo

100
97
97

84
87
57
82'
58
80

36
13
13
1

Columbio
(niobio)
J.l:l1ibdênio
Tungstênio

44
99

USA

CEE

JAPÃO

100

100
100

100
99

52

77

85

51

91
100

100

100
100
·83
18

98
100

o

AntimÕriio
Vanãciio
Platina{metaisj

do grupo)
Tãn-:a1o ·

Mica
Bãrio

-

1

42
91
91
100.
- 47.

l

!
i

i

COMECON

9.9
100
100
99
98
100
4B
100 57
80
47
100

~00

98
97
91
• 91
85
70
57
48

Amianto
Nique1
Zinco
Ferro(minera1)
Prata
Cobre
Chur..bo
Fosfato

JAPM

CEE

'3
68

28
2
l

13
3

I

l

5
10

I
I
I

4
3
23

URSS

o
o
2

20

o
o
o

1CG

36

50
50

35

Fonte: "Geopo1itique àes 2.o;sources Hiniêres• (P.-N.Giraud}

Quadro S

·-:tuSStrJCAC~O DA~

SU!S'i'XIIC.US 1'[to ULO:l

-

1971

'$Wtstinc:ht.
'l'ala1'

uss toó

Ferro
CobT"t

'"~
t1nhito
fosf1tos
Urinio

,,,

[sunhr.

Potãul.o
DI •••nt~s
"thu.t.o
'Ztnco

.lxhnto
irau
Jauxit•

_f,c•çi"o

Ij Zfi&.HD,D
n .,oz.z

· fttrõ1t:o
t&rvão
l:a~ natural
lrgdut.os •

lc1.as10i
l

•'
•
••

S·L~44,0

,.s.

-wr~~l

3

1l.Só0,7

5

9.1JS,S

a .so7 ,6
7.5Z.t,1
6.826.,7

7

'3.019,(

10,
ll

2.555 ,o(.
2.5(6,7.
2:.503,1
2' • .&1!5,8

"

Z.C:J0.4

l.28&,1

I

l,ao
1.~7

l,U
U.fl

o,5$

O,Si
0,52

O,J.l)

l9
20
2l

1.526,5

11.39
2,41
1,91

"

1.597,5

Jtiquel

55SJ
16,20

o,52

15
\6
l7
13

!nJ.ofn:

tlfiC•

13

1.9S3,2'
l.!lO.&
l.'i09 .1··

l.;:u.o

Porcc!'.

0,!2
0 • .02
o-'~

0.1!

o ,JJ

o ,32
O,Z7

I

I
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r-:-:\ullstã"'c:'u

I

I

Phtin&
lklltbdirdo

ltlani

.fu:aç:Õo

1.165,3

2Z

1.007~0

""
,."

ilb.nqane~

!S-6,9
1!11,2
7!4,6
621,0·
.C.C9,0"

tu• H•
Tungstenio
Cro•iU
.!lo ratos
1'c1co

27

101,4
100,2
t'Z,l

"'
""
""
""
",.
••

78,7
76,3

.43

l2,7

4S

30

39J,S
379,9
369,9

•~t.;~gncs1t:a

C..rbouto d~ sÓdio
P1rlta

34Z,S

nuor1u

342,0
290,7
Z5.C,2
2:2'6 ,1
118,9

'Yanãdl.o
C.Obalto

J.ocntotdte
lnita

11•cnit.a
Aftti.-ônio
JUu
f~tldsoato

PrGd•tn (rrt~lp:;t leu

37

41
42

.."••

n.c

50,1
43,1
lS,l

••

u,a

tl,J.
2,2

I

I

25

.c.llO.Z

Co lu111biU-t III,U1 i ta
S"1f.lto 4e sÕ4io
lvtilo
Craftta
lh·c:on.1u
litratos
A.sfl1tos
~c• do
CilnHt
Crial itC"
loerila
Tot.ll

I

l'Jll

v~;~~~t>

50
51

.cu.n7.7 1

U9c•

•-!~
o.z1

0,19
0,17
0,16
0,13
0,0:1~
O,D!i~

o.osz

0,079'
0,011
0,07Z

p,o71

0.059
0.053
0,0·111

o.ozs

0,022
0,021
O,tl17
0.016
O,OHi
C,Ol S
0,.013
0,011
0,009
0,007

o,oos
0,005

O~OOQS

-

100~00

u.us.1

17 .os
9.32

11.J,.O

l.n

11cas

I

'ore-~:~

.CH.,Ol.!

I'Uncuh ~tillcos
S•b1.t.inc'iu. Uo~Mt,!
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F••t.e:•,IIOP"l {ttq~o~' dn ltn.'lo•r<e'l Kt•lêres·(P.~Il.C1r-.Jd)/

·,.._ln fn "l"cs 11·1Z/BO)

OS 20 MAIORES PRODUTORES DE MAT[RIAS-PRIMAS MINERAIS

H~O

ENERG[TJCAS
Vàlor
Hilhões USS

PA!S

;.:~:

%do Total
l<lundia1

Ãcumulada

(1978)

URSS

usr•

Os 2... Gi gantes"

• África do Sul

5

Canadã
Austrália

Pri~ei ros

14,14

6._814

10,99

4.442
3_071

7,16
4,95

58

4 '14
2,44
2,20
1 ,62
1 ,55

70

China

i

2.557

Chile
Br.sil

i

1.510
1.354

Peru
10 Primeiros

i

.Jndia

·-

20,73

12-857
8_766

1-003
958

Hêxico

939

Zaire
Polõnia

866

862

1 .. 39

fr•nç•

822

1 ,33

Z~m~'i:

761

1,23

11-íalási'

730

1 '18
1 10

:

H;rG:·C"S

682

1.51
1,40

35
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Valor
fli1 hÕes USS

PA!S

.a::

%do Total

'!\cumulada

l~undial

(1978)

20 Pri1i1ei ros

RFA

633

1,02

rii·i;;H:EJs

511

0~8~

Japão

511

I

82

0,82

Forte: "Geopolitique des Ressources Minieres • (P--N-.Giraud) •

quadro 7
DHISJDAD[ l!f PRO.DUÇ}.D PARA OS ll!IIERJ.:IS llM !!1j[RG[TJ("os

(.Piises com m•is

•Ú _10'0.000 1:.nl

e densidode ocim• do media)

VALOR
Milhões usr (1978)
1

.2
3
4
.5
6
7
8
9
10
. 11
.12
13

Ãfric• do SÚl
Alcm•nho Oriental
.Corei a <lo liorte
Lib'érü
PolÕnib
Alem•nh• .Federal.
Malt:sill
Chile
Bulgr;ri>
Fil i pi n!S .
Grêch
P~rrocos

Fnmçz.

15
16
17
18
19
20
21
22
23.

1checnslovíquiZ:

24

Roàési~

Jao!ti

Reino-Unido
Guine

-

2â;r.~i ~

Su"écí~

P.omênit
E.sp~nhc

URSS
JY~~xico·

-

J.40S

3.205
2.757
2.5~&
2.21~

1.996
1.904
,_ 703
1.677
1.590
1.528
.].503
.1.372
1.3&3
1.228
1.011
980
973

937
936
899
862
827
SJO

.. ·374

7SO
740
732
620
613
609
599

· J;D03
- 223
.: 120.
'71
103
502
202
12.857
.939
361

1urquh.

I

3.74~

410'
357
862
633
730
L510
211 '
511
429
210
682
822
357
333
302
761
-441
231
8.766
155"
'337 . ·425

25' · l"ail~ndh
"Novz Guiné
26
27
Peru
28
Jtô!io
1Uri1sia
29
30
·cub•
Suriname
31
.32
h:1mlbh
Finlândia
33
3~

405

:466

USJ..

35
36

USS/Krr. 2

5.582'

6.816

Juoosl~\'Íb

-1~

'D[NSJOAIF

.bZ:OH

r.UNOO

I

].3&1

57~

476
462

I

.IJ57
'160

B!V.SIL
.- " (?.-t\. G1n.ud}/J..:mr:.1es
Fonte: nGeopol1t1que des Ressources M1meres
des V.ines, 11-12/lSSO)

Quadro 8

I

3499

'

~~tt11..,,
d!/

rJ:

:--li

ÁFRICA
Cobalto
Cobre
oramante
E lia nho
C olu mbla (NicSblo)
rantolo
Ouro
Tuno•tlnlo

·ZAIRE

o
:;;.
::!1
01

q

i

'· ./
,__

Cromo

) BOTSUANA

Olomontel

~;f)~IMBABUE
.. ,

Cobalto
Ouro
Manganh

i,. .
Niquei
Cobre

i,. .
Ouro

Amlonlo

9!1. 0/ 0 do Cromo

mundial

86°/0 do Platina mundial
84°/0 do Vanddio mundial

ÁFRICA DO

!13°/0 do ManQa.,nât 111undlol
!12°/0 do Coboll·o mundJo,J

SUL

' Manganh
von6dlo
Piai I na
Ouro
Diamante

g
o
zo

I~
z

~

i
8

OPEP- !12% dt PetrÓioo

C:/·~]

Sob lnlluanclo

f':'" '.']

Altomonlt mlntroihado

Fonia:

tas

US. 8urtou

or

do

URSS

Mlnea.

1 h.1A

I M PO R T Â N C I A

ESTRATé,;ICA DA ÁFRICA AUSTRAL

~

~

o

g..

~.

"'
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CARAJAS- HISTÓRIA E PERSPECTIVAS(')
- Considerável evolução no ~:;onb.ecimento do subso~
lo_ do Brasil (Amazônia) no últimos 20 anos
- Levantaffi.entos bãSicos (primeira metade. da década
de 70)
_
- Atuação agressiva e eficaz de algumas empresas estatais em programas de prospecção mineral
- Carajãs: pàtrimônio obtido pela sociedade brasileira
-T-endência atual na atualização dos recursos mine..
rais da terra
- Baixa remuneração pelas matêrias-primas minerais
metâlicas
-Transferência de riquezas para o financiamento do
progresso das nações industrializadas
_

-Transferência das etapas industriais primárias
(mais poluentes, que mais energia consomem e menos

Terça-feira 7 3501
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Valor agregam ao produto final) para os países fornecedores Q.e bens. minerais
---~ Dependendo da política que ·orientar o seu deseili:--

volvimento, a exploração dos recursos de Carajás podeiã
apenas contribuir, através do aumento da oferta, para a
manutenção dessa tendê_ncia
..--Não se deve desprezar a realidade do mercado externo, nem temer o livre comércio OOm as naçõeS desenvolvi_das, mas sem a liberdade que atenda prioritaria-mente aos seus interesses.

CARAJÁS :_ HISTÓRIA E PERSPECTIVAS(')
-Implantação de indústrias de transformação na régião, que realmente possam contribuir para o seu desenvolvimento sócio-econômicô, através de empreehdimen-tos integra~os ou complementares

- :Programas de desenvolvimento regional, que possi·
bilitem a ocupação racional de seus espaços, evitando-se
õeõiii'iecido processo _de decadência tão bem exemplificado em vãrios distrilos mineiros quando da exaustão de
seus recurs_os
- Carajás encerra em _se~ subsolo os recursos minerais mais variados:_ _
- Metais mais utilizad_os ~a indústria rrioderna: ferro
- alumíniO -cobre- manganês ~níquel- zincocromo - tungstênío - estanho
-.• -- Mais valiosos: ouro - prata - paládio
~ --:..._:: Insumõs para indústrias metalúrgicas: calcário sílica
-lnS:um·os para agricultura: dolomito
-Pedras semipreciosas: ametista
-Pedras decorativas: granitos
-Distrito bauxítico de Paragominas-Tiracambu na
sua área de influência

\
\

\

\

·ê
\
\

.
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CARAJÁS -

HISTÓRIA E PERSPECTIVAS (')

- Oportuhidãdes para variados empreendimentos,

que poderão dar expressiva contribuição para o

desen~

votvimento regional
- Mineração - Metalurgia - DesenVolvimento industrial que possa realmente agregar maior valor aos
produtos da região, -com maior contribuiçã-o -sócioeconômica.

m

ConseqUências da crise mu_n!lial:

- Maior vulnerabilidade de Carajãs .à cobiça iriteri:iacional, ante a necessidade de se gerar dólares a qualquer
. custo
- RetraÇão "dOs investimentqs; dandO

o· teinP"õ iiece5-

sàrío para melhor conhecer as potencialidades de seu
subsolo, e encontrar as melhores soluções técnicas e polí-

tiCas para o Seu 3.pi6VeitãffiC:nf? ·- --. -- ----

-
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--A exploração de Carajás não deve ser considerada
como a panacéia para todos os problemas económicos
que estão sendo enfrentados
--Carajás corresponde a uma das maiores concentrações de recursos mineraís da terra, que está começando a ser explorada quando a maioria das nações começa
a exaurir suas próprias fontes, e encravada nurna região
e num país que necessitam produzir riquezãs para melhoria da qualidade de vida de sua sociedade.
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2- EXPEDIENTE DESPACHADO

I.! -ABERTURA
1.1.1- ComuDicação da Presidência

Inexistência- de quorum para abertura da sessão.
1.1.2- Designacão da Ordem do Dia da próxima
sessão

2.1-COMUN1CAÇÁO DA UDERANÇA DO
PFL NA CÁMARA DOS DEPUTADOS

DOS

-Substituição de_ membro na Comissão Mista deOrçamento.

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-

Ata da 12\1 reunião, em 7 de outubro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da·

47~

Legislatura

Presidência do Sr. Mário Maia·
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Mãrio Maia- Hêlio GU:Círos- Ale~
xandre Costa- Américo de Souza- Helvídio Nunes
-.O ias"'Macedo -_Carlos Alberto- MauríciO LeiteNivaldo Machado -Luiz Cavalcante- Arno Damiani.

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)-:- A lista de pre·
sença acusa o comparecimento de 12 Srs. Senadores. No
plenário, no entanto, não hâ número suficiente Para ·a
abertura da sessão. _
Nos termos do disposto no§ 2~' do art. 180 do Regimento Interno, será despachado o Expediente que se encontra sobre a mesa, ficando designado para a Ordem do
Dia da próxima sessão ordinária.
Trabalhos das Comissões
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) .:...._ Está encerrada a reunião.

Nos termç.s regimentais, indico a Vossa Excelência o
nome do Senhor Deputado Álvaro Gaudêncio para integrar, como titular, em substituição ao -senhor Deputado
Francisco Erse, a Comissão Mista que deverá emitir parececsQbre o Projeto de Lei Orçamentária referente aá
exercício financeirO de 1987.
Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa EXcelência meus protestos de elevadO apreço e consid~
ração. - DepUtado José Lourenço, Líder do PFL.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
"Destinada a investigar a gestão das sociedades de
economia mista nas quais a União detenha maioria
acionária."

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 40 minutos.)

EXPEDIENTE DESPACHADD
Nos termos ·do § 2<? do art. 180 do Regimento Interno
Oficio n9 155/86-PFL Brasllia, 2 de outubro de 1986.
Senhor Presidente:

11~

Reunião, realizada em 3 de setembro de 1985

As dez horas e doze minutos, do dia três de setembro
do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de
Reuniões da Comissão de Economia, presentes os Srs._

Senadores Cesâr Cais (Presiderite); SeverÕ GoDles (Rel8tor), Roberto Campos, João Calmon e Juta~y Magalhães, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito,
"destinada a investigar a gestão das Sociedades de Economia- Mista nas quais a União detenha maioria acionãria". Comparece, ainda, o Sr. Deputado Mário Lima.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior ciue,
em seguida, é dada como aprovada.
Havendo número regimerital o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos.
Dando continuidade, o Sr. Presidente, Senador César
Cais, solicita ao depoente que preste o juramento, e, em
seguida, concede-lhe a palavra

Inicialmente~ o Sr. Henri Philippe Reichstul, Secretário de Controle: _das Empresas Estatais, agradece a
oportunidade de depor junto à Comissão e em seguida
faz sua exposição colocando-se à disposição dos Srs.
Pa~lamentares para quaisquer outros esclarecimentos.
Na fase interpelatória, usam da palavra, pela ordem,
os Srs. Senadores Severo Gomes (Relator), João Calmoa, Roberto Campos e o Deputado Mário Lima.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, para constar, eu, S_ônia de Andrade Peixoto Assistente -da COmissã-o, lavrei a presente Ata, que lida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação, juntamente com o acompanhamento das notas taquigráficas.
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ANEXO A ATA DA 11' REUNIÀJ2 JJA CO·
MISSÃO PARLAMENTAR DE f/YQUERITO
DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS
SOCIEDADES DEECONOMIA MISTA NAS
QUAIS A UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIÓNÃRIA, REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO
DE !985, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL,
SECRETÁRIO DE CONTROLE DAS EMPRE_SAS ESTATAIS, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE.
Presidente: Senador 'tesar Cais
Relator: Senador Severo Gomes
(Integra do apanhamento taquigrãfico.)
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Inicialmente
quero agradecer a presença do Sr. Presidente e do Relator, além dos Srs. Deputados e conVidados.
Vamos abrir os trabalhos desta reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito que investiga as gestões das sociedades de economia mista em qUe a-União tem n1:i10~
ria.
Hoje, o nosso Depoente é o Dr. Henri Philippe Reichestul. O Dr. Henri, é um homem de experiência e formação universitária, economista, com tese defendida em
universidade norte-americana, sobre as esfitiiS. t=:, também, da Secretaria de Controle das Empresas Estatais da
SEPLAN, a SEST, onde exerce a função de Secretário.
Co-nvido o Dr. Henri Philippe Reischstul para prestar
o juramento~ (Pausa.)
--O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL - Juro,
como ·dever de consciência, dizer toda a verdade, nada
omitindo do que seja do meu conhecimentO; sõbre quaisquer fatos relacionados a- cargo _desta _C_oõiíSS-ãO- Parlamentar de Inquérito que investiga as gestões das sociedades de economia mista rias quais a União detém a maioria acíonái:ia.
-- - -O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Antes de inT'
ciarmos o depoimento, desejamos dizer que a Comissão
fez uma proposta, que será votada na primeira oportunidade, mediante a qual o Depoente terá 30 miriutos pãra
o seu depoimento, prorrogável por mais 15 miO.ótos, e
cada Senador terá 10 minutos para encaminhar, oralmente, as suas perguntas.
.
A reunião encerrar-sC-á às 12 horas e 30 ffiinutOs:
Como começamos um pouco atrasados, nós vamos encerrar a reunião às 13 horas. Caso não- tenha sido possível completar o depoimento, S. SI' será convocado outra
vez.
Com a palavra o Dr. Henri Philippe Reichstul.
O SR. H!ONRI PIULIPPE REICI:!STUL ~ Pri·
meiro, quero agradecer a possibilidade de estar aqui e de
depor junto à Comissão Parlamentar de Inquérito que
investiga ãSgeSlões das sociedades de economia mista.

Farei uma exposição, através de transparências, sobre
o que representa o universo das empresas estatais, parti~
cUlarmente a- respeitO daquilO que está Sob-;:,- controle" da:
Secretaria de Controle de Empresas Estatais da SEPLAN, tentando mostrar aláunS dados bâskos sobi-e o
núinero de empresas que estão sob controle da SEST,
dos tipos de empresas que existem sob o controle da
SES'f_e_ apresentar a{g_uns -dados do orÇamento dessas
en:tpresas para o ano de 1985 para que os_Senhores te-_
nham uma idéia dos problemas dessas elnpresas. Deixaríanws as questões mais polêmicas para as perguntas
dos Srs. Parlamentares. (Exposição de transparências.)
Esse é um quadro que dá uma visão geral da participação do Estado - das empresas estatais- na econo~
mia de alguns países desenvolvidos e em desenvolvimento comparados com o Brasil. O que. se nota é que a participação das empresas estatais no Brasil, em termos de
PIB, não é exagerada - representa 14%. Os números
que-aparecem em alguns órgãos de imprensa em relação
a essa participação são em função de uma íncorreção, ao
se analisar o volume de dispêndio das empresas estatais
sobre o PIB, onde não foi utilizada uma medida de valor
agregado em ContabiHdade Nacional o que seria corretO. Seria a mesma ·questão se_ eu pegasse, por exemplo, o
volume de gastos ou de vendas de um supermercado e
dissesse que a participação do supermercado no produto
das vendas desse segmento, no Produto Nacional Bruto
em economia, é tantos por ·cento. Na verdade, deve-se
tomar a medida do valor agregado. Se examinarmos a
participação das empresas estatais no produto da economia brasileira em 1981- e os dados de hoje, em termos
reais, não são muito diferentes - nós temos a particípação de 14% em relação ao produto. E em relação a for-niação bruta de capital, ou seja, da taxa de investimentoS, ela passa para, aproXimadamente, 30% e em terril.oS
de emprego, 4%. Se olharmos para o México, Peru, Chile
e França, veremos que a participação em termos de produto é relativamente semelhante à dOlJrflSTI. Em te-rnio~
de parti-ltipação de investiineilto~-no caso do México e da
Argentin~ 1 é semelhante ao Bras~; o Chile e o Peru um
pouco pela metade e a França tem uma participação bastante forte em termos de investimentos totais. A conclusão que se tem dessa tabela é a de que o caso brasileiro
não é um caso excepcional. Esse perfil de participação do
Estado em setores da economia, de países em desenvolvimento e já desenvolvidos, na área de empresas estatais,
propriamente dito, é um aspecto relativamente comum.
A conclusão desse quadro, também, e a de que a participação do Estado, em alguns setores da economia brasileira, também não foge muito aos padrões encontrados
em outros países.
Entretanto, terminada essa c01p.paração internacional
quero mostrar aqui como se compara a participaÇão do
segmento estatal em economia brasileira comparado
com o segmento privado, nacional ou estrangeiro. O que

se nota é que no patrimônio líquido das 500 maiores empresas do País, aproximadamente 65%- tanto em 1982
comei e-rri 1983 - r_epresentam a participação estatal e,
apena_s, 35% do patrimôni~_líquido das SOO maiores empresas estã_o" nas mãos dõ setor privado. EsSa tabela mostra, dê fato, uma característica bastante conhecida da
pa~ticipação estatal, da empresa estatal, na economia e,
no Caso particular, no Brasil- que é a de se concentrar
em atividades que exigem um grande volume de capital e
que têm prazos de maturaÇãO muíto longos: A fim de
que V. Ex•s tenham uma idéia, para se construir uma hidrelétrica é necessário aproximadamente, 6 anos. E ovolume de recursos e de pOupanças que precisain ser amealhados para se construir uma hidrelétrica, tanto em termos de volume como de prazo~ são enormes o que faz
coin que o seior privado tenha díficutdades, via intermediação financeira. de amealhar, juntar, aglomerar poupançaS no volürtie necessário e no prazo necessário, até
iniciar um rendimento, O setor privado teria que captar
2 bilhões de dólares para construir uma usina hidrelétrica e ficar êoiil esseS 2 bilhões de dólar_es não produtivos,
durante 6 anos. E só a partir de então,_ passar a gerar algum tipo de retorno. Isto mostra, claramente, que a ação
do Estado no Brasil tem se concentra-do, especificamente, em áreas o_nde há grande necessidade de capital e
onde a taxa de retorno é lenta e relativamente baixa, de
acordo com esse quadro aqui. Se analisarmos, rapidamente, a taxa de rentabilidade sobre esse património
líquido, demonstrado na tabela anterior, o que se observa é que a taxa de retorno das empresas estatais - no
caso as federais - aproxímadamente a metade da taxa
-de retorno das empresas privadas, tanto as nacionais
como as estrangeiras, ou seja. a participação em t.ermos
de patrimônio líquido é praticamente o dobro 'ou dois
terÇOs versus um terço. No entanto, a taxa de rentabilidade sobre esse património líquido é, aproximadamente,
a metade, o que, também, tende a explicar a participação
estatal ness~ ramos a que me referi.
O SR.
estaduais?

-

E de 0,4 entre M públicas e as

O SR. HENRI ?HILIPPE REICHSTUL - Aqui
houve um problema em 1983. O controle de tarifas íez
com que as empresas concessionárias, principalmente de
energia elétrica, tivessem no seu valor agregado, uma
taxa de rentabilidade negativa.
Aqui, tomando-se uma outra _amostragem; um pouco
mais recente, para o ano de 1984, em relação às estatais,
do setor privado nacional e estrangeiro, o que se observa, novamente, é que para 50 maiores empresas - ou
grupos - estatais, privado nacional ou privado estran~
geiro, vamos ver como se distribuem esses principais in~
dicadores financeiros. Em termos de patrimônio líquido,
para 1984, ao invés de pe.Sârmos as SOO maiores que era
o resultado do quadro anterior, pegarmos os _50 maiores
grupos, essa tendência, inclusive, fica mais nítida ainda.
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Temos, praticamente, um pouco mais de 70% do patrlmônio lfquido nas mãos de estatal versus 30% no privado, c cm termos de lucros, em 71% de-- p-articipação no
patrimônio, -não- geram a mesma proporção de lucro.
Geram apenas 55% dos lucros, o que mostra um pouco
menos acentuada essa tendência de ter uma taxa de retorno inferior da estatal versus a privada. Em termos de
receita total, 43% versus 60% do seguimento priVado, o
número de empregados (40%), 22% apenas dos impostos
arrecadados está ligado, também, à questão de lucro; e
dos artigos totaiS; incluindo, aí, além do patrimóniO
líquido, outros ati vos - 78%. OU-seja, essa: fabela, até
aqui, tende a confirmar as informações anteriores, pe~
gando as 500 maiores empresas e oS anos de 1981, 1982,
1983. f: importante qtie se note a questão das dívidas. Se
somarmos o total das dívidas do exigível a curto e longo
prazo, o que- se nota é que o seguimento estatal tem uma
grande proporção de dívida em relação ao conjunto dos
50 maiores-grupos. Isso se explica pelo processo de endividamento externo e interno - essencialmente interno
-,que as estatais sofreram a partir de meados da década
de 1970 e que atê hoje existe e causa bastante problemas.
Feita essa apreciaÇão iniCiai em relação ao universo
das estatais e a sua participação na economi<C6fasilelra:em comparação às internacionais, eu qUeria explicar a V.
Ex•, ou descrever para os Senhores, o universo das em~
presas estatais sobre o co_ntrole, especifícameilte, da Se-cretaria de Controle de Empresas Estatais- SEST. Te-mos, formalmente, 424 empresas sob o nosso controle,
incluindo algumas empresas que são empresas mais fOr~
mais - elas não têm existência prática, denominadas de
empresas-papel, -num total de 45 empresas, prillcipal~
mente no que respeita a registro de lavras, na área da
Companhia Vale do Rio Doce. O universO legal e formal
de trabalho da SEST ê de 424 empresas, dos quais o forte
em número de empresas - inclusive. mais tarde nós ve-remos em termos de participação- está nos Minístérios
de Minas e Energia e da Educação -dado o_ número de
Fundações, AutarqUias e Uníversidades que estão sob o
controle do MiniSfériõ 'da Educação - Agricultura, ln~
dústria e Comércio e Interior. Desse universo de 424 em~
presas, acho que é necessário que se faça algumas sepa~
rações importantes e que gostaria de expor aqui. São as
seguintes: além das empresas estatais, propriamente di~
tas, estão sob o controle da SEST, o SIMPAS~ que ê o
Sistema de Previdência Social- são 6 empresas- e os
bancos oficiais federais. Sendo que a SEST aprova os
orçamentos de custeio desses bancos oficiaís e não as
operações ativas. As operações ativas dos bancos ofi_ciais
federais são. controladas e aprovadas pelo orçamento
monetârio, pelo Conselho Monetâiio Nacional. Na prâ~
tíca, de fato, quando falamos em empresas estatais sob o
controle da SEST, referimo-nos a esses dois segmentos
iniciais - são as empresas do setor produtivQ e as enti~
dades típicas de Governo. Essa diferença, aqui, ê muitOimportante e tem gerado bastante discussão e polêmica,
Gostaria de expor um pouco, rapidamente, qual a ori~
gem desses dois segmentos.
As empresas do setor produtivo, onde estão concen~
trados, praticamente, 90% do orçamento da SEST, são
constituído por ELETROBRÃS, PETROBRÁS, Vale
do Rio- Doce. Enfim; é o setor produtivo es.tatal e que
tem a sua origem histórica anterior ao segmento de enti~
dades típicas de Governo e está muito ligada ao processo
de industrialização brasileira e à participação do Estado
na economia desde a década de 1930, da Revolução de
30. Essa entidades típicas de Governo são, na verdade,
falsas empresas. São empresas que foram criadas a partir
de um processo de modernização muito seletivo da máquina estatal, ou seja, na medida em que o Estado não
fez uma reforma administrativa profurida, em toda a sua
estrutura, por falta de recursos, por dificuldades de administração burocrática, ele decidiu privilegiar alguns
segmentos da administração pública direta e passou a
transformar antigos. departamentos de administração direta: em-empresas; fãiiriClO-COin q_ue-essa:!fCriipicifa-s tives~
sem mais agilidadade em relação à máquina do Estado,
mais tradicional a fim de que pudessem contratar e deiinitir pessoas, pagar salário de mercado, ter uma atuação
mais dinâmica. Mas, na verdade, são empresas que ilão
geram receita- não são verdadeiramente empresas. São
falsas empresas. Como exemplo, temos a FUNAI, o
IBDF, o IBGE- são empresas que não geram receitas.

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Não podemos pedir para a FUNAI cobrar uma receita
dÕs índios; ftã() p0demos pedir cjue o IBGE, na hora em
que estiver reCenseando cada cidadão brasileiro, Cobre
uma taxa pelo recenseamento. São empresas que; na verdade, estão ligadas muito intimamente à administração
direta e que deveriam estar intimamente ligadas ao orçamento fiscaL Temos na SEST, inclusive, um projetO parã
fazer -com que essas empresas passem para o orçamento
fiscal. Acho que é bastante importante essa diferença do
ponto de vista conceituai, pois a questão tem gerado algumas discussões por falta de informação.
Passarei, agora, a me concentrar no segmento do setor
produtivo estatal que é, digamos, onde estão concentradas as soc~edades de economia mista, que é o obj.eto
principal desta Comissão de Inquérito. Essas 236 empresas estatais do setor produtivo e estão distribuídas por
atividade. Vemos uma grande concentração em áreas de
infra-estrutura, tansporte, comunicaçõeS, ener&:ia elétrica, siderúrgia extração e beneficiamento de minerais, e
tem um grande número de empresas, mas, aí, a participação ê menor, nã área comercíal. E toda rede de comerciaHzaçáo de géneros de primeira necessidade, que tem
um número muito grande de empresas, mas que, do ponto de vista de peso, de ponderação, é relativamente pequeno.

O SR. PRESIDENTE - (Cesar Cals) - Quer di<er,
na área de eletricidade, só estão as de produção de energia.

O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL -

Exata·

mente._Aqui não estou tratando _das concessionárias estaduais de energia elétrica.

O SR. PRESIDENTE - (Cesar Cais) - E federais.
O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL ~ Ni\o, as
federais estão aqui.
O SR. PRESIDENTE -

(Cesar Cal>) -_Tomos al

uinas duas federais, por iSso que -eu disse que são diStribuidoras. A ESC ELSA e a LIGHT. Talvez, não estejam
aí.

O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL- Uma forma de os Srs. verem a importância, digamos, da distribuição dessas empresas, no orçamento SEST, vendo a
curva ABC do imobilizado total das estatais, percebe-se
o seguinte: viti.te empresas representam 90%, aproximadamente, do ativo imobilizado do conjunto das estatais.
Está certo? E 71 empresas chegam praticamente a quase
100%. Quer dizer, 99% do conjunto do imobilizadO das
estatais estão na mão de 71 empresas. Mas eu entendo
que o dado mais importante é representado por essas
vinte grandes empresas. Quando se estã falando de estatiz:ição, ou grande número de empresas estatais, o que é
preciso ter muito claro é que vinte empresas representam
praticamente 90% do orçamento SEST e da participação
des_sas estatais de fato na economia. Mho que é importante ter esse dado, quando se discute, principalmente, a
__ questão da desestatização ou da privatização. Quer dizer, até que ponto os efeitos esperados sobre a privati.:
zação e a desestatização podem se refletir sobre o resto
da economia. Acho que essa é uma informação importante para essa discussão. Só para os Srs. terem uma ideia, dessas vinte e dessas 71 empresas e dessa curva ABC,
que eu acabei de mostrar. essas vinte empresas aqui é que
representam os 89% do imobilizado total das estatais, e
essas 51 empresas. adicionais ê que representam mais I O%
do imobilizado em serviço dessas empresas estatais.
Mas, isso só, a título de informação. Não tem uma anâlise qualitativa aqui neSsa -tabela.
Outra iilformação sobre esse universo de empresas estatais do setor produtivo é relativo ao nível de endividamento qOe apareceu naquela tabela anterior. Nos 50
maiores grupos, tinha 81% da dívida total. As estatais
possuiam 81% do total da dívida dos 50 maiores grupos
brastleiros em 1984. Isso aqui é uma abertura um pouquinho- melhor do nível de endividamento -das empresas
estatais. O que se vê ê que, se tióS, primeir<i, pegarmos o
total da dívida das estatais- e, aqui, estou incluindo o
endividamento total, curto e longo prazo, ou seja, se a
gente tomar como 100 o total da dívida das empresas estatais, externa e interna, curto e longo, o que se observa é
que 70% da dívida das empresas estatais eStão c_oncentrados em dois setores: setor siderúrgico e setor elétrico.
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70% do total dessa dívida, que ê 100, estão concentrados _
nesse primeiro grupo; setor elêtrico e setor·siderúrgico. E
30% ~penas é que estão distribuídos entre transportes,
nuclear, petróleo, mineração e telecotnunicações. Se nós
incluirmos o grupo nuclear no total da divida, quer dizer, considerá-lo como um setor elétrico, essa dívida, inclusive, aumenta para 75%, aproxim-adamente. Então,
isso é um fato importante.
O segundo aspecto importante, que é demonstrado
por essa tabela, é que, além de o total da dívida ser conç:entrado em dois setores, _o_ grau de endividamento de
cada um desses dois setores é muito elevado. ~uma outra observação. Oü seja 70% do ativo ou passivo total do
setor elétrico é financiado via endividamento. Itaipu,
98% da forma de constituição da empresa binacional que
não causa estranheza propriamente dito. Ela tem um capital de 100 milhões de dólares, 50 paraguaio, 50 brasilei-ro, e o resto ê tudo via endividamento e 70% no grupo siderúrgico. Ou seja, são coeficientes muito elevados eni
endividamento, que mostram, na verdade, as dificuldades financeiras que esses dois setores estão enfrentando
já há algum tempo. Quando examinarmos o resto dos setores, o grau de endividamento por setor é relativamente
aceitável, dentro dos padrões de empresa privada no
Grupo TELEBRÁS, no Grupo Vale, no Grupo PEM
TROBRÁS e atê no grupo transporte, até um pouco elevado em transportes. No grupo nuclear, o grau de endividamento em relação ao seu passivo total, o ativo total
também é bastante elevado. Quer dizer. iSso mostra as
dificuldades financeiras dos segmentos elétricos e siderú_rgico _estatal, e mostra _onde é que_ está, na verdade,
uma boa parte da dívida externã. brasileira pública. Ela
está nesses dois grandes setores.
Finalmente, o últimO -Quadro em relação a essa abordagem mais geral sobre o universo das estatais, eu gosta~
ria de dar mais um pouco de informação aos Srs. sobre o
número de empregados das empresas estatais e a sua
evoluç~o de 1980 para cá. O que se o_hserva é de que, primeiro, o conjunto de_ funcionários das empresas estatais.
e, aí, incluindo Previdência Social e bancos oficiais federais, qUe fazem parte do universo do controle da SEST, ~
de aproximadamente de l milhão e 300 rnil funcioná.rios,
mas que, se pegarmos somente as empresas estatais, pro~
priamentente ditas, estamos trabalhando em torno de
um universo de 850 mil funcionários, dos quais 600 mil
estão no setor produtivo estatal e 250 ou 280 mil em empresas típicas de governo. Novamente, eu, do ponto de
'lis1a analítico; tenderia a englobar esses funcionários
aqui, eu os somaria ao da administração direta. Porque,
na verdade, são funcionários do IBDF, da FUNAI, do
IBGE, do lPEA, quer dizer, órgãos que estão muito ligados, que têm uma atuação muito semelhante à adminis·
tração pública direta.
O SR. PRESIDENtE (CesarCals)- E os bancos oficiais?

O SR. HENRI PHJLIPE REICHSTUL -Os bancos
oficiais, nã Verdade, também seriam importantes, não fazem parte do segmento produtivo estatal, mas estão sob
o controle do Estado e é um número importante. Agradeço a sua observação, De fato, os bancos oficiais, além
de terem um número bastante significativo de funcionários, esse número tem crescido, como os Srs. podem
ver, passa de 140 mil, em 1980, pafa 185 mil, em 1984.

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- E se for dividir
pelo número de empresas é mais carregado.

O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL- e_ bastante carregado.
Bom, esse quadro seria o último dessa apresentação
mais genérica, digamos, sobre o universo das empresas
estatais sob o controle da SEST. Estou bem de tempo,
Senado.-?
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)~- V. S• dispõe de

mais -IS-minutos.
O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL -

Tudo

bem. Eu queria expor aOs Srs. um pouquinho, falar um
pouco sobre os instrumentos de controle existentes hoje
na SEST, e expor rapidamente o orçamento da SEST
para 1985, relativo aos dois segmentos: setor público estatal e as empresas típicas de governo.
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-estão descritos aqui nessa transparência- o principal
deles é, de fato, _o orçamento, ou seja, o orçamento das
empresas estatais, isto é, o limite de dispêndios globais
por itens de gastos: serviço da dívida, investimento, cUsteio pessoal, outros custeios, todas as- contãs, não só de
uma forma agregada, como de uma forma desagregada,
por item de despesa, devem ser aprovados pela SEST.Quer dizer, devem ser aprovados pelo Presidente da República, através de uma EM, e as empresas são obrigadas a respeitar, legalmente obrigadas a respeitar esses te-tos. Existe toda uma legislação que pune as empresas,
caso elas excedam os tetas aprovados peta Presidente da
República.
.
Além desse orçamento propriamente dito, wn subitem
desse orçamento, que é muito imporfã.ilte-pafa nós, na
SEST, são as questões das prioridades para operação de
crédito. A SEST controla todas as operações de crédito
do setor público como um todo. Ar, vai setor público
municipal, estadual e federal. Ou seja, -para que qualquer
empresa ou entidade da administração pública faça uma
operação de crédito interna ou exteina, rricimõ Uma empresa estadual com um banco estadual, precisa ter uma
autorização de operação de crédito conferida pela SEST.
Quer dizer, é um instrumento bastante poderoso para
controlar o volume de gastos e o déficit do setor público
como um todo.
Um outro item importante são as alterações patrirriOniais e institucionais quanto à criação de novas empresas
estatais, expansão, privatização, aumento de capital,
participação em outras companhias. Todas têm que ter
uma autorizaÇão da SEST para esse tipo de operação.
Além disso, existe um coD.trole sobre os tetas de importação. Esse controle surgiu no momento em que houve
uma dificuldade muito séria na balança comercial-e, aí, o
setor público passou a ter um controle das importações
do próprio setor público muito rígido. Hoje, esse teta
existe. esse controle é feito, mas não causa tanta preocupação, dada à performance bastante boa que estamos
tendo na balança comercial e no balanço de pagamentos.
O teta de combustível, que agora foi extinto, também foi
importante, tanto no item de controle de gastos e custeios, como estava muito ligado à questão das importações, quando era importante controlar o volume de
importações de petróleo, a política de recolhimento de
dividendos à União, a remuneração dos dirigentes -das
empresas estatais, quer dizer, os saJários dos dirigentes
das empresas estatais. Veja-se que atravéS do CISE, que
é um Conselho interministerial de saJário de empresas estatais, cuja Secretaria Executiva se conf!.mde CQm a Secretaria da SEST, existe uma cobrdenadoria, que está
sendo montada hoje e qUe trata do controle de pessoal
das empresas estatais, análise de cargos e de salários, beneficias diretos e indiretos, planos de assistência; pi-evidência, etc.
__
E, finalmente, uina -nova forma de controle da SEST
sobre as empresas, que tem um aspecto qualitativo muito
importante, é a avaliação do desempenho. Uma nova
coordenadoria foi áiã:da, agora, com o novo governo,
Coordenadoria de Avaliação de Desempenho Econõmico que está sendo montada, com vistas a estabelecer critérios de avaliação de desempenho dessas empresas e a
idéia é relacionar esses -critérios de performance ou avaliação de desempenho, nas empresas, com os seus próprios orçamentos e atê, se possível, com alguma coisa em
relação à política salaríal. As empresas mais eficientes
p-oderiam ter uma política salarial que beneficiasse, que
premiasse, digamos, os funcionários da estatal que contribuíram para esse aumento de efíciênda.
O mais' importante desses insfrilmentos, obviamente, e
o orçamento. E, aqui;- eu quer'ía- apresentar aos Srs. o
orçamento das empresas estatais nesses dois segmentos.
Primeiro, vou mostrar como é que, juntando esses segmentos de empresas típicas de govemo-, que são falsas
empresas, quer dizer, são quase departamentos da administração pública direta, junto com empresas produtivas,
qual é o efeito global desse orçamento SEST, fazendo
essa consolidação? Porque, do ponto de vista de análise
qualitativa, é errõriea, incorre a erro, está Certo, o observador. Quer dizer, faz com que o observador tenda a incorrer em um certo erro. Aqui, estou apresentando o
orçamento da SEST para 1985, segundo_ revisão que foi
aprovada, hã pouco tempo, pelo Presidente da República, e, aqui, estou apresentando, de forma consolidada, as
empresas típicas de governo e o setor produtivo estatal.
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Muito bem! O que se observa desse orçamento na forma
como ele está apresentado aqui? Primeiro,- de que esse
universo das empresas estatais gera um total de receitas
de aproximadamente 230 trilhões de cruzeiros. O grosso
sertdo receita operacional e, aqui, outras receitas, incluindo parte não operacionaL As despesas de custeio,
iOctuindo a folha de s~lários e ençargos e os outros custeios; compfa de matéria-prima, pagamentos de seguros,
taxas, impostos, somam um total de 165 trilhões, sendo
importante notar que, dos 165 trilhõ~. 36 representam a
folha e encargos do total das empresas, o que faz com
que, em termos brutos operacionais, e, aqui, estou fazendo um demonstrativo do orçamento_ à semelhança do
que se faz com empresa do setor privado, os dois segmentos consolidados serem resultado bruto, ainda pósoperacional, de 64 trilhões. Para gerar esse resultado
bruto de 64 trilhões, as empresas utilizaram capital de
terceiros e não só capital próprio. Vimos, nos quadros
anteriores, que as empresas usaram, pesadamente, capital de terceiros, dado o elevado nívd de endividamento.
Portanto, para remunerar esse capital de terceiros, que
foi utilizado para operação dessas empresas, foi paga
uma conta de despesas financeiras (juros) de 42 trilhões,
apro:rdmadamente. Ainda assim, esse universo gera um
resultado líquido positivo de 22 trithões.
Muito bém! Isso, dígamos, é o que a gente chama balanço corrente. Na verdade, isso aqui é o corrente operacional e aqui se deduz a conta de juros. Esse resultado
positivo, na conta corrente, vai gerar um balanço negativo, na conta de capital, por quê? PrimeirO, porque esse
conjunto de empresas_ tem um volume de investimentos,
que apesar de declinante, de 80 para câ ainda é importante. 50 trilhões de investimeritos, inaiS outras despesas
de capital de 12 trilhões.
Estes 62 trilhões negativos recebem, no entanto, um
aparte líquido do Tesouro de 33 trilhões. Aqui é o global, depois nós vamos ver o que é para empresa típica de
Governo e o que é para o setor produtivo. Na verdade,
esse aparte líquido do Governo, de 33 trilhões, está em
aberto. O que vai para o conjunto do setor produtivo,
excluindo a Rede, é aproxídamente 7 trilhões; 4.6 trilhões vão para a Rede Ferroviária Federal, através de
um processo de saneamento, que foi iniciado no Governo anterior. Ou seja, destes 33 tdlhões, 12 trilhões aproximadamente vão para o setor produtivo estatal, que são
estes dois itens aqui, e 22 trilhões, aproximadamente dois
terços, -vão para as empresas típicas de governo. Isso representa a fonte principal de recl:lrsos desses segmentos
que vocês vão ver na próxima transparência.
Gerando um superâvit em contaS correiiltes de 22-IriIhões, estando esse nível de gastos recebendo transferências do Tesouro de 33 trilhões, esse conjunto de empresas
precisa, para financiar essa conta de investimento e de
outras despesas de capital, de um volume de crédito adi~
cíoiial de 6.8 trilhões, que são as necessidades de crédito
adcional que essas empresas pfecisati1 tomar. E que são
vulgarmente chamadas déficit' público, conceito FMI.
Na verdade, a tradução correta desse termo, dentro da
metodologia do Fundo Monetário Internacional, é: necessidade de financiamento do setor público, ou seja, as
necessidades adicionais de financiarneritõ d()Setor pUblico do segmento estatal são de 6.8 trilhões, ou seja, o segmento estatal vai pressionar o mercado de crédito em 6.8
trilhões, o que é vulga-rmente chamado de déficit das empresas estatais.
·
Se nós passarmos a uma cobertura desse orçamento
consolidado, entre empresas do setor produtivo e empresas: típicas de Governo, nós podemos observar, em relação ao segmento das empresas típicas de Governo, que
congregam maís de 150 empresas, o seguinte orçamento:
essaS empreSas geram através de diferentes receitas, taxa-s, etc., um volume de recursos prõprios da ordem de 6
trilhões e, no entanto, têm despesa de custeio, principalmente de pessoal, mas também de outros custeios da ordem de 18 tri1hões ou seja elas apresentam um déficit de
12 trilhões se nós fôssemos anaJisá-las como empresa do
setor privado, um déJicif corrente. Elas vieram num vOlume de_ receitas inferior ao volume de despesas correntes, Sem, ii1c1Usive encargos financeiros. Ora, isto não é e
nem deve ser uma surpresa._ E impossível esperar que o
IBDF, o IBGE, a FUNAI, o IPEA possam gerar através
de taxas ou receitas que possam cubrir a suas despesas de
custeios. f: como esperar que as universidades gerassem
um superávit, que as Forças Armadas gerassem um su-
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perãvit, quer dizer, gerassem receita para cobrir seus custos. É um resultado totalmente esperado. E o conceito de
déficit, o cOnceito privado de déficit que seria de 12 triIhões, e o termo está correto, é um déficit de operações
correntes, só que, na verdade, ele não é um déficit esperado,_ porque isso aqui faz parte de um segmento, faz
quase parte de um segm~nto da administração pública
díreta. Então, esse déficit, ô resultado bruto nega_tivo de
12. trilhões, somado aos juros, aumenta para 14 trilhões.
Se nós somarmos os investimentos desse segmento mais
as outras despesas de capital teremos um déficit cOrrente
de 14 mais 8 de gastos de capital. Eu tenho 21 trilhões.
Esses 21 trilhões são cobertos pelo Tesouro Nacional,
como era de se esperar. Sobra uma diferençazinha de 800
bilhões que representa, digamos, o déficit público, conceito FMI desse segmento, que são as necessidades de
crédito _adicional, nesse setor. Enlão os Srs. vêem que,
quando se fala em déficit das empresas estatais, é muito
importante qualificar o que está se falando. Se nós estamos falando no conceito de necessidade de financiamento líquido do setor público, seria um conceito do Fundo
Monetário que está sendo usado pela imprensa de uma
forma generalizada como déficit; se nóS estamos falando
do resultado deficitário bruto dessas empresas aqui, isso
é esperado.
Eu queria comparar esta transparência cOm a que
mostra o segmento produtivo que representa mais do
que 90% do orçamento da SEST, para 85. O que se observa aqui é que esse segmento de 20 maiores empresas
ou os dez maiores grupos do orçamento SEST gera um
volume de receita de 220 trilhões, cobre as suas necessidades de custeio pessoal, encargos e outros custeios,
compra de petróleo da PETROBRÁS,. compra de minério da V ale, estração de minério da Vale, compra de
minêrio de ferro do grupo siderúrgico, isto tudo está
aqui e gera um resultado bruto, como tinha sido mencionado pelo Senador, inclusive superior ao do Consolidado, 77 trithões, se nós deduzirmos a remuneração de capital de terceirOs que serviu para gerar esse resultado
bruto de 77, que é a parcela de juros de 40 trilhões, nós
temos um resultado líquido ainda positivo de 36 trilhões,
ou seja, esse segmento, se analisado da ótica privada, digamos, se nós pegassemos uma empresa privada que tivesse essa performance seria uma empresa superavitária.
O SR. MÁRIO LIMA- Ainda vale a pena acreditar
que os encargos financeiros são de 40,<5 e o de pessoal de

24 milhões.
O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL- Muito
bem, se nós, a partir desse superávit, olharmos para a
conta de capital e vermos o volume de investimentos de
caixa financeiros e não econõmicos dessas empresas, em
1985, dispendid_o, incluindo as contas atrasadas de 84, 46
trilhões e outras despesas de capital 7 milhões, nós vamos ver que, de fato, essas empresas não geram superávit
suficiente para bancar o total de seus investimentos. Mas
não é de se esperar numa economia capitalista moderna
que um segmento privado, por exemplo, uma empresa
privada que está no processo de investimento acelerado,
consiga gerar recursos próprios suficientes para bancar o
total de seu investimento. A função de intermediação financeira, a função do crêdito numa economia capitalista
moderna é, justamente, a de concentrar poupanças de
vários segmentos que não estão ·necessariamente cresCendo a taxas elevadas e concentrar essas poupanças, esses
excedentes em segmentos que justamente têm uma necessidade de investimento, de crescimento mais acelerado,
isto é, a própría natureza do desenvolvimento do capitalismo moderno, desde a criação do crédito, ~justamente
essa função.
O SR. MÁRIO LIMA - Esses encargos financeiros,
seria possíVel saber quantos são para os bancos oficiais,
uns 40,6 de encargos financeiros, e quantos vêm para o
Estado?

O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL- (; relativamente pÓuco porque o-grosso disto 3.qui está na área
ext~rna pri_vada, basi_camente, na área interna e o grosso
é banco privado- BNDES, Banco do Brasil, FINAM E,
bancos oficiais. Nâ parcela de encargos internos, dos 40
trilhões de encargos financeiros, 8 trilhões apenas representam encargos de operações internas puras. E aqui, eu
estou deduzindo as operações de 63 que são, formalmente, de conotação interna, mas estão ligadas numa contra-
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partida externa, Então, 8 trilhões são operações internas
puras, as quais eu poderia considerar que de 5 a 6 tri:.
!hões seriam de bancos ofici:iis ptíbUcos.

Voltando a essa questão, o volume d_e investimeP,tp_e
outras despesas de capital, de gasto da conta de capital,
não é coberto pelo excedente total gerado por esse segmento. Daí a necessidade de crédito e a necessidade de
algumas transferências do Tesõuro. Não é bem uma ne-cessidade de transferência do Tesouro. Esta particlpação
do Tesouro, no segmento do setor produtivo se concentra, essencialmente, em contrapartidas, que são pratica~
mente obrigatórias de contratos com o Banco_ Mundial.
O Banco Mundial exige que, na medida que faz um determinado empréstimo, por exemplo, para a rede ou
para o setor siderúrgico, setoi' elétr1co, que"i:rTeSõUró-en:
tre na capitalização -dessas empresas. t uma exigência
contratual sem a qual o Banco Mundial não estâ disposto a fazer os seus empréstimos ao setor"público brasileiro. O grosso dessa parcela, de recursos fiscais propria-mente ditos, do_Tes_ouro, que vão para o setor_ produtivo,
são contrapartidas a título de investimentos; a título de
custeio ou de despesa de pessoal, é mínimo "isso. Kpe.Sai'
de gerar um superávit de 36 trilhõ_es em operações. c.or~
rentes, deduzindo jã a conta de juros, O Volume de gã.Stó
da conta de capital não é financiado apenas por esse superãvit. Tem uma parcela do Tesouro Nacional e uma
parcela de crédito, que são esses seis trilhões, que é o
chamado déficit das empresas estatais, vulgarmente chamado déficit das empresas estatais. O correto deveria ser
chamado de neces_sidade de finaciamento líquido dás empresas estatais: Qualquer empresa multinacional ou privada que estiver em expansão teria um -volume mUito superior de necessidade de finanéiãnlCtitó líquido e estaria,
assim, se endividando JDJ,J.ls._Ey___y,ºho que era praticamente isso que eu queria-eXpor aos Srs. e· estou prontO a responder às perguntas ou inql!-isii;ões da Cómis~ão.
O SR. PRESIDENTE (Cesár-Càls)- Antes de passar
a palavra para os interlocutores, eu vou levantar duas ou
três questões, pessoalmente, principalmente quanto ao
setor siderúrgico. Há muíto vem se falando na defasagem entre os preços do aço e a inflação. O que o Governo pretende fazer para adequar a realidade inflacioôáría
e compensar a des_capitalização do setor siderúrgico?
Por que .quanto..ao. setor- prmlutiv.o .de .energia)- _en tende~se
que as tarifas são problema de inflação gei'al, mas o se_tor
sider_úrgico é incompreensíVel.
-- A segunda, é quanto a proposta da dívida da SIDERBRÁS. A SIDEBRÁS, pelo que eu ouvi, tem 70%
de dívida. O Governo pretende sanear o setor financeiro
da empresa?
A terceira pergunta é sobre controle de pessoal. No se·
tor de energia elétrica, por exemplO, Departamento Nacional de Ãguas e Energia tem o controle rídigo do nú::
mero de empregados da empresa por-consumidor,-por
quilowatt/hora, enfim, vários parâmetros. Eu observei
aqui o seguinte: __ nas empresas do setor produtivo e_ as
típicas de Governo, nós temos 378 empresas (236 mais
142) e praticamente 878 mil func_ion.ário.s,_ O que dã a
grosso modo, 2.300 funcionários por empreSa. Nos bancos oficiais, nós temos 14 banco_oficiaise JS5 mil empregados, o que dã aproximadamente 13 mil por unidade.
Existe na SEST atgum parâmetro para controlar também o número de empregados nos banc_os_oficiais'2

O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL - Em relação à questão das tarifas do setor siderúrgico, de fato,
o que se nota é uma deterioração real desses preços, principalmente quanto aos_ preços dos laminados produzidos
pelas empresas siderúrgicas públicas. Para vocês terem
uma idéia, aqui tenho uma cümparação dos preços dos
de produtos de aço, comparando o Brasil com os Esta·
dos Unidos, Japão, Inglaterra, Grã-Bretanha. Se nós tomarmos como referência 100 o Brasil, pegar um produto
qualquer, Iamit1ado a frio, por exemplO, esse mesmo prOduto tem uma base de 252 nos Estados Uniçios, 170 no
Japão e 162 na Grã-Bretanha.
O SR. PRESIDENTE (C<Sar Cais) Brasil?

Como ê 100

O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL .,.- P?rlLI~
minados a fdo: lOO Brasil, 252 Estados Unidos, 170 Japão, 162 na Grã-Bretanha, enfim se_pegar chapa grcissa,
laminado a 1uente, laminado a frio, flandres, perfis, essa
comparação é generalizada, se eu pegar média pondera-
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da de todOs esses produtos que representariam, digamos,
um resumo deSsas diferenças, o Brasil, com base 100, os
Estados Unidos teriam uma base 240, Japão 169 e a GrãBretao_ha 1_53. Só para os Srs. terem uma idéia de que
caso quiséssemos remunerar a uma taxa de, digamos,
10% o capital investido na USIMINAS, que é uma das
empresas mais eficlentes nesse setor, nós terfainos·que ter
um aumento_ real dos preços do aço de 38% em relação
aos preços vigentes, seria uma medida de subsídio existente na'Siderurgiã estatal, isso pegando a empresa mais
efiden_te do setor. E essa eficiência não é só dentro do
País, quer dizer, a USIMINAS não é só a empreSa mais
eficiente do País, ela tem níveis de eficiência comparados
e até supera alguns níveis de eficiência das melhores side_rúrgicas do mundo.
O SR. -PRES1DENTE_ (Cesar Cais) subsídio ou existe um déficit.

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Antes deresponder à terceira pergunta, só após 6 meses de SEST, eu
perguntaria se a sua visão seria a de que a dívida das empresas estatais é mais função de uma contribuição que
elas dão pelo subsídio obrigatório ao conswri1dor ou é
mais em função da mã gestão das estatais?
O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL- Na verdade, acho que essa divida é um conjunto de vãrios fatores entre os quais os que o Senador citou, Obviamente, a
política de controle de preço de tarifas públicas tende a
fazer com que as empresas estatais passem a ter que se "financiar com recursos de terceiros e não possam se financiar pleriãmente com reCurSos próprios. Se a política foi
praticada desde 1976, não é verdade? Houve uma tentativa de realismo tarifário, quer dizer, de recuperar o nível
de tarifa entre 79 e 80 e poucos e, 83, e, novamente, eSseS
preços de tarifa Sofreram uma certa queda em nível reaL
Isso explica,_primeiro, as necessid~des originais de financiamentos via dívida e depois a própria rolagem dessa
dívida, isto ê, a soma de encargos sobre essa divida faz
com que ela cresça.
Por outro lado_, as necessidades de equilíbrio de balanço de pagamentos no pa"Ssado, principalmente nas décadas de 70 e 80, fizeram com que dada à impossibilidaàe de se financiar ·as ímportações de petróleo e outros irisumõs no sistema privado financeiro íilternacional, quer
dizer, oS bancos privados internacionais não tinham linhas__de_crédito, quer dizer, não estavam- dispostas a financiar as nossas necessidades a nível de balança comercial para impoitar petróleo, importar outros insU.ffiOS,
máquinas, etc. As empresas estatais foram utilizadas
como mecanismo de atrair esses recursos externos para
conseguir os dólares necessários ao equilíbrio do balanço
de pagamentos, ou seja. o Banco Central tinha necessidade de dólares, a estatal tinha necessidade de cruzeiros.
Se os Srs. pensarem a partir de meados da década de 70,
érti que para· se construir uma hidrelétrica, precisava-se
de cimento, aço, mão~de-obra, turbina, praticãmente, o
setor elétrico pcsãdo j.á estava internalizado no Brasil,
todas as turbinas que fossem importadas podiam- ser
produzidas tranqüilamente aqui no País.
Mas, dada às necessidades de dólares do País, as empresas estatais foram incentivadas a procurarem recursos
externos, e na medida em que elas al!!esentavam ~os

Existe um
--

O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL - Existe
um subsídio, na prâtica de 38% ao consumidor. Certo?
ou- seja, para que ·não houvesse o subsídio do aço da
USIMINAS, que é a empresa mais eficiente, que tem
·operações mais riiOdernas, o nível de preços da indústria
siderúrgica- deveria ter hoje um crescimento real de cerca
de 38%. Agora, como o setor siderúrgico não se coinpõe
apenas da USIMINAS, pois existem u·empresas siderúrgicas ·estatai!>, se nós tomássemos uma média, os
subsídios ficariam;- inclusive, maiores. Mas, só pegando
a USIMINAS, que é a mais eficiente, e a qUe tem pa~
drões internacionais excelentes, jã haveria uni subsídio
de 38% sobre os preços vigentes, hoje, no mercado.
--O SR. MÂRIO LIMA- O Go.verno pretende manter
essa p~Htica?
~O

SR. HENRI PHIUPPÉ REICHSTUL -Não. Pri-

rUelrO·'ê iffi}:lórtante exPHCãr- a razão dlssO- ar: 1•ra medida
.em que o aço é um insumo fundamental para, pratica-

mente, todo o segmento industrial e que ele tem um com~
ponente muito elevado no índice geral de preços, o Governo, nó paSsado, utilizou o controle do preço do aço
para controlar uma parte dos preços que compõem o
índice geral de preços.
A p-roposta do Governo, na verdade, é de uma recuperação do nível de preços do aço no seta r público, ccim a
recuperação gradual mals firme que faÇa com que ie eHmine ao longo de 1986, esse subsídio implícito no preço
do aço ao setor privado.
Em relação à situação Ílnancdr_a na SIDERBRÃS, O
Governo está trabalhando num projeto de saneamento
financeiro não só do Grupo SIDERBRÃS, mas também
de alguns setores importantes nã. área estatal, saneamento financeiro que vai ser acompanhado na verdade a um
saneamento de gestão, ou seja, o Governa está pretendendo montar um programa, por exemplo, com as empresas no setor siderúrgico, onde o Governo se compromete a um prazo determinado, por exemplo, de dois
anos, a cada trimestre ir capitalizando uma parte dessa
dívida para que no final desse prazo se chegue a_ uma relação de capital própriojcapital de terceiros, ou seja,
uma relação de nível de endividamento adequado àquele
setor, adequado, vamos dizer, aos padrões mundiais ou
de relação Capital próprio/capital de terceiros para aquele setor específico, e que levem a um nível de tarifas e
preÇOs qüe- fé"rfnlnete- ãdequadamente esse capital.
-- _No entanto, paralelamente a esse processo de capitalização, o Governo pretende exigir dessas empresas quem sabe trimestralmente- um programa de ajuste, de
eficiência, de produtividade que vai ser montado e que
tem também o seu cronograma trimestial. E a medida
em que a empresa vai apresentando esses índices de eficiência progressiva o Governo vai também cumprindo a
sua parte - o GoVerno digo, Administração Central,
porq1,1e tudo é Governo- mas a AdminiStraç_ão centralizada passa a capitalizar trimestralmente essas empre-Sas, no sentido de que ao longo de um prazo, digamos,
por exemplo, de dois anos nós vamos ter uma situação
onde as empresas vão estar saneadas financeiramentemas: não-só fiilanteiramente, sob o ponto de vista de gestão, de eficiência, _de adequação dos seus qlJadros de pessoal, etc. Também vão estar sob o ponto de vista de eficiência, de gestão saneados. Essa, digamos, é a proposta
-do_ Govern0 _não só em relação ao grupo siderúrgico
como em relação a outros seguimentos da ação das estatais.
-

banqueir-es inte-rnacionais projetas concretos, em que cs

-

banqueiros podiam mostrar aos seus Conselho~ de Administração, dizeildo: olhem, nós estamos fulãnciaildo a
barragém tal, está aqui o projeto da barragem conclufda,
essa é a barragem, uma coisa física como se pode ver. As
empresas estatais, então, foram incentivadas a tomarem
os recursos externos para se financiarem. Quando essas
necessidades de financiamento do balanço de pagamentos passaram a ser agudas, esse incentivO, às empresas estatais, de financiarem seus projetas foram intensificados
a um ponto em que muitas dessas empresas estatais foram levadas a - e quem sabe coniventes também- fazerem projetas· cOm taxas de retorno praticamente nulas,
o que faz com que uma boa parte dessa dívida também
provenha de projetas que não podem ter uma taxa de retorno correspondente à dívida. Portanto, isso seria uma
dívida que eles chamariam uma dívida pública, não pertence à empresa estatal propriamente dita, mas pertence
a toda a sociedade.
Posso citar, o caso da AÇOMINIAS, um projeto que
tinha um custo original de 3 bilhões de dólares, e esse
custo, dado erros de implantação do projeto, atrasos na
implantação do projeto, crise internacional e vãrias
questões, fez c.orn que esse projeto passasse a ter um cUsto de 6 bilhões de dólares. Dois bilhões e meio de dólares
adicionais são frutos dos juros decorrentes desse atraso.
Se pegarmos dois bilhões e meio de dólares e multiplicarmos por uma taxa média de 7 mil cruzeiros, sã_o l5 trilhões de cruzeiros correspondentes ao atraso do Projeto
AÇQMINAS. Não estou nem mencionando, por exemplo, no caso da AÇOMIN1\S, o projeto em si, que é bastante complicado. Mas o atraso do Projeto AÇOMINAS
gerou uma quota de juros de 15 trilhões de cruzeiros. Só
para os Srs. terem uma ídéia, acho que o Imposto de
Renda da Pessoa Física este ano é de aproximadamente
50 trilhões, salvo <!"rro, ou seja, nós deverfamos chamar,
digamos, os contnbuintes da pessoa física e dizer-lhes o
seguinte: A AÇOMINAS não consegue, ou seja, não vai
conseguir pagar estes 3 bilhões de juros, porQue não hã
preço de aço que coi"l~;ga remunerar esse volume de in-
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vestimenta. Essa é uma divida pública não é uma dívida
da AÇOMINAS propriamente dita, "n" fatores ·que não
vem ao cas_o mencionado, mas é uma dívida pública, A
AÇOMINAS não tem condições de arcar cpm isso. Hoje, aquela dívida estã, por questão de conveniência, registrada no balanço da AÇOMINAS, mas na prãtica ela é
uma conta do Tesouro. E nós deveremos chegar a todos
os contribuintes brasileifos; pess_o_a física e dizer: "olha,
nós vamos cnbrar es_te_ano um imposto de 30% adicional,
carimbado com o atraso do Projeto AÇOMINAS". O
Projeto atraso do AÇOMINAS, isso é um deles, quer dizer, um d~ses projetas representa um .custo adicional,

caso fôssemos _cobrar-_lhes integralmente este ano, como
contribuinte brasileiro, 30% de adicional sobre tudo o
que estamos pagando. Isso, exclusivamente, o Projeto
ACOMINAS, sem falar na Ferrovia do Aço e outros
projetas.
__
_
Eu diria que, respondendo à pergunta do Sen_ador Cesar Cais, que essa dívida externa, na verdade, era resultado de uma série de fatores- controle de preços de tarifas, projetas mal desenhados, crises sérias no balã.nço _de
pagamentos, que nos obrigaram a entrar nessa situação.
Também problemas de eficiência de gestão na empresa
estatal, não há porque eximir a empresa estatal, já que
ela foi conivente um pouco com esses projetas, e"unl conjunto de várias _razões explicam essa dívida externa que
temos hoje e que está coriceiltrada na mão do setor esta-

taL
Em relação à terceira pergunfa do Senador, Controle
de Pessoal. Na verdade, estamos montando um controle
de pessoal mais recente, através dessa coordenadoria que
iniplantamos. Ao mesmo tempo. o Governo-sanciori.óit
um decreto que proíbe as empresas pó.blicas de contratarem pessoal, de expandirem seus quadros. Em segundá
lugar, a própria rep-osiçâO do pessoal que sai por aposentadoria, morte, doença, passagem para o setor privad_o,
elas são autorizadas nas áreas operacionais, ou seja, se
sai um operáríO para uma empresa siderúrgica; se sai um
pedreiro, se sai u-m -eretricista__ de--uma empresa elétrica,
ele pode ser reposto. Agora, se sair algum funcionário Da
ãrea admiriistrativa,-quer dizer, na â-rea não operacional,
esse quadro não pode ser reposto. A expectativa do Governo é que seja uma forma, digamos, não traumática de
reduzir o pessoal das empresas estatais, princiPalmente
em áreas onde nós podemos identificar algum problema
de inchaço.
Em relação à questão dos bancos oficiais, a mesma- regra se aplica. Esse controle existe, eles não podem expandir o seu pessOal, e o que estamos fazendo, na verdade,
em relação à questão dos parâmetros, essa Coordenadoria de Avaliação de Desempenho, que hoje está-Concentrada nas empresas do setor produtivo, vai, -iriclusive,
analisar a questão dos bancos oficiais. E é uma preoCu~
pação nossa, também, esse volume de funcionários por
unidade de banco oficial, principalmente porque a tendência de sete r bancário é justamente eril relação à sua
automação, quer dizer, toda tendência do_setor serviços,
principalmente na área dos serviÇos financeiiciS; é" de se
informatizar, e aí vai se faze·r cOm que, necessaí-iã:mellte,'
se poupe mão~de-obra.
Apesar disso, valeria levantar um ponto importante
que é, também, característico não só dos bancos oficiais,
mas é carac_terfstíco da ação do Estado, quando ele passa
a ter uma ação direta, uma ação empresarial. O Estado
tem responsabilidades que o setor privado não precisa
ter, ou seja, tanto na área de telefonia ou de energia e!é·
trica como na: área do setor financeiro como um todo, a
ação do Estado deve cobrir toda a área do território nacional. Então, além do filet mignon eixo Rio-São Paulo
na área de energia elétrica e na área de telefonia, o EstadÓ é o_brigado a prestar serviços de telefonia, de correio,
de eletricidade em todas as dimensões do território naclonar. Faz parte da ação pública de segurança nacional,
de integração na unidade geográfica do Pais, mas também de ser integrada sob _o ponto de vista social e econó·
mico.
---Também na área do setor financeiro, muitas Vezes o
Estado é obrigado a abrir agências pioneiras em zonas de
fronteiras ou em zonas onde o setor privado não abriria
agências. Isso faz com que, quando se compara a eficiên~
cia, usando parâmetros em número de pessoas, por empresas, por bancos, funcionários :Por b.incóS ou funcionários por agências, o número de agências entre o privado e o público deve lembrar essa açào de integração nacional, uma ação pública de alguns bancos oficiais. Mas,
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essa observação, de forma nenhuma, o exime da necessidade de se examinar com muita atenção o nível de eficiência desses bancos oficiais, que foi comentado pelo
Senador.
O SR. PRESIDENTE (Cesai Cais) -Concedo a palavra ao nobre Relator, Senador Severo Gomes.
O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Dr. Henri_ Philippe Reichstul, a sua presença esta manhã na Comissão
de Inquérito que exanlina a gestão das empresas estatais
foi extremamente importante. V. Sf"troux~r um volume
de informações que estavam nos faltando para podermos
avançar nos trabalhos que deveremos realiz;ar, abordando essa questão tão importante que é o conhecimento
das empresas, da sua gestão, da sua importância para a
economia brasileira.
Temos assistido, constantemente uma atoarda em torno das empresas estatais e ê raro o dia em que não encontramos, nos meios de comunicação, um processo de
colocar o problema das empresas estatais como o grande
mal na economia brasileira. São os -grandes rombos das
.empresas estatais responsáveis pelas dificuldades económicas em que estamos vivendo, e que os déficits das em·
presas estatais são enormes e decorrem de uma gestão incompetente e corrupta das empresas estatais.
O que tomamos conhecimento com sua exposição, é
Que,- nada obstante o pesado endividamento dessas empresas, principalmente na área da energia elétrica e da siderurgia, nada obstante o fato de que o congelamento de
preços afeta muito maíS Prõfuridamente as empresas estatais do que as empresas privadas, mesmo por que elas
exercem uma política muito-mais colada com o interesse
público, que todos nós sabemos que, quando se fala no
eventual controle de preços, eles já são ..remarcados com
muita antecipação, de tal maneira que o setor piivado
consegue se defender de uma maneira que rião -està ao alcance das empresas estatais. Mas, ainda que haja, embutido nas despesas das empresas estatais, uma porção de
setores onde há subsídios implícitos ao consumidor,
como é o caso do transporte suburbano da rede ferroviária, o Caso âos preços do ã.çO,-Conforme o Sr. acabou
de se referir, e essa questão importante de transmitir
energia e conduzir o petróleo, a comunicação e o serviço
por ~o do o Território Niicional, um barril de óleo diesel
em Rondônia custa a mesma coisa que um barril de óleo
diesel na cidade de São Paulo.
Com tudo isso, o que verificamos é que, Se as empresas
estatais ainda precisam de recursos fora do seu metaboliSri:to, -é _que são decorrentes de investimentos que estão
senda postos em marcha e muitos deles são essenciãis,
devem ter continuidade e são absolutamente normais
-dentro desse panorama da vida económica em que estamos vivendo.
Eu qiria ~ V._S, qJ,le, dados como ess~ que fora_n1:
apresentados aqui e qtie são do maior interesse da Comissão de Inquérito, eles deviam estar_ao acesso da gran. de maioria da população para o conhecerem, porque é
importante o conhecimento da realidade_ para que se
possa fazer um julgafnento -cOrreto, e;·evidentemente,
corrigir os erros que eventualmente possam surgir neste
ou naquele setor e que haja, vamos dii:er, uma opinião
pública informada a esse respeito.
Gostaria até de- sugerir à SEST que fizesSe uma publicação desses dados_c_om ampla divulgação, porque tenho
a impressão de que seria do maior interesse da população. Creio que nós temos aqui muitos representantes
da imprensa que, entendo eu, poderiam se esforçar para
transmitir ao público essas informações tão importantes,
com relação ao nosso cotidiano e também com relação
ao nosso futuro.
Mas, no desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão, Dr. Henri, creio que esse trabalho vai ter uma fmportância- muito grande quando discutfrrilos, na futura
Constituinte, o papel do Estado na econof!1ia dessas empresas. Surge af uma questão que desperta, hoje, um
grande interesse do Congresso. Ê umã- qUestão dupla:
primeiro, como atribuir, como se construir um tipo de
controle democrático da vida dessas_ __ empresas'? Todos
nós sabemos da sua importância, mas há certos tipos de
decisão que são tomados em certos momentos, e que vão
ter conseqüências futuras boas ou más, mas que deviam
estar passando pela opinião pública e por outros órgãos,
iilclusive o Legislativo.
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__Na_ sua resposta à pergunta do Senador Cesar Cais
surgiu o problema da siderurgia. Eu me recordo que,
quando se tratava do plano de expansão da siderurgia
nos anos de 74, 75, 76 havia uma projeto que possuía um
aparte muito grande de recursos do tesouro. Quer dizer,
eles sairiam dali com um orçamento bastante equilibrado. No entanto, os apertos externos levaram o Governo
- a _determinar que uma parcela muito maior desses inves~
timentos fossem financiados com recursos externos, recursos em dólares, o que evidentemente, agr3.vou a situação dessas empresas, como nós vemos até hoje.
Então, a primeira questão é esta~ como seria possível
um relacionamento com o Congresso, um relacionamento com os grupos representativos da sociedade para uma
maior participação, para um maior conhecimento do dese~volvimento desse trabalho, tal a sua importância na
economia brasileira no presente e no futuro? Então, esta
é á primeira questãô, porque nos interessa muito procu~
rar debater a questão do controle democrático das empresas estatais e da divulgação do conhecimento do seu
trabalho, que possa ultrapassar os niveis da Administração Pública para o amplo conhecimento da Nação.
A segunda pergunta é que há uma distância ião grande
entre o retrato que V. S' traz do desempenho das empresas est,atais e o- que hoje acontece no Pais em termos de
campanha de desmoralização das empresas estatais, que
pergunto a V. S• se tem alguma explicação para uma dis.
tãncia tão grotesca entre a realidade e o que acontece no
nível da divulgação e do conhecimento público.

O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL- Bom, eu
entendo que, em relação à sua primeira pergunta, não tenho uma resposta muito clara. Eu a vejo mais como uma
preocupação, como um comentário seu de que é fundamental que a Constituinte defina, claramente, qual é O
papel do Estado e qual é a forma de controle democrático que a sociedade deve ter sobre essas empresas.
Uma das possibilidades que eu veria seria fazer com
que uma parte do orçamento dessas empresas pudesse
ser apreciado pelo Legislativo. Eu digo uma parte porque, na medida em que é um segmento de empresas que
trabalham, em alguns casos, em mercados concorren~
ciais, o orçamento dessas empresas tem um dinâmica que
o orçãmento fiscal tradicional, que é apreciado pelo
Congres-so, não possui. E o receio de se submeter ao
Congres_so o orçamento integral dessas empresas, as operações de crédito ... tem um problema de calendârio,
Onde o prazo de entrega desses orçamentos é muito curto
para as empresas programarem suas atividades em relação ao ano posterior. Eu acho que o Orçamento da
União __ é eriv!ado ao Congresso no final de agosto. De
modo que a SEST, por exemplo, passará provavelmente,
a aprovar os orçamentos das empresas estatais em final
de novembro, além de outras dificuldades, que fazem
~o~_q_l:l~--~ a~~~S(!_ ~~-~rçam~n!9_g_l9b~J ~es~a_s_ ~p_r_es~~

possa trazer alguns problemas operacionais para as mes..
..,:::~<:. caso ele viesse integralmente para o Congresso.
Agora, uma das questões fÜndamentais desse orçamento é a questão do programa de investimento das empresas estatais. Quer dizer, eu diria que essa progtam~_çã~, anual e plurianual, de investimento das empresas
estatais poderia, perfeitamente, ser objeto de análise e
aprovação por parte do Congresso que, na verdade, é a
aprovaçã.o da sociedade como um todo. Ai eu não veria
nenhuma dificuldade operacional que atrapalhasse o
bom desempenho das empresas, caso o orçamento de investimento fosse ao Congresso, ou seja, nem todos os investimentos porque existem _empr~sas que têm múltiplos
investimentos, mais investimentos a partir de um certo
valor, ou o valor global dos investimentos por empresa,
com detalhamento dos principais projetas, que poderiam
ser amplamente discutidos pelo Congresso, pela sociedade. Portanto, seria uma possibilidade.
Outra- possibilidade de aumentar esse controle democrático, mencionado pelo Senador, poderia ser através
da criação de representantes nos Conselhos dessas empresas; representantes da sociedade civil nos Conselhos
dessas empresas, tendendo a aumentar a transparência
da gestão dessas empresas.
- Ao mesmo tempo, o Governo está preocupado com a
questão do Estatuto das Empresas Estatais. O Ministério
da Administração está iniciando o seus trabalhos, dentro
do âmbito da reforma administrativa, para rever o Estatuto das Empresas Estatais. Eu acho que uma boa parte
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dessas discussões sobre o Esta_tut_o _das Estatais vai estar
relacionado com discussão da Constituinte.
Estes seriam os comentários c·om. relação à sua primei~
ra pergunta.
Em relação à questão da sua segunda pergunta, como
se explica o distanciamento entre o retrato apresentado e
a imagem que a grande imprensa tem levado ao público
sobre as empresas estatais, eu sugeriria duas explicações:
a primeira que, de fato, o setor privado, com a política
recessiva e o desempenho bastante recessivo da economia brasileira, principalmente a partir de 1981, foi obrigado a sofrer uma série de <Uqstes correntes~ teve que se
reestruturar, teve que se reorganizar e o setor estatal, na
medida em que não estava necessariamente viiiculado ao
mercado, à concorrência, em algumas casos, e que também estava ligado a uma oferta de serviços públicos que
continuavam a ser oferecidos à população, qualquer que
fosse-_o nível da atividade produtiva, não sofreu esse processa de ajuste tão doloroso, _t_ã_p_ dificil. Então, ~u acho
que do_ ponto de vista psicológico, subjetivo, houve uma
certa reaçã.o a isso-: Por que o setor privado se ajuste e o
público não se ajusta? Ess~ é uma tentativa de e_xplicação.
__
Uma outra tentativa estaria _relacionada aos projetas
que eu mencionei há pouco e que, infelizmente, são projetas já_ realizados, do passado. Há quase uma revolta _da
grande imprensa frente à boa parte desse número de projetas que fora-m mal concebidos e que hoje o "leite já" está
derramado"; quer dizer; não adíanta nós fazermos uma
campanha contra esses projetas porque eles já foram rea..:
lizados._Ou seja, as operações correntes das empresas estatais têm pouco a ver com as decisões de investimento
passado. Não é cortando pela metade o custeio das empresas estatais que se vai reparar os projelOs anteriores.
No entanto, a revolta com relação a alguns desses projetas_ é grande~ V. Ex~s_viram os cálculos que eu fiz em relação ao custo de uma prorrogação da AÇOMINAS,
que faz com que se identifiquem, hoje, nas operações
correntes das empresas estatais essas dificuldades anteriores.
Um terceiro ponto importante ê o de que existe, de fato, ineficiências- nas empresas estB.taiS. As estatais, na
medida em que não tiverem o mercado e o lucro como
censores permanentes, geram ineficiência, sim, em alguns setores, e essas ineficiêndas preCisam -ser saJüiããs, a
nosso ver. Quer dizer, nós precisamos reequipar oS controles sobre as empresas estatais e, em alguns casos,
como que remontando esses censores privados, montando instrumentos de controle qualitativo, de performance, de eficiência, que fizessem com que a estatal se sentisse pressionada como se tivesse comportamento de
atuação, fora aquela atuação pública, propriamente, da
estatal, mas com relação à parte privada da atuação da
estatal, de uma empresa privada, com padrões de eficiência etc_.
A intenção do Governo ê trabalhar nesse sentido, fazendo com que uma parcela das empresas que permanecer na mão do Estado, excluin~o o fator de atuação
pública do Estado- que é, como o Senador mencionou,
levar um barril de óleo diesel atê o Amapâ, ou se responsabilizar pelo envio de uma carta em 24 ou 36 horas de
São Paulo ao Amapá, ao mesmo custo que uma carta de
São Paulo ao Rio - quer dizer, deduzirido esse seguimento público da atuação de uma estatal, fazer com que
a atuação privada da estatal tenha padrões de eficiência e
uma racional atuação comparada à empresa privada.
Esses três fatoreS seriam tentativas de explicação, uma
explicação mais otiffilsia dessa disparidade entre o retrato apresentado pelos orçamentos e a campanha hoje na
imprensa. Eu estou dizendo um retrato otimista porqUe
estou tentado pegar o lado bom da campanha. Os objeto
escusas, escondidos, eu não_ vou mencionar.
O SR. MÁRIO LIMA- Eu gostaria de ouvir comentários de v. s• a respeito de algumas questões que poderiam ser colocadas dentro desse panorama de um controle demo-crãtico das empresas estatais.
A primeira questão diz respeito ao orçamento. Eu me
recordo de que, quando houve o chamado manifesto, o primeiro foi de empreSâriOs do Grupo dos Oito, Depois,
em 1982, se não estou enganado, o Manifesto dos Onze,
que eram os empresários mais votados na pesquisa da
Gazeta Mercantil. E no do_cum~n_to, quando se discutia
- e eu fazia parte desse grupo -havia um item lã colocado em que se dizia que o orçamento das estatais devia_
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ser aprovado pelo CongressoL Então, eu coloquei uma
dúvida no debate com empresários privados: que nós
queremos que haja uma ordenação na vida das estatais,
mas não queremos que elas percam a eficiência. Portanto, se pusermos uma camisa-de-força no orçamento das
estataís veremos- que há certos itens que ptecisam- ser
considerados. Mas no orçamento de uma empresa nós
poderemos correr o risco de fazer com qUe o setor da empresa estatal perca a eficiência, porque não temos facilidade para ficar reajustando orçamentos no custo d"Q trabalho, que ê uma coisa que ocorre com qualquer _empresa.
Diferentes seriam outra·s questões que eu colocaria:
primeiro; que é a do investimento. Q_País vai inves~lr em
determinados selares, vâf _eXpari.dir o inves_timento na si-derurgia, na produção de alumínios ou de. fertiiiz~ntes.
Então, é uma discussão .de medidas que têm conseqüêõcias a longo prazo e que, no meu entender, essas questões
poderiam estar ligadas_ a uma participaçã-o ·maior da so- ciedade, através do Congresso.A outra questão diz respeifo ·aos SUbsídios. Nós temo-shoje meçanisrnos_ de s.ubsidios, desde o Fundo 157, su~
DENE, SUFRAMA, IBDF etc., que têm sído concedidos _por força de lei. Em contrapartida, nós temos subsídios dados por empresas estatais ·e que são decididos arbitrariamente, de uma maneira muito fechada, e que,
muitas vezes, contraria prOfundamente o interesse do
Pais. Eu daria, como exemplo, a tarifa de energia elétrica
da ELETRONORTE para a produção de alumínio. É
uma decisão f~hada, q_ue transfere renda para um determinado grupo, cobrando uma tarifa muito inferior ao
seu próprio custo. Então, são decisões que, no meu entender, deveriam passar por uma discussão e uma _a pro~
vação do próprio CongreSSCl NacioD.al.
Outra questão que gostaria de ouvir tãrilbém ê que, em
determinados casos, são tomadas medidas que, muitas
delas, eu poderia dizer atê que são acertadas. Para dar
um exemplo, a composição de preços da PETROBRÁS,
em que ela põe, como preço-base, o preço de petróleo
que estã acima do preço de mercado de hoje e niuitõ aci. _ ma do preço de produção, o que gera um volume de renda que permitiu à PETROBRÁS expandir a sua pras~
pecção, a sua pesquisa e etc. Então, se nós queremos o
fortalecimento da PETROBRAS e Q avanço dela nesse
campo, ê preciso entender que ê preciso recursos disponíveis para tanto. Mas o que eu discuto é quem toma
essa decisão? Porque ela pode também ser tomada, no
dia seguinte, em seritido contrário. Hoje, há movimentos
para que a PETROBRÁS passe a considerar o preço do
petróleo real e com isso impedindo a formação -desses recursos. O que se poderia discutir é que no momento em
que ela faz hoje um nível de preços baseado no preço alto
do petróleo, ela não só cria recurs-os para o avanço do
seu trabalho, para a sua expansão, como passa a beneficiai, taillbém, os acionistas piíVados da PETROBRAS
que, por uma decisão burocrática, recebem uma transferência de renda do conjunto da sociedade. Então, isso
discutido no plano público poderia gerar decisões- que
viessem a representar aparte de recursos do Tesouro sob
a forma de novas ações, ou coisa parecida, panú:Júe uina
medida que impõe um sacrifício" à grande massa da população brasileira, que ê o preço do petróleo, cujo objetivo ~ dar à PETROBRÃS recursos para-aumentar o seu
nível de atividade e produção de petróleo, venha- a ser
transferida para uma parcela da economia privada.
Uma questão importante que nós debatemos aqui na
Comissão ê a do preço da nafta para a petroquímíca. Eu
não quero, inclusive, discutir o mérito da queStã<:l: Mas o
_que se pode dizer ê que para o País ter uma indústria petroquímica e poder avançar, como avançou, na indústria
petroquímica, há a necessídade de se fornecer a matériaprima a um preço muito baixo para essa indústria petroquímica, e eu não tenho dúvida em achar que ê uma medida correta. Mas, o que se discute ê um tipo de decisão
que transfere renda de um setor para oll:tro_ da sociedade
e que, POrtanto, deveria passar por um crivo diferente,
com uma transparência maior, e com uma discussão
maiS ampla da sociedade.
Questões, por exemplo, como a polÍtica desenvolvida
por certas empresas no setor mineral. Houve, no passado, várias tentativas por parte de países exportadores de
minério-de-ferro, de conseguir uma política de elevação
do preço do minério-de ferro. No entanto, o Brasil foi
sempre ·contráriO a -isso, com base em uma visão de que

Quarta-feira 8 3509

era necessário conquistar mercados, mas conquistar
mercados_c_om um produto que, evidentemente, um belo
dia deixará de existir. Ao tempo em que eu era estudante
de ginásio, dizia-se que as jazidas de minério-de-ferro de
Minas Gerais iam durar milênios e, no entanto, hoje, a
Vale do Rio Doce vai para Carajás porque as suas jazidas em Minas Gerais já não comportam o nível de exportação que se pretende.
Então, cofio é que essas políticas podem ficar ao arbítrio de um pequeno grupo de diretores, quanto são decisões que afetam o conjunto da sociedade e hipotecam o
futuro do País? Atê porque, de acordo com a lei, o subsofo brasileiro é de propriedade da Uniãõ. Mas, na verdade, .não ê_ Qe propriedade da União, porque o ~ujeito
vai lã, reQuer e recebe de graça aquela jazida. E nós conhecemos um número muito grande de acontecimentos,
como é-o-ciso da b:;mxita ... do Jari,.em que se dá concessão para um cidadão, para uma empresa estrangeira que
no dia seguinte vende aqui, não se-sabe por quanto ainda; gostaríamos de saber qual foi o valor pelo qual foi
vendido. Falam 600, 700 milhões de dólares. São questõeS q_\.!e,~evldentemente, precisam passar por outrodebate, por um outro contraditório para que a opinião-pública brasileira possa, vamos dizer, conhecer, participar e
depois se solidarizar, nesse caminho e que depois da discussão, evidentemente, vai engendrar aquilo que melhor
serve ao País.
A última Questão que eu indagaria a V. S• é sobre
problema de desestatizaçào, quer dizer, é necessário privatizar determinadas empresas. Eu perguntaria também:
da mesma maneira com que a aprovação da ação doEs~
tado em determinados setores deveria passar por uma
ampla discussão da opinião pública, o processo de desestatizcição não estaria também a merecer um tipo de conhecimento, de aprovação'! Fala-se hoje, que não é preciso privatizar a AcesitaL As condições, vamos dizer, de
privatização de uma empresa como a Acesita, a sua conveniência deveria passar, no meu entender, por um debate ro~is amplo, e um outro processo decisório. SãQ~as
as questões: que coloco a V. S•, sem deixar de lembrar o
que· todos nós recebemos aqui com a sua exposição, e
quero cumprimentá-lo pelo serviço que prestou a essa
Comissão-

O SR. PRE$1DENTE (César Càls)- êoncedo a palavra ao Dr. Reichstul.
O SR. HENRY PHILIPPE REICHSTUL- Na verdade, suas perguntas estão todas dentro do âmbito de até
que ponto várias questões que dizem respeito a decisões
de.investimento, de subsídio, enfim, decisões das empresas estatais que deveriam ou não passar pelo Congresso,
quer dizer, deveriam ser discutidas pela sociedade como
um todo~ Realmente que em princípio toda ação do Estado deveria ser discu"tída pela sociedade que é proprietária desse Estado, em última análise, seria através dos
seus representantes no Congresso. A questão ê dentro do
que ê possível, factível, prático fazer, o que passaria pela
discussão no Coti.gresso, e o que que digamos ficaria
afeito a área puramente do Executivo, para não atrapalhar a ação do Executivo, enfim o que pode ser factível, o
que não pode ser factível. Então eu concordo com sua
observaÇãO de que o orçamento, como um todo, apresenta dificuldades dada à dinâmica própria de uma empresa, no caso, pública -- mas podia ser uma empresa
privada- que tem seu orçamento revisto a cada trimestre, principalmente numa situação de inflação. Quer dizer, imagino que na Suécia, na Suíça, na Alemanha,
onde - dizem que se faz" õ orçamento por_ cinco anos,
tanto o público como o das empresas propriamente ele ê
cumprido à risca. Mas no ambiente inflacionário -que nós
estamos vivendo existem dificuldades prâticas, e· além
disso hã outros problemas de gestão e questões comerciais que fazem com que, na minha opinião, o orçamentodas Estatais, como um todo, não devesse ser apreciado
pelo Congresso, e aí tenho a mesma opinião que V. Ex a.
Em relação à questão dos investimentos, entendo que
ê uma direção que podia ser tomada, e considero um
p6nto importante. Penso que o Executivo aceitaria bem
essa iniciativa do Congresso, ou da própria Coni.íssão. Se
se chegasse a sugerir, entendo, que teríamos condições
práticas de implementar isso, sem atrapalhar essa atividade mais empresarial das empresas e, de fato, trazendo
à discussão os principais projetas de investimento que di·
zem respeito à toda s_ociedade.
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Em relação à questão dos subsldtos, acho que estamos
falando de dois-tipos de subsídios. Um, em decorrência
do não reajuste de algumas tarifas de acordo com a inflação, e esses subSídios que eu havia mencionado em relação ao aço são difíceis de serem controlados porque
são muito dinâmicos. Na medida em que a taxa de inflação se aCelere, ou ao contrário, desaceleram-se os
subsídios implícitos que estão por trás dos preços de tarifa do setor púbHco. Variam muito. Considero bastante
difícil que o CongreSSO aprecie esse tipo de subsídio
impUcito. O que o CongreSSo poderia: apreciar sería Uma
política tarifária, digamos, em geral. O Estado passaria a
ter uma política tadfáriá realista para tais e hlis S:etrifes,
ou o Estado passaria a ter uma polític-a de subsídio para
tais e tais setores. Então, o realismo tarifário poderia ser
objeto, pensando do ponto de vista prático, de uma
análise por parte do Congresso, e porfanto da -sOciedade.
Em relação às tarifas, considerando af os subsídios explícitos, quer dizer, tarifas de energia própria para--um de-terminado prõjefo, eu não conheço muito bem o çasomencionado pelo Senador, porquanto só ténho cinco
meses de SEST, e não lenho uma opinião formada sobre
que tipo de tarifas ·poderiam ser subsidiadas explicitamente, como a de energia por tempo determinado. Se devesse ser submetido ao Congresso, diria que é uma questão a ser estudada.
Em relação ao problema da composição de preços da
PETROBRÃS, acho importante que, primeiro, a PETROBRÁS passe a ter preço de petróleo igual ao custo
de oportunidade definido pelo preço internacional do
petróleo. Então, não necessariamente 30 ôôlares o barril,
mas 27 ou 26, ou até mesmo cair ·para 2n~ e isso levaria a
uma eficiência na alocação de recursos, dado que o custo
de oportunidade desse produto estaria sendo respeitado.

Existem também algumas empresas que foram criadas
um pouco ao arrepio da lei, não passando pelo Congresso, jã que uma parte, um artigo da Constituição, se não
me engano, exige que a criação de empresas estatais passe, ou melhor, seja autorizada pelo Congresso. Entendo
que esse grande número de empresas, que caracterizaria
o que chamo de uma desestatização periférica, poderia
ser feita, naturalmente, sem passar pelo Congresso, à
medida que a própria criação dessas empresas não passou pelo Congresso. E meu receio -é de que, quem sabe, a
paS]ã]em pelo Congresso de todo esse processo de desestatização dessas empresas, quer dizer, dessa desestatizaçào periférica traga dificuldades, ou torne muito mais
lento esse processo que o Governo está Querendo iniciar.
Agora, não há dúvidã. de que as grandes empresas, inclusive, atualmente, a maioria delas foi criada por lei, como
resultado de um amplo debate público, representando,
portanto, um patrimônio desta Nação. Não é um patrimôh10 do Governo que está passando agora; faz parte
do património do País. Logo, entendo que qualquer decisão__em relação a essas empresas devesse, necessariamente, passar pelo Congresso que, inclusive, aprovou a
existência das mesmas, aprovadas à luz dos anseios da
soci~1;1,de.E_aí concordo plenamente, com a visão çlo senador, de que o Congresso deveSse ter uma participação
muito ati va, na medida que representa a sociedade como
um todo, de decidir o que se quer fazer Com eSse património que, - repito, - não pertence ao Governo que
está passando, mas à Nação-como um todo.

O excedente gerado por esse custo de oportunidade em
relação ao custo de produção interna, também penso que
deverià ser apfopriado pelo Estado, e reapHcado, não necessariamente na PETROBRAS. Poderia ser, inclusive,
na PETROBRAS, para bancar os seus prÓprios investimentos. E importante ter sempre em mente que investimentos na área de petróleo são investime-ntos de elevado
risco e nenhuma empresa petroleira do mundo toma crédito para financiar pesquisas em petróleo, que seria uni
suicídio; às vezes se está jogando um, dois, três bilhões
de dólares no fundo do mar e não se acha nada. Então, é
uma atividade de alto risco que tem que ter um fluxo de
recurso apropriado, não via crédito, que seria uma coisa
suicida. Vê-se, portanto, que esse aspecto predsá- sir
lembrado quando se discute a questão da PETROBRÃS.
Mas a reinversão via aplicação de diVidendos ou de um
imposto decorrente deSsa diferença entre o custo da
oportunidade e definido pelo preço internacional, e o
custo interno poderia ser tomado pelo Governo como
um todo, e na medida em que os investimentos das empresas estatais fossem analisacfõs pelo Congresso, os investimentos da PETROBRÃS também intrã.riam nessa
análise mais global.
Em relação ao preço da nafta para a petroquímica eu
não segui o debate e a única inforinação que tenho aqui é
que, com o recente aumento de 30 de julho, dos produtos
petroquímicos, o preço da nafta petroquímica, em relação a 30 de juilho de 1983, cresceu 943%- uma taxa
acima do resto dos derivados, no entanto, abaixo da taxa
cambial e do IGP, e da ORTN. Então a nafta petroquímica cresceu a 943%, de 30 de junho de 1983 ·a 30 de julho de 1985_. Nesse período o câmbío foi p"ará 1.124%, o
IGP 1.042%, e-a ORTN 1.069%, enquanto que nos oUtros produtos, o preço médio cresceu 728%. E a tlnica informação que tenho para essa questão. Lembro-me da
existência de um debate sobre_ a questão da nafta petroquímica, mas não tenho conhecimento das_ questões envolvidas no debate propriamente dito.
Em relação à questão.de o Congresso analisar e aprovar concessõ.e:i de lavras do tipo da bau.xita da Jari, eu
imagino que seria importante que ã sociedade, como um
todo, se manifestasse em relação ao que é propriedade
desta Nação como um todo, que são as riquezas natur~Js
do País.
Em relação à questão da desestatização, existe uma
série de empresas que estão na mão do Governo, ma_s
que não deveriam estar. Foram para as mãos do Governo ou por incompetência do setor" privado, ou por crise
existente nessas empresas, ou po-r inadimplêncías várias.

O SR. MÁRIO LIMA ~Sr. Presidente, Senador Cesar Cais, ilustre Relator, Senador Severo Gomes, Dr.
Reichstul da SEST:
_O depoimento de V. S', assím como o do Sr. Dimas
Camargo Maia Filho, que ouvimos anteriormente da
Comissão Especial de Desestatização, a meu juízo, representam uma grande contribuição para que os Deputados e Senadores que fazem parte, ou participam dos
trabalhos dessa Comissão enriqueçam os seus conhecimentos sobre este assunto que é de vital importância
para este País.

diante de todos que realmente, ê no Congresso Nacional
que reside a grande defesa dos interesses nacionais, podem fazer críticas que nós poderemos constatar agora.
Se houvesse, por exemplo, hoje pela manhã, uma reunião do Congresso, nós não teríamos compareCido, e
nem por isso teríamos deixado de cumprir a grave responsabilidade do cargo público que nós exercemos. Considero --eu considero - que participar desta reunião
hoje, para mim, é muito mais importante do que estar no
plenário, discutindo os assuntos que no momento são
discutidos. Esta Comissão está discutindo assuntos da
maior profundidade e do maior ínteresse desta Nação.
Quer9 _congratular-me com a ComisSão e, particUlarmente, com V. S• e com o seu c_olega da Comissão .Especial de Desestatização.
Gostaria de formular algumas perguntas que não sei
se V. _s~ v__ai poder me responder, agora ou posteriormente. A primeira é a seguinte: a PETROBRÁS e o seu grupo de 2 t empresas recebem recursos do orçamento fiscal
da União?
Segunda, V. S• teria condições de nos fornecer um
quadro específico sobre a PETROBRÁS e as 21 empresas que integram o grupo sobre resultados e necessidades
de_ fin.anciari:lento para 1985? V. S• nos forneceu um que
globaliza várias empresas, e como a PETROBRÃS hoje
é uma empresa que está sendo vitima de uma campanha
demolidOra não terá êxito. Então, eu gostaria de ter esse
dado para divulgar com todos os trabalhadores de petróleo, e particularmente com todos os trabalhadores.
A terceira pergunta é a seguinte: nós vimos ultimamente dois Ministros de Estado, o ex-Ministro da Fazenda, o Sr. Francisco Dornelles e o atual Ministro da Indústria e do Comércio, o Dr. Gusmão, fazerem coro com
a campanha ampla indiscriminada de privatizã.ção das
empresas estatais. Pergunto a V. S•: esses Ministros que
me parecem também desinformados sobre esse assunto
não -estariam ajudando a aumentar a desinformação e a
confusão entre as políticos, entre a imprensa e entre o
povo brasileiro? Entendo que um Ministro de Estado
deve ter muíto cuidado ao abordar um tema dessa natureza, primeiro porque ele tem imprensa e televisão para
divulgar, e segundo, ele como membro de um Governo
não pode estar indo contra diretrizes do próprio Governo.
A quarta pergu'nta: V. Ex•, através dos seus instrumentos de fiscalização e controle das estatais - e concordo inteiramente com a filosofia de existência da SEST
- fala no 8Q item sobre avaliação do desempenho _e, in-_
clusive, afirma que essa avaliação de desempenho é uma
nova coordenadoria embora obviamente ainda não tenha muito serviço para apresentar.
Mas, nesta onda de privatização, não conseguem privatizar a PETROBRÁS, mas estão privatizando uma
série de serviços essenciais da PETROBRÁS. Então, per_gunto: a SEST já tem um juízo formado ou está formando um juízo sobre se essa contratação indiscriminada de
serviços de empresas privadas esta sendo mais econômica para a empresa? Se estão obedecendo aos níveis técnicos mínimos de segurança e tecnologia? O que eu sei das
conversas constantes que mantenho com operários e técnicos especializados da empresa, é que essa contratação
indiscriminada está ameaçando ao sucateamento do parque illdustrial da empresa, a própria segurança do equipamento e, conseqUentemente, a própria segurança dos
seus operários e técnicos. Considero esse assunto muito
grave.

O SR. RELATOR (Severo Gon1.es) - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Concedo a palavra ao nobre Deputado Mário Lima.

Eu não tenho mais nenhuma dúvida, lhe ouvindo com
rriuita ·atenção, ouvindo realmente uma expoSiÇãô rica de
informações, clara, de que o grande drama hoje deste
País não é o embate da estatização e privatização, é definir as regras do jogo quanto à nacionalização, e desnacionalização da .economia nacional.
V. 5' afirmou muito bem o problema da destinação de
recursos para a PETROBRÁS. Eu me recordo que em
1963, em_discurso _que proferi na Câmara dos Deputadeis, eu mostrava que a· nossa produção de petróleo que,
então, era de cerca de 100 mil barris por dia, poderia
crescer um percentual significativo, se a- empresa dispusesse de sondas de limpeza para viabilizar alguns poços
que estavam fora de produção. E a Nação vivia, como
vive hoje, o grande problema das dificuldades intercambiais para impoftãf. E naquela oportunidade, todo esse
equipamento vinha da área de moeda forte, do dólar, e
as empresas, as autoridades do Governo, com o nosso
apoio de parlamentar e também dos sindicatos de trabalhadOres iniciaram entendimentos cOm a Romênia para
fornecer equipamentos que, a juízo dos técnico_s da empresa satisfaziam, que ao invés de serem comprados com
moeda forte, eles seriam trocados por prodUtos brasileiros, que nós tínhamos em qu-antidade para exportar. Parece que hoje a discussão é a mesma, como di.sse muito
bem o Senador Severo Gomes. O problema não é discutir se se deve dar recursos a_ PETROBRAS; é fiscalizai,
ver se_ esses recursos estão sendo bem empregados, e que
a essa altura os resultados apresentados, inclusive o Ministro Cesar Cais tem um enYolvlmento muito grande
nisso, porque foi o Ministro de Estado em cuja gestão a
empresa deu aquele grande salto; hoje a empresa jâ produz cerca de 600 mil barris por dia, porque dispôs de recursos. Os recursos necessártos à pesquisa, à perfuração
de poços, e à produção são recursos vultosos e que só o
EstadO pode fazer.
·Um outro ponto que eu gostarfã de_ destacar ê que a
sua exposição, Dr. Reichstul vai nos ajudar a esclarecer

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) --Ou se não ~
uma burla ao decreto de uma maneira geral? Não digo
da PETROBRÂS de maneira geraL
O SR. MÂRIO LIMA - O ilustre Senador Cesar
Cais faz um registro que gostaria de realçar. Em alguns
casos, posso até afirmar, está contrariando dispositivos
de lei. -Há outra pergunta que gostaria de registrar, que é o
problema de contratação de pessoal. Uma empresa industrial como a PETROBRÃS - refiro-me à PETROBRÁS porque a conheço mais de perto e posso afirmar com conhecimento de causa - não pode perder,
como disse muito bem o ilustre Senador Severo Gomes,
a sua eficiência. Houve um lamentável acidente na plataforma em ag_osto de 1983, onde morreram quase 40 técnicos. Se__ela tiver muita burocracia para preencher os lugares, poderá haver o risco de novos acidentes por falta
de mão-de-obra especializada. Como disse com muita
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propri~ade o ilustre Sr. Presidente da PETROBRÁS,

O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL - Vamos
ver se consigo responder ao volume de perguntas do Deputado Mário Lima.
n~ecídamente competente e democrata, "os grand6s-iniEm relaÇão à questão do orçamento da PElROBRÃS
mxgos da PETROBRÁS são a ~esinformação e o precone das suas empresas, a SEST encaminhará á Comiss_ão os
ceito':· E essa desinformação e preconceito sãO divulgãorçainentos e· a- apresentação;-iriclusive, na forma em que
dos mtensamente por interesses contrários à PEforam consolidados perante esta Comissão ... Em __rc;;lação
TROBRÃS e à própria Nação. Então, é preCisO ·que coà qUeStãõ de se alguma empresa da PETROBRÂS recebe
mecemos a dís~::utlr esses assuntos à ltiz ·aa· di.il.~ pois os 21
algunl tipO de contribuição do Tesouro, do to_tal dos 12
anos de escuridão já passaram.: vamos discutir no C(últrilhõeS- e 467 bilhões de cruzeiros de apólice do Tesouro
gresso Nacional se é conveníente ou não manter certas
para as empresas produtivas, não há nenhum recurso
empresas sob o controle do Estado. Eu também sou de
para a PETROBRÂS. O grosso vai para a Rede Ferroacordo que muitas estão desnecessariamente estatizadas.
viâria Federal, ELETROBRÃS e INFRAERO. A PE·
Agora, o que não me admite- e a Nação não vai admi~
TROBRÁS não está contemplada nessa distribuição.
tir - é que se faça uma corifusão generalizada e se pre~
Com relação à questão do debate sobre priVatiZação, a
tenda- não digo nem que se consuma- a privatização
.posíçãó de alguns Srs. Ministros quailto à-mesma, apesar
de empresas que representam o interesse da segurança
de em alguns momentos essas opiniões serem apresentanacional e o interesse do desenvolvimento deste País.
das de uma forma um pouco radical, acho que a discussão sobre a participação do Estado na economia e sobre
Inclusive, gostaria de regiSlr-ãr que no depoimento que
a própria qualidade da atuação do Estado, é muito bem
prestou aqui o seu_colega da Comissão Especial de De~
vinda. Temos que reexaminar o-que o Estado está faien~
sestatização, ele no_s trouxe esse quadro comparativo da
do,
tanto na inflação direta como na indireta, fazer um
intervenção estatal em alguns países, por se tores, que V.
pouco o "ponto da questão": ver onde o Estado_ é 01,1 não
Ex~ hoje tornou a trazer. Isso nos ajuda grarldemente,
eficiente e ver que medidas concretas precisam ser tomapais 3.1gumas pessoas que, ou por vaidade, ou por incom~
das. Nós não temos dúvidas de que a administração dire~
petência ou por interesses inconfessáveis, quefendo que
ta exige uma ampla r~forma adminstrativa, dada a qualicopiemos a economía dos Estado_s Unidos. _Só quem vive
dade baixa do serviço da administração pública direta
fora da realidade é que pode pretender isso,
que gera um ciclo vicioso com baixos salários; ineficiênO único país diferente neste quadro são os Estados
cias,- etc. Essas questões precisam ser colocadas. Às veUnidos, uma nação Próspera pela qual temos o maior
zes, elas o são com uma força um pouco maior, mas, na
apreço, mas não podemos copiar a economia americana.
verdade, o Estado se move muito devagar. Assim, acho
E, no entanto,. vemos em todos os__continentes países em
que é uma questão de fundamental importância- para a
que a participação do Estado na economia é semelhante
sociedade brasileira e para o próprio Estado, discutir in~
a do Brasil. Em alguns até, essa participação é malS ex~
tensiva.
ternamente o seu papei, o seu nível de eficiêiic1ã de
atuação e as formas de alterar a sua atuação visª-!IdO a
Concluindo as mf~has-- per&-untas, gostaria de fazer
uma nova eficiência.
·
duas indagações especlficas. A piimeira sobre a Caraíba: Metais, que é uma empresa que vive· uma tremenda dúvi~
Ao mesmo tempo, existe um consenso de qué o P~ís
da. Ela é deficitária ou não? viável? Ela deve ser priva~
fez um ajuste a nível externo, mas que a nível interno este
tizada? Os seus técnicos -alegam que ela estâ deficitária
ajuste_ nã_o_ teria ocorrido. E que uma boa parte da razão
porque o seu projeto ainda não está completo. Daí, ser
desse desajuste interno se dá pelo desquilíbrio das contas
impossível dar lucro. O Estado àlega que não investe
do setor público, que, na verdade, alimenta esse debate
da privatização e da desestatízação. Acho que isso precimais porque o projeto é deficitário, e ela estâ caindo
sa ser colocado ciaral)1ente, para se saber exatamente
cada 'vez mais e se inviabilizando. Na semana passada já
quais são as possibilidades concretas de medidas na_ ãrea
houve uma greve, porque os seus trabalhadores alegam
de privatização e o que, concretamente, uma privatique em relação às empresas semelhantes, eles são discri~
minados.
zação num determinado s_egmento pode ajudar ou não
para resolver o problema financeir"o- do setQr público
A outra pergunta é sobre o Projeto RADAM, que fun~
como um todo. Então, isso precisa ser conhecido. Inclu~
cionava sob a jurisdição dó Ministério das Minas e Ener~
sive,
os números e as comparações precisam ser claras
gia. A nova tecnocracia da República Nova vai nova~
nas cabeças das pessoas.
mente criar um.a empresa. Um projeto que tinha a finalí~
Quando apresentei os quadros mostrando que 90% do
dade de dar lucro, mas de descobrir, de indicar as nossa$
riquezas míneraís vai ser transformado em empresa para
orçamento da SEST está ConCetrado eln 1O grandes gruenriquecer o falso déficit-das empresas estatais. Ele vai
pos, e que provavelmente até agora não se discutiu aberser agora levado para o IBGE, vai ficar no quinfci ou seX~
tamente a privatização desses 10 grandes grupos, que são
to escalão, vai perder toda a flexibilidade de ação e vai
empresas que foram criadas pelo Congresso Naciorial, o
que está se discutindo, na verdade, são IO% do orçamen~~~~~~a:.Ssa prec_c:mceítuõsa_ ~~tisüCa das empresas
- to~ aquelas 250 emp-resas que, se forem privatizadas, reGostaria que V. S• me dissesse ·algum-~ coiSa ã respeito
presentam IO% do orçamento da SESJ:,
disso. Na sua opinião de homem que controla a SEST, se
E importante ponderar a importância real desses núisso não seria mais uma falsa empresa. Porcjue isso é um
meros com a importância do debate, e ver até que ponto
o debate tem natureza mais política do que concreta em
serviço público e não para dar lucro. Descobrir ríqllezas
minerais não é para dar lucro. Lucro é a sua exploração e
relação a uma solução do saneamento do setor público
terem outro encaminhamento.
como_ um todo. E muito irriportante ter essa Comparação, ter os números em mente, para poder entender o
Por último, gostaria de mo~~rar a contradição de prique está acontecendo em relação ao debate.
vatizar empresas estatais com capitalistas que não teA minha impressão e de que precisa haver um debate
nham ou não querem pór capital. Está aí o pólo Petrosério dentro do Governo e mesmo da sociedade, em requímica. Foi feito todo com recurso estatal e, hoje, tem
lação à questão do setor público como um todo.
um comando privado que vive em descompasso com a
Quanto à questão da desestatização na ponderação
realidade da indústria desse nível de perigo.
correta, de acordo com os dadQ$ apresentados, ela entra
Toda a Nação viu, ·nesse fim~de-semana, O dram-a: da
nesta discussão também. Esta ê a minha visão com regreve do P~lo Petroquímica. Então, o País tem que ter
la~ão a esta questão.
um esclareCilllento sobre esse problema. Não pode contiQuanto à avaliação de desempenho no caso específico
nuar essa dúvida, tem que haver uma demarcação dos
da PETROBRÃS, e se a SEST estaria avaliando o de:ampos: onde é conveniente a empresa estatal, iOda a
sempenho de algumas atuações de ações da PEa:ea que deve ser da empresa privada e onde é conveTROBRÁS em relação à contratação de empresas prh•amente a empresa estrangeira.-Só assim aclío qiii~vãmos
dªs ao invés de Utilizar recursos e niaterial próprios para
reconquistar a nossa soberania. Tendo o controle sobre a
desempenhar algumas funções ou. atividade_s., não coeconomica do País é que se tem controle sobre a segunheço bem o caso específico da PETROBRAS com re~
rança, a autonomia e a liberdade de um país.
fação a essa prãtica.
Muito obrigado.
lmagíno que na medida que a PETROBRÁS puder
et:tcontrar, no setor privado, empresas jâ _estabelecidas
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- concedo a pala~
que podem prestar um determinado serviço que exigiria
vra ao Doutor Henri Philippe Reichstul.
por parte da PETROBRÁS investimentos adicionais,
Dr. Hél1o Beltrão, que é um homem insuspeito, um homem que brilhou na iniCiativa privada, um homem reco-
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como montagem de um departamento, ela deveria deixar
para o setor privado a ta"refa de prestar esse serviço. En~
tre vãrias outr_as razões, uma delas seria a de que uma
empresa do tamanho da PETROBRÁS provavelmente
não teria ou poderia não ter a eficiência na prestação de
um determinado serviço pequeno ou reduzido,_ que uma
empr~sa privada, especial~zada naquele serviço específico, poderia ter. A racionalidade do lucro e da busca da _
~ficiência de uma empresa que tem o gigantismo da PETRO BRÁS, contêm ineficiências e também eficiências
de esCala, aO passo que se pegasse uma empresa privada,
especializada na atuação de um determinado setor, é de
se esperar, pelo menos teoricamente- é um comentário
ql:Le estou fazendo- qu_e alcançasse um nfvel de eficiên~
cia maior do qué uma empresa gigantesca. Isso é vâlida
para uma empresa pública como a PETROBRÃS, como,
também, para uma grande empresa nacional ou multinacional. Teria o mesmo comentário a fazer.
Com relação à questão da burla do decreto, mencionado pelo Sr. Senador Cesar Cals, de fato quando ·a Estado
passa a .:- aí vou responder também a sua questão da
contratação de pessoal- congelar de uma forma unifor~
me quadro de pessoal de 1 milhão de funcionários de
200 ou 400 empresas, obviamente que isso vai atrapalhar
a vida das mesmas, e as _empresas mais dinâmicas e eficientes vão sofrer mais em relação a essa restrição.

-o

Gost~ria de lembrar que o decreto, além de proibir-a
expansao do ql!_adro de pessoal, permitiu a reposiçãó de
pessoal operaciOnal, ou seja, se de fato há um acidente
n~ plataf~rma se pre~isa fazer a reposição de 40 pessOas,
amda mars que a plataforma é uma atividade operaçio~
nal da PETROBRAS. O decreto tentou, apesar de ser
u~a medi~a genérica, .limitar a sua atuação para a área
nao operaciOnal, onde julgamos haver até a existência de
urp. mai~r ntímero de "inchaços", mais nas estruturas
a~mi~ístrativas das empresas do que as estruturas opera~
cro~rus,. se bem que elas ~istam também nas áreas operacwnars.
A i~éia é de que, uma vez definido o n!lmero_de_em_~
presas que vão ficar permanentemente sob o controle do
Estado, através dessa análise de desempenho das empresas possamos diminuir o nível de con\roles gerais absolutos e uniformes para todo mundo e c:fue possamds, com
__a_ tempo, conhecendo melhor o desempenho de cada emp~esa, estabelecer níveis de controle quase que sobre medrda, que possam preservar a eficiência da empresa sem
que o Estado perca o controle da ação dessa empresa.
No caso da constratação de pessoal, com o tempo e
com o conhecimento adicional de empresa por empresa,
poderíamos ter regras mais específicas para cada emPresa. Mas, por enquanto, a regra é generalizada.

Com relação à Caraíba Metais, é um projeto muito semelhante ao da AÇOMINAS, que foi menCiOnada anteriormente. Um projeto que custou ao Pais aproximadamente 1 bilhão e meio de dólares, que foi planejado para
20 mil toneladas/ano, terminou sendo transformado
pelo Oo~erno em um projeto de 150 mil toneladasfano.
"Os maiores erros desse projeto foram na parte de mina, quer dizer, o investimento na mina da Caraíba Metais foi da ordem de 678 milhões de dólares; inclusive,
houve alterações na forma de extração do minér:io. Pri~
meiro, constiuiiJ..se uma verdadeira ferrovia subterrânea
com locomotivas, para extrair o minério; depois,
percebeu-se que foi uma decisão têcnica errónea e que se
devia fazer a exlração e o transpOrte do subsolo até a su~
perficie via esteira. Esses erros todos para terminar numa
conclusão de que as reservas de cobre hoje existentes na
mina, decorr~ntes de investimentos, repito, de 678 milhões de dólares, são de 200 milhões de dólares; ou seja,
o País fez um investimento de 678 milhões de dólares,
mal feito, inclusive. Houve duas ou três decisões drasti~
camente incorretas na tecnologia de _extração, para depois chegar~se à conclusão de _que havia apenas 200 mi~
lhões de dólares de reserva de cobre naquela mina.
Então, em relação ao projeto Caiaíba M_etais, na parte
de m_ineração, que é onde está o maior erro de concepção
do projeto, o cobre, que chamamos de cobre contido que
vai previamente à metalurgia, está sendo extraído a um
custo P()r tonelada de 2.100 dólares, enquanto que o
preço intel-nacional, hoje, está na ordem de 1.500 dólares
por tonelada. E preciso reparar que em relação a essa di~
ferença há uma politica tambêm de dumping de algums
países, como Chile e Zâmbia. que têm custo de produçã_o
muito abaixo do nosso, porque são minas de céu aberto,
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influem nessa questão ... _Não hâ dúvida de que as decisi)es em relação à parte de mineração da Caraíba Metais
foram absolutamente absurdas e que não vamos conseguir, de forma neilhuma, recuperar esses investimentos
via preço de cobre. Novamente, isso aí é uma dívida
pública. São 67_8_ mil_h_õe_s de dólares, que representam,

não uma dívida da Caraíba Metais. Formalmente ~tão
na Caraíba Metais mas, na-prática, é uma dívida pública
interilã ou externa que vai ter"-que, de algum modo, ser

cobrada do contribuinte.
Em reiação à questão da In_etalurgia, parece que~- concepção é razoãvel. O principal erro estaria na parte de

mineração.

__________

_-

~

~~

Em relação ao Projeto RADA~- outra pergunta do
Deputado- desconheço a iliiciativa de_transfOtinª-·lo
numa empresa. Es_to_u surpresol
O SR. MARIO LIMA ---Não é propriiiffiente
transformá-lo numa empresa. ele iria fazer parte d_e uma,
o- IBGE. O projeto está- deixando o Miriistério d~_~i_nas
e· Energia, para ser um selór·~o IBGE. Isso vai aumentar
o déficit do IBGE e mais u-mã vez vai se criar a falsa idéia
de que a empresa está operando sem dar lucro~--

0 SR. HI;NRY PHILLIPE REICHS"L!J..LDesconheço o assunto, mas vou me informar a I-eSpeito.
- Sobre a última pergunta do Deputado, a privatização
de estatais sem aparte de capital privado, acho que o Estado tem que tomar cui~ado. na_ b,ora de privatiz..ar as
suas empresas, para que JSSO se faça com lisura, quer dizer, que se defenda o patrimôriio público e que·; póttanto, o ·setor privado, quando se associar ou comprar as
empresas do setor público, faça o seu aparte correspondente de capital privado, senão_ irregular. A minha opinião é de que, no processo de. privatízação que ~_fumos
empreendendo, o setor privado, de fato, aparte eis recur~
sos necessários, dentro da lisura dos negócios púDlfcOs e
privados.
O-

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com apalavra
Senador João Cah:non, _

O SR. JOÃO CALMON- fnicialme"nte, desejo pedir
desculpas ao nobre Presidente desta Comissão e-ãO-ilustre depoente por não ter podido permanecer aqui durante todo o_ tempo, porque precisei participar, tambêm, de
outra reunião na Comissão de Fiscalização e· Colltrole
d() Poder Executivo e das Empresas Estatais.- Assim
-limitãr-ni.e-ia a fazei-umapergunTa·p-ãra satisfazer-a· minha curiosidade:
Recentemente, o Jornal da Tarde, vespertino do Estado de São Paulo, publicou uma série de reportagens sob
o titulo geral de "União de Repúblicas Socialistas Soviêtícas do Brasil". V. S• certamente leu essa série de reportagens e alguns dados incluídos no seu depoimento parecem confirmar, em parte, a afirmação dO Jornal da Tarde, porque neste quadro sobre "caracteriZação das 500
maiores empresas do País" o segmento estatal está representando, em 82, por 65% e, em 83, por 65,4%. se considerarmos que na ãrea bancária a afirmação de que a estatização já àbrange cerca de 70% desse segmento da economia do Pais, impõe-se realmente esta pergunta,
A Suécia, que é um país soda1ista nãowmarxista, tem
no setor bancário a seguinte distribuição: 80% pertence
ao setor privado e 20% ao setoi público; e ainda mostra
outra_ originalidade; os impostos são arrecadados por
uma empresa privada e t1ão pelo poder público.
_
Em face de.-:<;as indicaçõ"es, qual a opinião de V. Sf
sobre esse percentual da estatização na área do crédito,
se realmente já gin' em torno de 70% a 75%, se V. Sf detecta, diante desse avanço da estatização na área financeira, qualquer tendê1;cia para Coinpletar logo o_ processo de estatização, torna>tdo a atividade bancária uma ativídade do Estado e não dn setcr privado. _
O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL- Em relação à primeira ObserVação, ao quadro das 500 maiores,
acho que ele precisaria ser visto concomitantemente com
o quadro anterior, _que é o da "participação das empresas estatais na economia'r. Obviamente, dãdas das características de atuação do seto_r produtivo estatal na economia, que são investimenios na ãrea de infra-estrutura e
de projetas de longo período _de maturação e de alta concentração de capital, o que há é que quando _se pega as
maiores empresas na participação do património líquido, que é o quadro a que V. Ex• se referiu, os 65% estatais precisam ser qualificados da forma como eu fiz.

Quando se observ:a em relação ao produto brasileiro, por
exemplo, em 81, no quadro de participação das empresas
estatais na economia, essas empresas, no Brasil tiveram
uma participação de 14% do produto total e 30% dos investimentos totais da economia, o que não repreSenta
um perfil muito diferente dos casos mexicanos, -peruano,
chileno, francês, inglês, etc.
Em relação à questão do avanço dg setor financeiro
público, acho que a estatização do sistema financeiro está mais ligada à que-stão
instabilidade financefra do
sistema como um todo, o risco desSa estatização, deviCI.o
a uma série de ativos que estão na mão do _sítema financeiro privado, que na su-ª c_gntrapartida passivª_, do laQQ
º~s_empresas privadas muitas vezes não encontram ativos correspondentes, isso dado à crise que oCorreu ckJ9
· pará cá, c-om a elevação da taxa de juros e dadas as neCessid_ªd~_cje __ uma boa parcela do setor prj_y_8do rolã.i~as
suas dívidas, qualquer que-seja a taxa de juros, fazendo
com que a carteira do sistema financeiio-piív-aôO e-pllbliC9 tenha se deteriorado em t~mos de qualjd'arJ.e, de taxa
de retorno e d_e validade. Essa é a principal preocupação
que eu teria em relação à questão da estatização do siste~
ma privado finariceiro.
_ Em t:_elação à_ questão do avanço qos bancos públicos
no total de crédito, a SEST acompanha pouco esse process-o, sendo mais uma questão da autoridade monetária,
o ConSelho Monetário Nacional. Parece-me que o Bancó do Brasil estava se queixando de que o volume de
aplicações, em termos reais, tinha caído bastante e que a
possibilidade de o Banco do Brasil sair da esfera da autoridade monetária e ser um banco comercial tradicional,
atuando no mercado privado, tenderia a fazer com que
as operações voltassem a restabelecer seu crescimento
reaL Mas, essa infõrmaçào não está c_onfirmãda.
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O S"R. PRESIDENTE (César Cais)- Como esta reunião vai terminar às 13 horas, após as perguntas do Senador Roberto Campos, o depoente poder"á enviar a sua
resposta a posteriori ou, se a Comissão decidir, somarâ
também os depoimentos.
Com a palavra o Sena~or Roberto Campos.

que esses dados serão provavelmente obsoletos, porque
três dos países estão embarcados em programas de desestatização. O México tem um programa de desestatizar,
se não me engano, 124 empresas. O Evangelho de Alfonsfn II na Argentina visa a uma maciça desestatizaçào.
E a Frailça estã também arrependida de seus arroubos
socializantes _que resultaram no fato de que apenas três
das empresas estatizadas estão hoje dando lucro e representam um enorme encargo para o erário francés, da ordem de 8 bilhões de dólares anuais, se não me engano.
O quadro II é também obsoleto pela mesma razão,
data de 1978, o que provavelmente reflete dados de 1977.
~__li!Sl~terra, por exemplo, que conheço bem, está aqui
marcada como altamente estatizada. Isso era verdade no
govérriQ: socialista. Mirs Thatcher assumiu o GoVerno
em 1979 e começou um programa de desestatização, já
vénç!e:U ftigumas das maiores empresas governamentais,
a Biitis~ Telecorrr; a British Oil estã posta a venda; aBritish A;irways, esperando apenas a conclusão de um process9 jurídico; foi vendida a National Freight Carries, a
AmerSQu e hã uma longa lista de empresas a serem desesta_tizadas. Na .realidade, uma boa parte do financiamento
do d"~ficit -pUblico inglês é hoje obtido através da receita
na- \lenda de empresas. O México, já disse, estâ também
embarcando num programa de desestatização. A Coréia
do Su.I jã completou seu programa, tendo-se o governo
afastado de inúmeras empresas. Este pafs está num processo -ativo de desestatização, curiosamente sob um governo socialista.
O quadro seguinte ralativo à caracterização das 500
maiores empresas no País revela quão infundado é o receio de desnacionalização. Na realidade, a participação
do capital estrangeiro em termos de patrimônio líquido é
de 9% e está declinado; declinou para 8,6%. Estâ havendo um processo de desinvestimento bastante substancial
por parte de empresas estrangeiras. De modo que o provável é que em fins de 85 cheguemos a uma percentagem
bem menor. Na realidade, ao invés de desnacionalização, -~q~e está havendo é desinvestimento por parte de
empresas estrangeíras, o que naturalmente teve efeito negativo sobre a geração-de divisas de exportação e sobre a
criação de empregos. O quadro de participação segundo
sejam estatais, nacionais, estrangeiras, dos 50 maiores
grupos do País; total de cada item especificado: os lucros
das estatais, a meu ver, devem estar sobrestimados,
vários desses lucros são resultantes de manipulação tarifária ou então de mon-o-POiios.
O [lustre conferencista mencionou o caso do Banco do
Brasil, onde não existe monopólio, não existe tarifa-, ffiãS
existe a famosa conta de movimento, que representa injeção de recursos do Tesouro, se t1ão me engano, de 20
trilhões de cruzeiros, a custc. de 1% ao ano, que é depois
rcemprestaáo para vâriós setores, inclusive agricultura, a
custos substancialmente superiores a \%.Na realidade,
em alguns casos, correção monetária mais 3%; em outros
caso_s 65% e assim por diante. De modo que há uma subvenção enorme embutida. Se feita uma contabilidad_e
comparativa com bancos privados, colocado o Banco do
Brasil em po_sição de captação competitiva, esses lucros
c~rt;q.mente desapareceriam.
Há um quadro relativo ao número de empress estat<;tis,
"Distribuição segundo sua vinculação". Gostaria de perguntar quais são as empresas vinculadas à ciência e tec~
nologia. Estão aqui numeradas duas. Saberá o ilustre depoente?

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, também tenho que me desculpar com V. Ex• por não ter estado antes nesta ComissãO, para ouvir a expOsição que
terâ, sem dúvida, sido interessante. É que eu estava presidindo uma outra comissão do Senado._ Falo a.ssim sem o
beneficio de ter ouyido a exposição do Dr. Henri Philippe ReiS(:htul o que talvez me obrigue a foribular perguntas que parecerão aos que ouvíiam sua cxpo'rição repeti-tivas õu irrelevantes~
Comentarei alguns dos quadros apresentados, pelo
menos o primeiro: "Participação das ~presas Estatais
na Economia". Listam-se seis países. Curiosamente esses
países são nas respectivas âreas, países assoladas por
uma inflação crónica, inclusive a França, que é um dos
mais inflacionistas dos países europeus, conquanto tenha
melhorado nos últimos dois anos. Os demais são exemplós de innação e de estatização, o que me leva a crer que
há uma certa conexão entre propensão inflacionária e dimensão do setor estatizailie. A segunda ponderação -é

O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL- CN!'q e
FINEP.
O SR. ROBERTO CAMPOS- O CNPq é considerado empresa?
o_ SR.. HENRI PHILIPPE REICHSTUL- É uma
empresa.
O SR. ROBERTO CAMPOS- E onde é que estão a
COBRA e a PRÓLOGO.
O SR.. HENRI PHILIPPE REICHSTUL - A
COBRA pertence à Fazenda e a PROLOGO ao Exército.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Gostaria de chamar a
atenção para amboS os casos. A COBRA pare~e~me que
era um aparte de recursos que pode~am provir do

·aa

O SR. JOÃO CÁLMON- Li num jornal a informação de que o Banco do Brasil está colocado entCe os
·dez mais lucrativos do mundo. }:i.Q_uve alguma distorção
nessa_infarmação'?

O SR. HENRI PHILIPPE RE!CHSTUL- Não conheço essa informação do. jornal. A lucratiYídade- do
Banco do Brasil, à medida que ele tem uma conta movimento e vai sacando contra recursos do Tesouro a CIJ.Sto
zero praticamente, é muito dificil de ser medida do ponto
de vista de eficiência gerencial. De fato, o lucro do Banco
do Brasil ê praticamente um lucro institucional, eu diria;
para medir a sua eficiência tem-se que montar outros parâmetrJ.)s físicos quase para tentar ver se o Banco doBrasn é um banco efiCiénte ou· não, mas nãO vía tãxa de lucros, que é praticamente impossível.
Seria enganoso dizermos que o Banco do Brasil tem
uma alta taxa de lucros, é um belo banco, é um banco
eficiente. Ele podi ser urri beio banco por ouiraS raZõeS:
por realizar concurso público: pela pela qualidade de
seus quadros ser reconhecida no País como um todo; por
ser uma das poucas carreiras no âmbito do setor público
que, como a Receita, o Itamaraü, tem um corpo de funcionários bastante conhecido, mas não pelo seu lucro
propriamente dito.

Outubro de !986

BNDES, poderiam provir dos acionistas estatais, qUe
são Banco do Brasil e Caixa Econômica e o SNDES, da
ordem de 124 bilhões de cruzeiros, para produzir superminis. Já existem 5 ou 6 empresas privadas que se capaci-

taram para produzir superminis sem trenhuma contribuição do Gove-rtiO-. De modo que esses fundos do Banco do Brasil, da Caixa Econômii::a e BND ES deveriam

DlÃR!O DOCONGRESSO NACIONAL (Seção Il)

vez 12 fábricas de terminais bancários. Subseqüentemente passou a produzir bombas de gasolina digitalizadas.
Não é concebível uma empresa do Governo em área militar se entregar a tarefas tão chãs.
Que· diferenças existem entre o grupo A e o Grupo B?
Não ouvi a exposição.

ser devotados a_at_ividades socialmente mais relevantes e
não competitivas da empresa privada.
A PRÓLOGO é um outro absurdo. Nasceu sob a égi-

de militar para produzir máquinas de cifrar e decifrar.
Como isso não era uma atividade particularmente rentável passou a produzir terminais bancários, já existem ta.l-

O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL- E uma
curva ABC onde 20 empresas do grupo, que chamei grupo A, representam 90% do imobilizado total, só para que
as pessoas tenham uma idéía da concentração. A relação
estâ no quadro anexo.
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Pediria ao Senador Roberto Campos que concluísse as
suas indagações.
O SR. ROBERTO CAMPOS- E só isso, jâ conclui.
O SR- PRESIDENTE (Cesar Cais)- O Dr. Reichstul
fará a gentileza de no mais breve espaço possível comentar ~s observações do Senador Roberto Campo-s. Se depaís a Comissão resolver, nós o convocaremos novamente. Agradecemos a presença do depoente e de todos os
Srs. Senadores e Deputados.

Está encerrada a reunião.

cievanta-se a reuniao às

horas e

minutos.)
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Sessão Legislativa Ordinãria, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. Helvídio Nunes
ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

A!tevir Leal - Mário Maia - Helvidio Nunes_Luiz Cavalcante - Arno Damiani.
O SR. PRESIDENTE (Helvídio Nunes)- A -lísta,_âe
presença acusa o comparecimento de 5 Srs. Sen-adores.
Não há, portanto, o quorum mínimo indispensável
pura a abertura da sessão.
Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, designando para a s_essào_ordinária de amanhã, às 14 horas
e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
TRABALHO DAS COMISS0ES
O SR. PRESIDENTE (Helvídio Nunes) -

Está en-

cerrada a reunião. _

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 34 minutos.)
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE
l•Rcunião, realizada cm 10 de abril de 1986
Ãs onze horas do dia dez de abril de mil novecentos e
oitenta e seis, na _Sala da Comissão de Relações Exteriores, Ala S~nador Nilo Coelho, presentes os-senhores Senadores: Roberto Campos, Virgnio Távora;--Gabriel

-

Hermes., Lena ir Vargas, João Castelo, Jorge. Kalum~.
Qf:tãvio _Cardqso e Marti_n~ _Filho reúne:-se a Comissão
de Físcalizaçào e ContrOle. Õ Senhor President~, Sena:-·-aor Rõõertó Campós, deC1ara abertos os tr'abalhos, sllb-- metendo ao Plenário da Comissão a formação de duas
Subl.!omissões, a fim de proceder fiscalizações na Secretaria Especial de Informática _e_ no Banco Nacional de
Desenvolvimento Económico e Social, compostas pelos
Senhores Senadores: ·Virgílio Távora, Fábio Lucena, Octávio Cardoso, Nivaldo Machado e BeneditO Ferreira
para a SEI e Senadores Lenoir Vargas, Gabriel Hermes,
Carlos Alberto, Albano Franco e João Calmon, para o
BNDES. Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da Proposta de Fiscalização n~ O!jSS,
Senador Jorge _Kalume, que relata suas _conclus_§es~a respeito_ da fiscalização procedida no Conselho Nacional do
Petróleo-CNP, apresentado um projeto de lei regulamentando_ a incidência do Imposto único sobre Combustíveis. DisCutindo a matéria, o _Senhor_ Senador
Virg1lio Távora solicita eSclarecimentos sobre os percen~
tuais utilizados nas alíquotas incidentes no Imposto O niCo, constantes do projeto de lei. O Presidente decidiu remeter_ para Cada membro Úm me-morando expfícativo a
respeito do assunto. Ficou decidida a continuação da
discussão da matéria, após os_ esclarecimentos necessários. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerra a reunião, lavrando eu, Dj~lma José Pereira da
Costa. Secretário ad hoc, a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presid~nte. Senador Roberto Campos, Presidente. _

2' Reunião, realizada em 22 de

~a~

de 1986

- ÃS dez hÕras e trínia Jninutos do dia vinte e dois de
maio de mil novecentos e oitenta e seis, em atendimento
a prévia convocação, reóne-se na Sala da Comissão de
Agricultura sob a presidência do Senador Roberto Campos, a Comissão_ de Fisca{fzação_ e Controle_para ouvír O
depoimento do Presidente em exercício do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; ·o r:- André Franco Montoro Filho. Enc-ontram-se
presentes, além do Senhor Presidente da Comissão, os
seguintes Senhores Senadores_: Jutahy Magalhães, Carlos
Lyra e Milton Cabral. Dando inlcío aos trabalhos o Senhor Presidente informou ao expositor que teria entre
cinqüenta minutos a uma hora para sua explanação. A
·segUir o -senhor Presidente, em exercício do BNDES fez
uma longa exposição sobre as atividades do Banco e as
suas atuações nas diversas áreas de sua competência,
den!_re: ela~. Finsocial, PlSfPASEP, Program?- Nacíoilat
do Alcool, Fundo da Marinha_Mercante, Sunamam, Caraíba Metais, Cosinor, Cia Celulose da Bahía, Usirriec.
Tratou ainda de informar aos presentes sobre a preocu- pação do Banco caril relaç-ão ~ est::10itidade económica
do País e a modemizaçOO _da estrutura industrial, sua tecnologia e_ o PrCicesso p,rodutivo de Cada empresa nacional. Finalizou diz.endo que o sistema BNDES-estava-em
co-ndíçõe~ ~e c<:mtribuir _no apoio ao desenvolvimento integrado, social e econômíco, para a ímplementaçãO de
.um_ novo padrão de ~rcscimento industrial. Retomando
a palavra, o Senhor Presidente disse que estava ugiadeci-
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do Pela presença do ex_po~itor, mas que diante do questionário cii)edfico que havia sido enviado ao BNDES~
julgava muito genérica as r6s_eosta~ _do !>_residente do
BNDES. A seguir foi o Presiden-te-do BNDES largamente solicitado a responder sobre a estrutura patrimonial
d? Banco, seus recursos externos e o advindo do PIS/
PASEP, bem como a situação do pas~ivo da empresa.
Da mesma forma, recebe perguntas dos Senhores Senadores J4tahy Magalhães e Milton CabraL O Senhor Presidente declara que o quadro sobre as atividades do
BNDES que foi encaminhado à Comissão, ficará para
ser estudado e ainda que, posteriormente serão convoca~
das outras entidades sobre o assunto. Nada mais haven~
do a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, lavrando eu, Goitacaz Brasonio Pedroso de Albuquerque,
Secretário ad hoc, a Presente Ata, que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e levada
à publicação, juntamente com as notas taquigráficaS, -de~
vidamente traduzidas. - Senador Roberto Campos, Presidente.

ANEXO À ATA DA 2' REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISi::AUZAÇÃO E CONTROLE DO
SENADO FEDERAL, REAUZADA EM 22 DE
MAIO DE 1986, DESTINADA A OUVIRA PALESTRA. SEGUIDA DOS RESPECTIVOS DEBATES, DO SENHOR ANDRF: FRANCO MONTORO FILHO. PRESIDENTE EM EXERC!C/0
DO BNDES, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador Roberto Campos
(lntegra do apanhami!nto taquigráfico.)
O SlL-PR:ESIDENTE (Roberto CampOs)- Havendo
número legal, declaro aberta a reunião.
O ambiente está uin pouco conturbado, de vez que se
está tentando votar no plenário da_ Senado a lei eleitoral.
Isso nos garante uma audiência bastante reduzida nesta
CoinissãO~--Em todo caso, a qualidade dos presentes
compensa pela debilidade de número.
.
Tenho o prazer de dar a palavra ao Dr. André Franco
Montoro Filho, presidente do BNDES.
Só para esclarecer, habitualmente o expositor tem entre 50 minutos a l hora para sua exposição e há, em seguida, debate e questionamento.
Jã havia sido distribuído aos Srs. Senadores e também
ao BNDES umã. lista de posslveis tópicos a serem feridos
na exposição do Presidente. Espero que ele nos dê resposta a vãrias das indagações, senão a tOdas, que compõem a proposta de fiscalização; ipresentadã aqui no Senado pelo Senador Jutahy Magalhães.
Com a palavra o Dr. André Franco Montoro Filho.
O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHO Sr. Presidente, Srs. seriadores, vou procurar, nesta exposição inicial, apresentar uma visão geral do sistema

BNDES. Os quesitos dessa proposta de fiscalização são
bastante extensos e enyolvem um material bastante grande, que eu pOderia responder às questões e deixar o material escrito a V. Ex•s
Espero ser mais rápido do que os 50 minutos que o Sr.
Presidente me concedeu e, em cerca de 30 minutos, expor
essa colocação inicial geral e, em seguida, prontifico-me
a responder às questões_que venham a_ ser formuladas.
E com muita honra que compareço à Comissão de Fiscalização do Senado Federal. No exercício da Presídf:ncia do Banco coube-me o privilégio de poder prestar a V.
Ex~s depoimento sobre a atuação dessa instituição, em
prol do desenvolvi"mento económico e social do Brasíl. O
sistema BNDES é formado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e por
suas subsidiárias, a FINAM E, agência especial de finan- _ciamento industrial, que eu tive hoje a satisfação de saber que havia sido criada pelo ilustre Presidente Senador
Roberto Campos, e a BNDESPAR- BNDES Partic~
pação S. A.
NoSÜitimos seis anos, o sistema BNDES aplicou mais
de vinte bilhões de dólares americanos, ou seja, uma média de 3,5 bilhões de dólares por ano. Esses valores posicionam o sistema BNDES como o·-maior Oi-ganismO fi~
nanceiro de fomento do País e situa o BNDES num patamar bastante próximo das agências de desenvolvimento
de atuação internacional. Na verdade, a nossa média rle
aplicação é superiOr a do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. O BNDES opera diretamente ou
através de uma ampla rede de agent~ financeiros,_ fo~
mada pelos bancos regionais e estaduais de desenvolvimento e bancos de investimento, --concedendo recursos
para i[nplantação, expansão e modernização de unidades
produtivas. A FINAME, especificamente, destina-se a
fomentar o setor produtor de bens de capital, mediante
financiamentos, comercialização de máquinas e equipamentos fabricados no Brasil e que apresentem elevados
índices de nacionalização. O apoio financeiro se dã através de dezenas de milhares de operações por ano e se
constitui, praticamente, na úniCa alternativa aos. financiamentos externos e fornecedores de equipamentos-importados. A BNDESPAR, outra componente do sistema
-BNDES, está voltada para o apoio à éaPifalização da
empresa nacional, sobretudo através de participações
socletárias, sob a forma de ações preferenCiã:ís, seni díreito a voto. Essa participaç~o procura ser sempre temporária e minoritária, ou seja, durante a fase de desenvolvimento de uma empresa existem períodos, nos quais é necessária uma capitalizaÇão. A empresa ainda não está
madura, não tem ainda acesso, renome e tradição para ir
ao mercado de capitais e, portanto, o BNDESPAR adquire uma participaÇão societár\3., COrri~ ãÇõeS pfeferen~
ciais, minoritária, com o objetivo de desinvt!stir posteri_ormente, para poder, com isso, investir em outras empresas. A BNDESPAR contribui, também, para o fortalecimento do mercado de capitais, estimulando a abertu-

ra do capital das empresas. No final de i985, a carteira
reunia ações de cerca de200 empr~as, totalizando investimentos de mais de 1 bilhão de dólares.
o sistema BNDES procura locar os recursÓs a sua di~~
posição, de forma a estimular o crescimento económico e
a geração de errlpregos. Somos, também, responsáveis
pela gestão e aplicação de inúmeros fundos e programas,
destacando-se o Fll'J"SOClAL, o PIS/PASEP,-o Programa de Integração S_ocial e o Programa de Fo_rmação do
Patrimônio do Servidor Público.
·
Nessa qualidade de agente financeiro, aplicamos recursos de outros programas, com ê o caso- do Fupdo da
Marinha Mercante, do PROÃLCOOL e do Programa de
Conservação de Energia no Setor Industrial, CONSERVE.
O FINSOCIAL, que é um dos fundos administrados
pelo sisiema BNDES, surgiu como decorrência dos balanceamentos, entre a sólida capacidade produtiva implánÜl.da no Brasil, e o enorme atraso na ãrea social. A
maturidade alcançada pela estrutura da economia brasileira não foi acompanhada de igual desenvolvimento social~ Requeria-se, assim, a doação de instrumentos visan~
do a atenuar os desequilíbrios d_os níveis de vidit entre os
brasileiros. Os recursos do FI'NSOCIAL são aplicados
em investimentos mi produção e ditribuição de alimentos, habitação popular, saúde, educação e amparo ao pequeno agricultor. Esses recursos, são aplicados diretamente peTa administração pública direta, e indiretamente
através_ de agências financeiras, como o Banco Nacional
da Habitação e o BNDES. Este ano, o BNDES administra diretamente cerca de 5%, apenas, dos recursos do
FINSOCIAL. A grande maioria dos recursos estã sendo
aplicada, o programa a ser aplicado este ano, diretamente atraVés dos ministérios. Isso, em grande parte, em
função da maior rapidez com que os recursos poderão
ser aplicados diretamente pelos ministérios, reservandose uma _pa~cela para ser aplicada em projetas sociãis diretamente pelo BNDES.
O objetivo da criação do Programa de Integração
Social-PI$, e do PrÕgrama de Foimaçã·o do Patrimôriiodo Ser.;dor Público-PASEP, pôde dar ao trabalhador
brasileiro uma participação nos lucros gerados pelas empresas. Mas não em termos corrente, e sim criando~se
um ftiildo, cüjos recursos seriam aplicados em financia~
m6ntos para investimentos produtivos. Ê uma Poupança
compulsória dos trabalhadores, através dos investimentos ou do financiamento de investimentos, que se torna
novas riquezas criadas e, portanto, aumento da renda
nacional.- O 'BNOES.tim aplicado esses fundos, tendo
uma remuneração para o fundo PIS/PASEP, sempre superior ao mínimo legal. Pela legislação, a remuneração
inínlmú do PISfPASEP seria inflilção-correção monetária;Inais 3%, ou seja, 3% real. Nos últimos anos, aremuneração tem sido superior a 6%. O -caráter inovador desses fundos decorre do fato de
ciue, pela primeira vez, a visão de distribuição de lucros
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entre os empregados, se conjugou com a idéia de se criar,
através desses recursos, um fundo de investimento voltaw
do para o desenvolvimento nacional.

A partir de 1980, o BNDES passou a ser agente financeiro do Programa Nacional do Ãlcool. Desde aquela
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A visão a longo prazo trouxe-lhe um grande acervo de
acer~os, mas também a participação em alguns projetas
que, apesar de todos os esforços despendidos, apresentanini resultados sofríveis. Ê o caso dos projetas CARAI-

BA METAIS, COSINOR, C!A, CELULOSE DA

BAHIA e úSIMEC que, em virtude de vários fatores
alheios à !_10ssa vontade, ainda não _atingiram as metas
programadas. O _sistema BNDES e_stã plenamente consciente dos problemas dessas empresas e vem procurando,
em conjunto com outros órgãos governamentais, enconpor safra. Este montante corresponde a uma economia
trar a melhor solução para cada um destes empreendide divisas da ordem de 300 milhões de dólares anuais.
mentos, sem perder de vista o interesse naciorial.
O Programa de Conservação de Energia no Setor InNo período em que foi mais_aguda a recente recessão,
dustrial- CONSERVE foi cs;iado em 198_1, tendo sido
oófetivando preservar o- parque industrial brasileiro, o
aprovadas cerca _de 100 operações de finanCiamento noSistema BNDES promoveu uma ampla ação anticícl_ica
valor equivalente a aproximadamente CzS 3 bilhões. Os
através de diversas operações de saneamento financeiro.
setores mais aPoiados pelo programa foram os de cimenEm meados de 1984, o início do processo de retomada
to, papel e celulose, siderúrgico e o Pólo Petroquímica
do crescimento econômico começou a reüetir-se nas solida Bahia, que são os grandes consumidores de petróleo.
citações de colaboração financeira e -ri_d$- desemb_olsos
Os p(ojetos apoiados pelo CONSERVE deverão· proefetivados, já que as aplicações em saneamento financeipiciar uma economia de 10 milhões de Barrisro reduziram-se, ao mesmo tempo em que cresciam os fiequivalentes de petróleo, por ano, ou seja, cerca de__ 3%
nanciamentos para investimento.
do consumo nacional, gerando uma economia anual da
O que àquela êpoca Configura-se como um princípio
ordem de USS 300_ milhões.
de recuperação econômicã. afigura-se, hoje, como um
Em junho de 1983 fOi decidida a transferência do Fu_nfato inconteste e atesta a natural vocação para o crescido da Marinha Mercante, da SUNAMAM para o
mento.
BNDES, o qu~-~-efetivou_2.E.~!laS. _ e_~~iro de 1984.
Esta perspectiva do fim do período recessivo já havia
O FMM é constitu_ído bascicamente dosjngressos desido detetada em trabalho elaborado pelo Banco em jucorrentes do AFRMN (Adicional do Fryte para Renolho de 1984 e intitulado "Cenários para a Economia Bravação da Marinha Mercante).
sileira 1984-1990".
Tendo em vista os procedimentos até então a·dotados,
As principais conclusões deste documento foram:
geradores de sérias distorções no processo de _financia-:__
1) mesmo com a continuidade da política de ajustamenta da construção de embarcações, foi necessário um
mento_, a economia poderia voltar a crescer e_ntre 4 a 5%
certo tempo para·-que o Banco viesse a propor modifia.a., gerando superâvits em sua balança comercial suficações substanciaiS rias normas operacionais daquele
cientes para dar conta dos juros da dí•áda externa e dos
Fundo, fazendo com que as primeiras operações viessem
,
.
demais serviços de fatores e_ não fatores; e
a ser efetivadas apenas no final de 1984.
2) com uma política favorável ao crescimento econôAté o presente momento o BNDESjâ iprovou a consntico, seria pOssível retomar o crescimento aos níveis histrução de 37 navios, envolvendo financiamentos co-ncetóTicOS-de 7% a.a. ou mais, sem que voltássemos a sofrer
didos em montante superior a 6,3 bilhões d_e_ cruzados.
restrição cambial. Ou seja, o país deveria prOduzir em
A atuação do SiS_te_ma BNDES confunde-se c.omo da
l 984 um superáv_it comercial muito superior ao prograevolução do processo de modernização_ da _eco_nomia
mado pelo Governo .. e,_ mais ainda, _este- superávit
brasileira, apoiando distintos setores produtivos consimante~-se-ia pelo _restante da década- consir;l.erando-se
derados prioritários, em fUnçãOôa iffipõrtãnCfa que asum cenário~d_e estabilidade mínima na economia internasumiram na estratégia governamental, a cada estágio do
cionaL
desenvolvimento nacionaL
O que tornava possível este desempenho inusitado esNo início, a colaboração fin.anc;eira do BNDES foi detava ide_ntificado no seguinte diagnóstico: no período
cisiva para a melhoria da infra~estrutura, identificada na
compreendido entre 1974 e 1984 havia ocorrido uma muépoca cofio um dos prinCipaiS -pontOs de estrangulamendança estrutural na economia brasileira, mudança esta
to da economia brasileira. O BNDES Q_ç_ç:iicou·se, entre
-que havia transformado o país de cronicamente defici1952/57, quase que integralmente a promover o reaparetârio em um país com um superávit estrUtural. Esta mu·
lhamento ferroviáriO e a eletrificação.
dança foi fruto do processo dos investimentos substitutiCom o avanço da industrialização, aumentou a de--vos de importação implementado no período 1974-1980,
manda de aço, cuja produção doméstica mostrava-se ininclusive como resposta à crise do petróleo_- iiwesti~
suficiente, sendo um entrave à implantação das chamamentos na prospecção e exploração de petróleo, na prodas indústrias pesadas. Assim, o BNDES iniciou uma sedução de produtos químicos, siderúrgicos, metais não
gunda fase de concentração de suas aplicações, passando
ferrosos e bens de capital. Todos estes itens tinham enora privilegiar a siderurgia.
- - me peso na nossa pauta de importações, especialmente o
A situação crítica vivida pela economia brasileira enpetróleo. A resposta brasileira ao constrangimento extertre 1963/67 teve profundos efeitos sobre as aplicações do
no derivado da crise do petróleo foi uma respo-sta desenBNDES. Desde então, até princípios da década de 70,
lolvimentista, a exemplo do ocorrido em outros períodos
iria se promover uma ampliação do leque de atividades
da nossa história: uma maior integração do nosso parapoiadas, com crescente destinação _de recursos ao setor
que, visando substituir importações. Os resultados apaprivado. A ação de fomento do BNDES pass-aria a bene:.
receram nos primeiros anos da década dos 80, com a enficiar no"vOs segmentos industriais, bem como o desentrada em produção dos novos campos de petróleo e das
volvimento tecnológico, a comercialização de equipanovas indústrias produtoras de insumo$ básicos e bens_
mentos, a _complementação do capital de giro de projetas
de capital, permitindo reduzir o coeficiente de imporde elevada prioridade, e as pequenas e médias empresas.
tações do_ patamar de lO% a 2% da década anterior para
A partir de 1974, ingressa o BNDES em nova fase, ascerca dos 6% aluais.
sumindo a implementação das prioridades explicitadas
no 21' Plano Nacional de Desenvolvimento. Verifica-se,
Os Caminhos da Retomada
até o final da década, forte concentração das aplicações
nos setores de bens de capital e insumos básicos, aos
Os Cenârios do BNDES, e mais detal}ladamente o
quais se passou a oferecer apoio também sob a forma de
"'Plano Estratégico do Sistema BNDES"- !985-1987",
participação acionãria. ·
apresentaram não só a possibilidade de retomada- deviEntre 1979/84, o SiS.temã BNDES teve como metas
do à superação do constrangimento externo- corno inprioritárias: a reestruturação da maffii: energética; a
dicavam alta probabilidade de sua concorrência. O camicomplementação das projetas de _insumos básicos; e a
nho que viabilizaria o processo de retomada era composconsolidação do parque já inSfillado de bens de capital.
to de três momentos: no primeira deles, o crescimento
Ao longo de todos estes anos, entre 1952, data de sua
acelerado das exportações representaria o "kick-off' do
criação, e a data de hoje, o BNDES procurou sempre O
processo, permitindo o crescimento da produção das inpioneirismo. Este píOlleirismo resulta na sua posição inS-dústrias exportadoras e o PIB. Em seguida, as exportitucional de principal agência de fomento do Governo e
tações perderiam o ritmo expansivo, e o segundo momento seria representado pelo crescimento Q.o consumo
sempre o conduziu, diferentemente das demais entidades
de crédito governamentais, a trabalhar no longo prazo.
interno. Este crescimento seria induzido não só pelo audata foram contratada,s mais de 150 operações pelo Banco, envolvendo investimentos de mais df: 2 bilhões de
cruzados, metade dos quais realizados no Nordeste, que
jâ estão gerando_ cerca de 1,5 bilhõ_es de litros de âlcool
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menta do emprego e da renda em conseqUência do surto
exportador refe_rido, mas principalmente pela recuperação dos salários reais, fruto da mudança de governo e
da política mais liberal esperada. Este segundo momento, o _crescimento do consumo, daria um fôlego adicional
à retomada, sustentanq.ã o crescimentO p-or algUm perío- ·
dQ, graças à ocupação ociosa.
·O .terceirO- momento- seriã. dado pelo crescimento do
investimento, dando sustentação e continuidade ao processo. Para viabilização desta recuperação previa-se nos
"'cenãrios" uma políllca monetária mais flexível, que viabilizasse a queda da taxa de juros e a expansão do crédito
para investimento.
As nossas últimas informações, em especial os pleitos
de novos fili.anciamentos, indicam que estamos a ingressar-neste terceiro ffiomento. E crescente o número de pedidos d_e colaboração_ fin_anceira destinados à expansão,
modernização e implantação de complexos fabris. A FlNAME tem apresentado crescimentos reais significati_.:
vos e~-Seus desembolsos que são destinados à compra de
máquinas e equipamentos fabricados no País.
Só a título de_ e1lemplo, essa Agência, desembolsou no
ano de 1985 cerca de Cd 5,5 bilhões (cinco bilhões e
meio de cruzados) revelando um crescimento real de 32%
eni"relação ao ano anterior. Somente nos 4 (quatro) primeiros meses: de 1986, a FINAM E desembolsou mais de
CZS 3 bilhões (três bilhões de cruzados):
Outro exemplo é o crescimento observado através da
ação financiadora empreendida pelos agentes financeiros, em especial pelo :'.Ístema de Bancos de Desenvolvimento. Em t 982 foram aprovadas, através do POC, 524
opera-ções, no valor de I bilhão de cruzados. Em 1985,
em decorrência da retomada do desenvolvimento_econô·
mico, foram aproVadas 1.676 operações, no valor de cerca de 3 bilhões de cruzados.
AS diretriz.es gerais de política econômica do Gov_ernQ
do Presidente José Sarney ç:stão baseadas na retomada
sustentada do crescimento eConômico infegrando-o com
á reorientação dos gastos públicos, de modo que atuem
diretamente sobre os problemas mais graves e urgentes
da sociedade brasileira, reduzindo-se o descompasso entre a evolução económica e o progresso Social.
Nossa proposta, contemplada no Plano EstratégiCo do
Sistema BNDES, para o período 1985/87, procura ser
abrangente, dado o alto grau de integração da economia
brasileira, e visa à elevação do nosso patamar de desenvolvimento.
Dentre suas diretrizes de atuação, ressal_ta o apoio
continuado aos programas e projetas de efeitos relevantes sobre a gerução líquida de empregos e de impacto na
atenuação dos desníveis regionais.
Neste sentido, o Sistema, BNDES tem condições de
apoio diferenciadas, favorecendo as regiões menos deséftv'õlvidas, em especial o Nordeste e o Norte. Também
tem procurado promover a interiorização do processo de
industrializ.açào e o apoio a empreendimentos geradores
de emprego em regiões carentes. Atualmente, novas
perspectivas se abrem para a atuação regional do Banco,
não só pela aplicação de recursos do FINSOCIAL na
melhoria da situação social das regiões deprimidas,
como pelo apoio à ocupação de áreas pioneiras pela agricultura moderna.
Verificou~se, em trabalho recém·elaborado pelo Banco - a atualiz.açã_Q_d_QS. cenários para a economia brasileira ......:; que o nosso produto interno bruto deverá cre_s_cer
a taxas süpeúores a: 8% a.a. até 1990.
A manutenção dos atuais níveis de exportação de produtos manufaturados deverá levar à ocupação da capacidade instalada _de alguns ramos industriais, com a recuperação do mercado interno, como por exemplo os setores siderúrgico; pãpel e celulose, mineração e metalurgia
de metais não-ferrosos.
Dessa íoàila, será necessário apoiar as ampliações das
empresas desses ramos de atividã:dC: para que continuem
a contribuir para a geração de superãvits comerciais, sem
prejuizo do atendimento da demanda doméstica.
Além dos investimentos índicados, buscando o atendimento do mercado interno e a geração de divis_as, a estratégia do BNDES visará a rápida difusãõ das novas tecnologias, buscando otimizar a geração e aproveitamento
de tecnologia nacional.
_Q Sistema BNDES deverá fomentar os investimentos
visando à implantação e.o desenvolvimento dos setore_s
tecnológicos de ponta, e.m especial a informática, a mi-
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croeletrônica, a química- fina, a biotecnologia e novos
materiais.
O País jâ -tem hoje a maturidade in-dustríar suficiente
para lhe permitir ingressar nessas á.reãs de avançilda tecnologia, representando esta etapa um novo salto qualita-

tivo no processo de industrialização. Ela permitirá não
só reduzir o "gap" com os pafses desenvolvidos comp
também garantir, através de incõiporação das novas tecnologias, urna contínua modernização do- parque
.trial e mesmo da agricultura brasileira.
Criam-se, asSim, as COridições de_sustentação do dinamismo e de atualização teconológica necessárias à manutenção da capacidade de concorrência internaCional e ao
rápido desenvolvimento do País.
Esses estudos~es-pectalmente dos cenários- e atualizações, foram fcbitOs-·antes da implantação do Plano de
Estabilidade Econômica, mas o Plano de Estabilidade
Econômica veio, na verdade, reforçar as tendências por
nós detectadas. De fato, pode-se verificar que a gr3.ride
preocupação do sistema BNDES, nos últimos anos, ou
nesse ciclo de desenvolvimento da economia brasileira,
tem sido com a modernização da estrutura industrial e
produtiva imPlantada e existente no Brasil e o avanço
tecnológico. Com o plano de estabilização essa tendência
e essa prioridade passa a ser ainda mais relevante, na medida em que os ganhos financeiros, o meCanismO--de aumento de preços, para encobrir ineficiências; deixa de
existir, o empresário nacional terã que investir em produtividade, em eficiência e, portanto, em rriõdernização e
em avanço tecnológico.
E essas são as prioridades maiores atuais do sistema
Bl'/DES.
A decisão de dar prioridades a esses setores decorre da
sua importância para a promoção de mudança da padrão tecnológico da indústria como um todo, mediante a

rnaus-

modernização de equipamentos e processo produtivo. É
necessário capacitar o País a realizar essas transformações com recursos iiltern-Os, para poder manter o seu
parque industrial permanentemente atuatizado, bem
como propiciar hi.õ-VaÇões no setor de serviços.
El'p suma, e para concluir, julgamos estar o sistema
BNDES pronto para contribuir no apoio ao desenvolvimento integrado, social e económico, Calcado na atenuação dos_ urgentes problemas sociais e na implementação de um novo padrão de crescimentO inaU.strial que
há de contemplar a elevação geral da produtividade e do
poder de competição externa como resultados de uma intensiva modernização_tecnológica.
Muito _Qbdgado, Sr_ Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto CampOs) - Muito
obrigado, Presidente, pela sua exposição interessante,
mas talvez um pouco genérica demais em relação ao
questionário específico que lhe foi apresentado, por iniciativa do Senador Jutahy Magalhães, mas a isso voltaremos mais tarde.
Estâ franqueada a palavra aos Srs. Senadores.
O SR. CARLOS LYRA- Sr. Presidente da Comissão, Roberto CampOs, Sr: Presidente do BNDES, ouvimos atentamente a exposição de V. S•-No entanto, eu
queria fazer rapidamente três perguntas. Primeiro, a Origem dos recursos do BNDES, ·se- esses recu-rsos pressiOnam o déficit Público ou se é autofinanciável...
Eu vou_fazei- as três perguntas em conjuntos ou o Senhor prefere resPonder individualmente?
O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHO Eu respondo de acordo com o interesse de V. Ex'
O SR. CARLOS LYRA - Eu vou fazer as três perguntas, que assim fica mais fáCil.-- ----A segunda é a parte referente ao álcool, se o BNDES
continua financiando destilarias.
A terceÍra parte, eu gostaria de saber do relacionametno de Caraíba Metais com o BNDES e os projetas que
envolvem a Caraíba Metais principalmente na área de
fertilizanteS, se há apoio do BDNES nesses projetes.
Resumidamente, são essas três perguntas.
O SR. ANDRll FRANCO MONTOE.O FILHO As perguntas são suscintas,, mas os problemas são bastante.complexos.
A estrutura dos recuses do BNDES se compõe, eu diria, de três grandes blocos. Quase que metade, ou mais,
dos nossos recursos vêm do fundo PIS/PASEP, uma
. parte substancial do nosso passivo, dentro da estrutura

patrimonial, vem de fecursos externos, no total são 3,3
ou :3,4 bilhões de dólares, algo em torno de 25% a 30% do
total, os outros são r~rsos próprios de capital e 25% da
área externa. -
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O SR. CARLOS LYRA - Quer dizer, há uma concentração. Ele está incluído nesse reescalonamento que a
Nação está pleiteando?

Quais

O SR. ANDR€ FRANCO MONTORO FILHO Esfá. Mas, do ponto de vista interno. Temos que depositar os recursos no Banco Central. E temos feito isso.

O_SR. ANDRll F~ANCO MONTORO FI!--HOEu acredito que 50% PlS/PASEP, isso na estrutura pratimonial do passivo.

O SR._CARLOS L YRA- Perfeito, porque, na verda~
de, é muito forte, porque se você deve 3,4 e o serviço da
dívjda é um bilhão, é acima de 33% ou 34% .

O SR. CARLOS L YRA- Isso inclui o FI\'l'SOCIAL
ou não?

O SR. ANDRf; FRANCO MONTORO FILHO Aproximadamente, metade é amortização e metade é
serviços. Então, sob certos aspectos, hoje, para o
BNDES, é o setor externo receber recursos e não colocar
recursos. Na parte líquida, vamos pagar ~rca de 600 mi*
lhões de dólares, com o retorno dos finanCiamentos concedidos. O BNDES vai depositar no Banco Central os
cruzados equivalentes a esse um bilhão de dólares e vai
receber do exterior 300 rriilhões de dólares, talvez um
pouco mais. Na semana passada, estive em Washington
e áCredfto ter conseguido uma liberação de 150 milhões
de dólares do Banco Mundial, o que talvez nos facilite
alguma coisa nessa direção. Mas seriãm cerCa de 500 ou
600 milhões de dólares, o equivalente em cruzados que
teríamos que recolher ao Banco Central e não terfamos a
contrapartida de entrada de dólares.

O SR. PRESIDENTE (Robert_o Campos) são as percetagens novamente?

O SR. ANDRÉ F~ANCO MONTORO Fl!--HO Não, porque o FI~ SOCIAL é um fundo rotativo e não
reembolsável, então, o BNDES é apenas repassador desse recurso, não cria ...
O SR. CARLOS LYRA - E vinte e cinco por cento
corresponde a retorno desses investimentos'?
O SR. ANDRll F~NCO MONTORO FI!--HO Não, são recursos próprios, porque todo o retorno do
PIS/PASEP volta ao PIS/PASEP.
O _SR. CARLOS LYRA -Quer dizer que esses recursos não ficain -dentro da estrutura do_ BNDES? Porque a
minha pergunta é se pressiona o déficit público, toda a
estrutura de financiamento.
O SR. ANDRE F~NCO MONTORO Flj..HO Não.
O SR. CARLOS LYRA- Quer dizer, não há pressão
sobre o déficit público nesse financiamento, que vem
crescendo violetamente. Porque é interessante, na ·realidade, como desenvolvimento e mais interessante, ainda,
se, porventura, isso não pressionar o déficit público, se
não houver sobre as contas do Governo.
O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FI~HO Não. Especificamente, em relação ao déficit público; seja
como saldo, seja como aplicação, não estamos pressionando o díficit público. Todos os nossos recursos, nos
últimos anos, têm sido gerados internamente. O retorno
e a arrecadação líquida do PIS/PASEP têm aumentado.
Tivemos, este ano, uma arrecadação líquida de dez milhões de cruzados.
O SR. CARLOS LYRA - Dez milhões de cruzados.

QUer diZer, dívida externã.--25% dentro dO ano, V. S• acha

que tomará em dólar quanto para o refinancimento?
Quantos bilhões de dólares?
O SR. ANDRE FRANCO MONTORO Fil-HO Este ano, o serviço da i-lassa dívida é de.quase um bilhão
de dólares.
O SR. CARLOS LYRA- Quer dizer, dentro do déficit total da Nação brasileira, o BNDES deve um bilhão?
O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO Não._ O BNDES deve 3,4 ou 3,5 bilhões de dólares. Este
ano o nosso serviço da dívida, juros mais amortização,
deve ser da ordem de quase um bilhão de dólares, novecent_os milhões de dólares, mais ou menos. Então, segundo ã. estimativa do nosso Departamento Financeiro, teremos capacidade de captar no exterior cerca de duzentos ~ cínqüenta a treZentos milhões de dólares.

O SR. CARLOS LYRA- Essas contas estão em dia?
O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHOEstão. Do ponto de vista dos nossos recursos, a forma
como o_ Governo poderia conceder recursos ao BNDES
seria através de apertes de capital. E não tem feito isso
nos últimos anos. Então, o BNDES não contribui para a
geração do déficit público. Pelo contrário, o BNDES é
um dos fatores bastante grandes para a redução do déficit público. Na medida em que nós capitalizamos empresas públicas, isso· reduz o déficit.
O SR.. PRESIDENTE (Roberto Campos)- No chamado orçamento indicativo para o período de 1985/87
há uma rubrica que menciona necessidades adicionais de
10 bilhões de cruzados, ou um pouco menos- necessidades adicionais - seria pressão sobre o Tesouro?De
onde se esperaria obter isso?
O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHOEsse é o volume de demanda esperado pelas diversas
áreas operacionais do Banco. Não sei a que documento
V. Ex~ se refere...
-No nosso orçamento já fizemos alguns cortes, de forma que temos, dentro do nosso processo orçamentário,
uma estimativa de qual será a demanda de financiamentos que o_ Banco se deparará e quais são os recursos. O
que acontece, neste ano, meSmo fazendo todos os cortes,
é que existe uma demanda potencial superior aos recursos existentes. Isso de duas, uma: Se, do ponto de vista
da prioridade do Governo Federal, for importante que
esses recursos, para financiamento de investimento, para
o desenvolvimento econômico sejam indispensáveis, esses recursos deverão surgir de alguma forma, podemos
debater...
O SR. CARLOS LYRA- Tem que ser com aporte de
capital?

O SR. CARLOS LYRA- Aí-não dá. Os juros externos no máximo, hoje, estão 8% ou 9%.

· O SR. ANDRÉ FRANCO MONTOROFILHO .,.,._
Não._ Acho que aí existem algumas alternativas. O segundo aspecto, se não for isso possível, o BNDES terâ que
financiar menos. Isso terâ, não diria um íinpacto depressivo sobre o desenvolvimento, mas dei~aríam~s de aproveitar todo o potencial de investimento existente no Brasil. Parece-me ser opinião unânime no País que é necessário que todos os investimentos sadios, evidentemente,
que tenham condições de _êxito, sejam apoiados e sejam
realizados, para que o Brasil possa crescer a taxas compatíveis com ·nossas ·necessidades. Nesse sentido, esperamos que seja possível encontrar algum tipo de mecanismo finariCeiro que permita que-o Banco tenha mais recursos para poder atender a toda essa demanda. Caso
contrário, terá que programar seu investimento de forma
a ·pcider ...

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO Não. Tem a amortização. Nós temos uma concentração
de amortizações no período ...

O SR. CARLOS LYRA- Em 1986, V. S• não está
prevendo issõ, que~ dizer, pelo menos, nesses próxímos
seis meses, ou já está prevendo que vai faltar recursos?

O SR. CARLOS LYRA- M.as então o_BNDES deve
muito mais. Quer dizer, do global do déficit d8. Nação
brasileira de cento e tantos_ bilhões, quanto é que o
BNDES deve?
O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHO Três por cento.
O SR. CARLOS LYRA- Como, se o serviço da dívida ê um bilhão?
O SR. ANDRE FRANCO MONTO RO FILHO Tem o período de amortização.

O .SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO Estamos prevendo, nosso orçamento está da ordem de
39 milhões de cruzados, a demanda potencial nossa, feita
pelas âreas, chegou a 44 milhões, esse diferencial fá foi
reduzido para 6 milhões de cruzados e na reunião da Direteria que aprovou O orçamento, junto com a apro-

vação de demanda de 44 milhões, estabelecemos um congelamento de 10% imediato, até que novas informações
sobre nossa geração de recursos e sobre os empréstimos
se consusbstanciem, para fazermos uma realocação, se
necessária, eni junho e julho ...
O SR. CARLOS LYRA - E a prioridade será dada
para tirar gargalo do investimento já feito?

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHOExato.

O SR. CARLOS LYRA -Quer dizer, esse "acho"
que é uma posição cOnsentânea com o processo todo.
Porque, na realidade, um novo investimento é uma questão ainda um pouco mais na relação que o Brasil precisa
crescer, como o Japão, e ter a inflação da Suíça. Então é
preciso ficar dentro dessa faixa.

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO Nossa preocupação é exatamente essa, de não iniciar o
aporte de recursos num projeto sem ter a plena garantia
que teremos os recursos permanentes. Então, aqueles
projetes, aqueles programas com os quais já estarrios
comprometidos terão prioridade de forma a manter o
seu cronograma.
Mas V. Ex• havia feito duas perguntaS -a respeitO -da
Caraíba.
O SR. CARLOS LYRA - Uma do álcool, se o
BNDES ainda continua a financiar.

O SR. ANDRE FRANCO MONTO RO FILHO- O
PROALCOOL-está praticamente pafado.

valor atual do fluxo operacional descontado para hoje,
verificamos que a metalúrgica, o -complexo Carafba,
pode dar um retorno apropriado para um inveStimento
do va_lor de aproximadamente 800 milhões de dólares. O
que a diretoria do banco jâ aprovou é que nós iremos fazer um~ capitalização neSse valor;- aliás, 200 m-ilhões de
dólares já foram realizados com prejuízo em anos anterioreS pelo método da equivalência Patrimonial, mas a
diretoria aprovou uma capitalização da Caraíba e a realização do prejuízo, de forma que Caraíba tem um passi.:: -VO equivaleºte a 800 milhões de d91ares que os ativ_os podem sustentar financeiramente. Agora, o importante- e
isso tem sido objeto de alguns mal entendidos na Imprensa -, é que Caraíba está gerando 500, 600- milhões
de dólares de prejuízo este ano.
No passado, estavam encobertos empréstimos e a si. tuação era a segUinte: Car3.íbil tinha empréstirllo ao
BNDES, não pagava, rolava o juro, era uma situação
contãbil que precisava ser limpa.
Caraíba teve o prejuízo, foram -aplicados l bilhão e
500_milh__ões de dólares. O valor contábil, hoje, dâ 1 bilhão e 200 milhões, porque 200 e pouCOs já-foram realizados contabilmente como prejuízo.
O SR. CARLOS LYRA- E o BNDES levou o prejuízo?

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTO RO FILHO- E
nós vamos levar prejuízo de mais 500 olf 600 niilhões de
dólares. O dinheiro já foi. É só a verdade das coisas.
O SR. CARLOS LYRA- Qual é a produção em relação ~-o consumo brasileiro do cobre que ela produzirá?
-~O SR. ANDRÉ FRANCO MONTO RO FILHO Acredito que ela poderá ter cerca de 70 a_80% do total do
consumo. Ela tem uma produção de 120 a 150 mil toneladas e _o Brasil consome de 180 a 200 e o resto é importado.
·
--

O SR. CARLOS LYRA - E o cobre? Porque jâ ouvi
falar que o cobre é de baixo teor. -Qual é a posição do
banco que hoje é o proprietário?

0 SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente, nobre
Senadór Roberto Campos, o depoente, Engeilheiro e
Diretor-Presidente do BNDES, Manoel Filho, quero
agradecer as infOrmações prestadas que servirão de
subsídios ao trabalho que estou fazendo como relator
desta reunião sobre a participação do BNDES.
A proposta apresentada pelo Senador Jutahy Magalhãe~ ~_bastante detalhada. São .15 i~f:ns que pefll!itiri~m,
naturalmente com os subitens que estão aqui iri.setidos,
um alentado relatório de informações, que não foi possível ao Sr. Presidente do BNDES trazer nesta manhã.
Essa exposição estou considerand_o como uma introdução ao trabalho que será apresentado poSteriOrmente.
Aqui estão itens como: Capitais de Reservas, que não foi
abordado; Usos de Recursos,_ parcialmente abordado;
Administração com Relação à Eficiência da Administração e Custos da Administração; o problema da Inadimplência, das Empresas Atendidas; a Evolução da
Produtividade; O capítulo da produtividade foi abordado mas não em termos de evolução e nem do detalhamente soliCitado pelo Sr. Senador Jutahy Magalhães; a
Evolução da Lucratividade também rião abord3.do;
Função do passivo exigível, o problema da Eficácia; o
Sistema Assistencial; Entidades Subsidiárias e etc.; Critérios Adotados para a Concessão do apoio financeiro;
Desestatização; Relacionamento com outras entidades e,
finalmente, esse item 15 que, aliás, é muito interessante, é
que pede uma autocrítica e unia auto-avaliaçãO do
BNDES, a paftir da perspectiva dos seus dirigentes. Na
realidade isso é uma grande contribuição. Era a atual Di~
reteria do BNDES fazer uma autocrítica, denunciar as
suas deficiências, aponlãfã.s falhas que por veÍltura existirem, enfim, lançar aqui no Congresso, ao debate,
prqblemas dessa natureza.
Em face da exposição, muito interessante do Sr. Presi~_
dente do BNDES, me foi possível fazer aqui algumas
anotações e, no texto do meu Relatório vou pedir e desde
já-eu me adiantaria para -que V. S• pUdesse incluir quando t:esponª-_esse _o q!-!_es~ionário~: acrescentá-l~s. São perguntas facilmente respondíveis.

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO- A
nossa visão é de que é um empieendimento viável, maS
não recuperará de forma alguma o capital lá investido;
ou seja, no complexo total de Caraíba foram inVestidoS
cerca de 1,5 bilhão de dólares, tanto na metalúrgica ·
quanto na mina. Fazendo um exercício de conseguir o·

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO Permite V. Ex•?
Recebemos, oficialmente,. a comunicação da nossa
cõiiVOC3.Ção, no dia 15 de maio. Já tínhamos um conhecimentO ariteriõr, em função do acompanhamento, do interesse que nós temos nas atividades parlamentares, des-

O SR. CARLOS LYRA- Apesar de ser produtor de
álcool, parabenizo essa posição do BNDES. A segunda
pergunta é a Caraíba: Mental, em relação à parte de fertilizante. Se o BNDES está interassado naquele projeto,
porque a Caraíba-Metal pertence ao BNDES e como é
que ela está vendo a posição daquela idéia de instalar
uma fábrica de ácido fosfóriCo, lá na Bahia?

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO Vemos com muito bons olhos. achamos que há condições de se criar oU -de se construir um pólo de fertilizantes, mas a posição da Diretoria do Banco, hoje, é a de
que isso deve ser feito por outros, não pelo .Banco.
O SR. CARLOS LYRA -
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E o relacionamento?

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO Nós, do BNDES, não estamos dispostos a investir numa
fábrica de fertilizant~s ligados à Caraíba.
O SR. CARLOS LYRA- E a relação entre a Caraíbs
e a metade da PETROF:~RTIL, neste caso?

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO=
Seria possível outras empresas públicas ou privaàas, oS
privados, prefe~:encialmente, manterem esse complexo de
fertilizantes ligado à Caraíba, mas não diretamente ao
BNDES. Nós queremos C-onCentrar nOssa: ação na metalurgia do cobre, que era a origem do processo e·nós temos uma certa preocupação porque é uma cadeia sem
fim. Queremos concentrar e fazei de Caraíba_a metalurgia do cobre, que é um empreendimento, que, a nosso
ver vem do saneamento financeiro, que estamos dispostos a fazer, é- algo financeiramente sadio e economicamente possivel. As últimas informações que tenho de Caraíba ê que depois dessa chamada grande parada técnica
que a cada período tem que ser feita pelos altos fornos,
Caraíba está produzindo 20 ou 30% acima da capacidade
projetada.

sa Proposta de Fiscalização nt 2, de 1985, do ilustre Senador J utahy Magalhães, em função di.sso, nós j_á havíamos dado a ordem para que os órgãos técriicos do
BNDES preparassem, fizessem um levantamento preliminar, -para quando o BNDES fosse convocado, pudéssemos apresentar a resposta para todos esses quesitos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - A data
da convocação para todos foi de 15 de maio?
O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO -

É.

.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Agora. a
Proposta de Fiscalização foi encaminhada há vários meses.
O SR. AND~RÉ FRANCO MONTO RO FILHO -A
primeira comunicação formal, oficial, que tivemos foi
essa carta do Senador Octávio Cardoso, em 15 de maio
de 1986.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Uma
questão factual, temos que verificar com o Secretário da
COniíssão, certamente -ele_ foi instruído para enviar muito
antes, porque a Proposta de Fiscalização ê aritiga. A
Proposta de Fiscalização é de 17 de setembro. A rigor, a
comunicação do BNDES foi feita ainda na anterior à
Sessão Legislativa.
O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, eu des~
conheço mas acho que isso, eu não estou dando grande
importância a esse fato, mas acho que o BNDES pode
responder a questão ...
O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO Não, em função disso nós preparamos, está aqui a resposta a esses quesitos.
O SR. MILTQN CABRAL - A todos os ·quesitos?
O SR. ANDRt FRANCO MONTO RO FILHO- A
todos os quesitos.
O SR. MILTON CABRAL- Então,-riiuito bem!

O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHOTemos que circular e examinar isso.
O SR. MILTON CABRAL- Exatamente.

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO Eu, exatamente como concernen~e pela leitura que V.
Ex• está fazendo, dos itens de toda essa Proposta de Fis·
calização, seria algo realmente muito extenso fazer uma
exposição, então achei preferível fazer uma ex.posíção genérica e trazer para os Srs. Senadores os dados pormenarizados, de forma que possa examinar. Prontifico-me, a
qualquer instante, o Banco, seus diretores e seus funcionários responderem a quesitos específicos.
O SR. MILTON CABRAL- Muito obrigado. Se V.
S• tivesse começado a sua exposição dizendo que as repostas estavam aí, provavelmente eu não teria feito ocomentário que acabei de fazer.
•
Mas, Sr. Presidente, Senador Roberto Campos, gOstaria de colocar as seguintes perguntas: V. S• falou sobre o
FINSOCIAL Eu perguntaria o seguinte: o Banco paga
alguma remuneração por esses recursos recebidos do
FINSOCIAL ao Governo, juros?
O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHONão.

0 sR~MIL fON CABRAL- Não tem despesa com a
movimentaçãO- dos recursos, não cobra?
O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO- O
Banco cobra.
O SR. MILTON CABRAL- Mas não paga nada ao
GOverno? A Pergunta é somente para me esclarecer:
quando o Banco recebe os recursos dá papéis do Governo, por exemplo, do Tesouro Nacional ou qualquer coi~
sa desse tipo?

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHONão.
O SR. MILTON CABRAL- É uma conta simplesmente de depósito do Governo no BND ES, não é isso?
O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHOExato. E o BNDES aplica esses recursos de acordo com
exposição de motivos específica.
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O SR. MILTON CABRAL- Asora, V. S• explicou
que o BNDES aplica apenas 5% desses recursos; 95% retoma aos Ministérios, não é isso?
O SR. ANDRê FRANCO MONTORO FILHO S. lsso é o Orçamento_d_a União aprovado pelo Congresso Nacional.

O SR. MlL_TON CABRAL- Hã alguma perspectiva
de reversão nessa política? O Banco tem trabalhado no
sentido de mudar?
O SR. ANDRê FRANCO MONTO RO FILHO:... O

Banco gostaria de poder ter uma parcela maior dos recursos do FINSOClAL para poder aplicar. Mas, em
função das dificuldades orçamentárias, ícii --necessáriO
essa parcela ser reduzida a 4%,
O SR. MILTON_ CABRAL- Está esclarecido. Com
relação ao PI~-PASEP, a remuneração normaL

O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHOSó gostariã. de explicar que o BNDES não" fica um dia

com esse dinheiro oCiOso. Logo que recebemos recursos,
procuramos imediatamente aplicâ·los. Inclusive em
vários momentos nós temos ·antecipado o recurso para o
beneficiâríO, o Estado que vai receber o recurso, exigin·
do, mesmo antes do projeto pronto, terminadO, que ore-curso fique depositado numa conta do Banco de Desen·
volvimento, rendendo juros mais correção monetária,
apra não perder o seu valor. Isso era até o Plano de Esta·
bilização Económica.
O SR. MILTON CABRAL- V. St disse, na sua ex·
posição, que a aplicação do_s recursos do PlS-PASEP no
sistema empresarial permitia uma remuneração normal
de 3%

O SR. ANDRf: FRANCO MONTORO FILHO Seis.
O SR. MILTON CABRAL- De três. Porém que o
Banco estava obtendo 6%. Então, pergunto o seguinte:
como a fúosofia--do PIS·PASEP foi exatamente assegurar a particip-ação dos trabalhadores nos lucros das empresas, como é que o Banco faz retornar aos trabalhadores esses lucros? Os lucros não são do Banco, sà_o do
Fundo.

O SR. ANDRE FRANCO MONTO RO FILHO- O
lucro é do trabalhador.
O SR, __ MILTON CABRAL- O Banco cobra uma
comissão de administração por isso?

O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHO Exato.
O SR. MILTON CABRAL- E aí a participação vem
nos programas assitenciais que o PIS-PASEP financia?

O SR. ANDR!õ FRANCO MONTORO FILHO Não, nós somos administradOres do PIS-PASEP, existe
o Conselho Diietor do PIS·PASEP que determina ascotas e distribuições. Nós recebemos esses recursos e os
aplicamos, e todos os retornos são incorporados nesse
Fundo e, ai, mensalmente prestamos contas ao Conselho
Diretor do resultado -daquelas aplicações.
O SR. MILTON CABRAL - Qual é o custo que o
Banco cobra para fazer essa administração, 1%, 2%?

O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHOEle cobra 0,5%
O SR. MILTON CABRAL - Com relação à aplicação dos recursos do Banco, dos diversos setores, não
há uma política regional? Dentro do banco não existe
uma orientação que procure direcionar -esSãs aplicações
a nível regional?
O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHOTemos taxas diferenciadas de juros. O Norte e o NoràC-s·
te têm taxas de juros mais baixas.
O SR. MILTON CABRAL- Como V. S• sabe, tanto

o Norte como o Nordeste têm banco_s_ criados especial·
mente para serem de desenvolvimento regional. Na realidade, esses bancos, como o BNB, transfonnou·Se num
banco muito mais cOnlercial do que num banco de de·
senvolvimento. E, na realidade, não sei, até hoje, até que
ponto a nossa região ganha ou perde com isso: Mas, seria interessante que pudéssemos conhecer das aplicações
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totais do BNDES, a nível nacional, quanto é aplicado no
Norte e quanto no Nordeste, para dar um conhecimento
do direcion~mento dessas aplicações, e podermos avaliar
até que ponto, realmente, o Banco do Nordeste está dan·
do uma contribuição aceitével ou não e que possibilite
um debate mais preciso desse problema nesta CaS_a.
Mas, se V. St não tem os dados aí, poderâ fornecê-los
depois.

O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHO ~
Eu tenho o dado po~~ Estado das aplicações ...
O SR. MILTON CABRAL- Aíjã nos permitirá fazer is contas -e a"Valiarritos a destinaçãO a nível regional.
O SR. ANDR!é FRANCO MONTORO FILHO ~
Evidentemente a maior parcela ...
O SR. MILTON CABRAL- O_assuntq que V. St
abordou, como uma das ações mais dinâmicas do
BNDES, está na modernização das empresas, criando
programas de financiamentos à modernização. V. S• falou em produtividade e sobre a importâncíã desses investimentos. Eu pediria o seguinte: o Banco não poderia,
não sería talvez mais racional- essa que é a colocação
certa - criar um programa específico de aumento da
produtividade, em termos de programa, e no momento
em que o BNDES criasse um programa específico de
produtiVidade muito bem definido, Criaria condiÇões
tJara o Governo estabelecer uma política nacional de
produtividade, que até hoje, estranhamente, o nosso Pais
não tem: uma política nacional de produtividade, com fi.
nanciamentos adequados. Ela teria, nesse momento,
uma excepciOnal importância, porque ajudaria consideravelmente a consolidação do Plano de Est3.hilização
Econôrriíca, porque, nO momento de se tratlsferir- ganhos
à mão·de~obr~, sem aumenta,r custos, evidenterp.ente que
só se póde fazer com o aumenlo de produtividade, o que
significa uma -política não inflacionária, aumentar os sa·
lârios sem que isso interfira na política antanflacionária.
Agora, para aumentar a produtividade, -aS empresas têm
problemas de treinamento de mão-de-obra, de prepa·
ração de recursos humanos e de modernização, evidente:.
niente modefnização dos equipamentos, -ta[vez n-o setor
de matérias primaS, enfim há vários fatores impOrtantes
em que o Banco poderia atuar, se criasse um programa
específico de produtividade. Ficaria mais pi'eciso, e tenho a impressão de que a contribuição do Banco seria
mais positiva. E repito, ajudaria a estabelecer neste País
uma política nacional de produtividade.
Esta é uma colocação, não uma pergunta, que faço a
V. St e a diretoria do banco.
Uma outra col9cação, que poderia ser uma pergunta,
mas V. S• poderia responder posteriormente, é a seguin.
te~ Como poderá o BNDES contribuir_ para sanear o siS·
tema SIDERBRÃS? Este ê um dos setores mais explosi·
vos ...

O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHOSem sanear o sistema BNDES?
O SR. MILTON CABRAL- Não. Eu estou colocan·
do a coisa nos seguintes termos: um entendimento entre
o BNDES e a SIDERBRÃS, porque o BNDES é uma
agência de desenvolvimento e a SIDERBRÁS tem os
seus problemas crónicos. O seu endividamento interno e
externo.
Poderia surgir um programa de capitalização de$Se sistema. O Senador Roberto Campos aqui, em sessões an·
teriores, defendeu com muita convicção e ardorosamente, a possibilidade do sistema SIDERBRÁS apelar para
a poupança nacional. O BNDES é um dos maiores_ agentes de aplicação de poupança. Então, com um entendi·
menta entre o BNDES e a SIDERBRÃS, poderia surgir
um programa real, efetivo de saneamento do sistema_ SI·
DERBRÃS, porque alguém tem que se encarregar disso.
Nós que não estamos dentro da administraÇão pública,
estamos do lado de fora, temos a impressão que cada um
está lutando para sobreviver e algumas áreas nãO se dão
as mãos para resolver esse problema. Nós temos microM
casos, como V. St bem sabe, de fábricas que fechavam na
Paraíba- duas, a Vale, que é um processo conhecido, e
a Polinosa Matarazzo, que depende do entendimento entre o BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste- e
falta alguém que catalize, que junte esses interesses e resolva o impasse. Como não aparece ninguém para resolver, o problema fica crônico. Nós estamos hã anos, não
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sã.o meses, com esse problema. A população anseia, os
trabalhadores ficam impacientes. Houve a perda de dois
mil empregos só em Campina G:l-ande, com um prejufzo
enorme, empregos qualificados.
Então, poderíamos ter um bom resultado com esse en·
tendimento do BNDES com a SIDERBRÃS.
Sr. Presidente, Senador Roberto Campos, Dr. Monto·
ro Filho, a resposta do questionârio apresentado pelo
Senador Jutahy Magalhães, sem dúvida alguma, vai pos·
sibilitar a esta comissão uma avaliação muito interessan·
te e cumprir a prinCipal das suas atribuições, que é exatamente fiscalizar as agências do Governo.
Sr. Presidente, com esses dado_s acho que poderemQS
elaborar D nosso relatório e dar por cumprida a nossa
missão.
O SR. PRESIDENTE (Robirto Campos)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presidente,
Sr. Presidente do BNDES, lamentavelmente não pude
assistir ã exposição de V. S• porque estava cumprindo
outras obrigações que, infelizmente, somos aqui a cada
instante chamados a atender. Fui informado de que hoje
haYeria apenas uma exposição de V. S• e que não haveria
inquirições, o que ocorreria nas sessões seguintes. Mas
V. S' já explicou que está com a documentação toda aí
para os pedidos que foram feitos na proposta de fiscali·
zação desta Comissão, dirigida pelo ilustre Senador Ro·
berto Campos.
Então, faço uma indagação, V. S• jâ recebeu uma soli·
citação de informações que encaminhei, através da Co·
missão de Fiscalização e Controle do Senado, e foi aten·
dida pelo Plenário, conforme estabelece o nosso Regi·
mento, solícít3.ndo informações a respeito de comissões
pagas pelo BNDES, suas empresas subsidiadas e controladas no períõdo de 75 a 85; natureza das comissões, pessoas físicas, jurídiCas, beneficiárias- das comissões; inclusive nome dos diretores de empresas beneficiârias, valo·
res pagos a cada beneficiado, pessoa fisica ou jurídica,
em termos absolutos e em termos de percentual, sobre o
montante das diversas operações realizadas? V. St teve
conhecimento desse requerimento de informações?
() SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHONão me recordo!
Aparentemente nós não recebemos.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Nesse caso, pediria ao Secretário da Comissão que verificasse porque o
Presidente do BNDES disse que não tem conhecimento
desse requerimento de informações até o momento. Esse
requerimep.to foi reito em 22 de novembro de 1985.
O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHO- O
nobre Senador me permite um esclarecimento7 O questionário de abertura do termo de fiscalização foi enviado
ao-BNbES em S de outubro de 1985, portanto", há 8 meses, e-.quem recebeu no BNDES e assinou a ficha de recepção foi o Sr. Paulo José ou Paulo Moisés. O requeri·
menta de informações do nobre Senador Jutahy Magalhães foi enviado em 28 de novembro de 1985 ao
BNDES, e também foi recebido pela mesma pessoa, aparentemente. com a mesma assinatura. Os dois documentos foram enviados hâ 7 meses.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Os meios de coM
municação do BNDES não estão funcionando bem internamente.

OSR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHOTivemos conhecimento pela leitura do Diário Oficial, da
proposta de Fiscalização e, portanto, nos preparamos.
Mas estranhamos não termos recebido oficialmente.
Também tomamos conhecimento do requerimento de V.
Ex' pela leitura do Diârio do Congresso. Oficialmente
precisaríamos verificar. Este requerimento tem prazo .. .
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- De 30 dias .. .
O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHO Então, ·estam.os em falta.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Infelizmente, V.
S' acha que o BNDES poderia dar informações com certa urgência a respeito desse assunto? Para nós é importante.
Sr. Presidente como não tinha notícia de que nós hoje
faríamos inquisições, apenas fiêo um pouco perplexo
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com esses dados que chegaram a nossas mãos através do
Presidente da Comissão, da inadimplência da fonte de
recursos do PIS, em, dezembro· de 85, de 44,3%. O

BNDES tem uma inadimplência de 38,9%, inadimplên~
cia essa por natureza de empresas públicas e privadas. O
setor público tem uma inadimplência de 6 bilhõ_es, 305
milhões de cruzados e o setor privado, 1 bilhão, 113 milhões de cruzados. Isto em qualquer outro setor seria a
falência absoluta. v. s• poderia explicar...

O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILI:IO desculpe, Senador, eu não entendi. Que documento V,
Ex• se refere?
O SR. JUTAI:IY MAGALI:IÃES- O documen\o de
V. S•, do Banco Nacional, que diz que inadimplência por
fonte de recursos, no quadro que estâ sendo enviado
aqui para a Comissão do PIS estâ inandimplente, em dezembro de 85, em 44,3% quase a metade dos recursos do
PIS. O BNDES tem uma i_nad5mplência de 38,9% daqueles recursos passados por ele. Quer dizer, o BNDES empresta -e não recebe de volta o pagamento de 38,9% dos
recursos que emprega.
O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHOCom relação ao primeiro qUadro, inadimplência por
fonte de recursos, dos 100% de inadimplência do banco,
30,6% são decorrent,es do PIS, 3,3 do PASEP e 56% de
outros recurs_os ordinârios do Banco.
O SR. JUTAI:IY MAGALHÃES- V. S• está com
outros quadros. Eu estou com o quadro n9 5, que diz:
inadimplência por fonte de recursos. No PIS foi de
44,3% em dezembro de 85~
O SR. ANDRÉ FRANCO MONTO RO FI LI:! O- O
total de inadimplência no BNDES, 44,3% se refere ao
PIS. Aí é uma informação de como o nosso inadimplemento se distribui por fonte de recurso. O iriadimplemento poderia ser um bilhão ou cem bilhões. AI suas
porcentagens ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quer diz_er, aqui
não é de recursos empregados atravês do PIS que 44% estão. ~ inadimplência do BNDES.

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILI:IOÉ. Dos 100% de ínadimplência do BNDES, como se distribui por fonte de recurso.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - O total, acredito
pelo outro quadro, de que a inadimplência sería de 7 bilhões e 500_milhões de cruzados. E desse total eotão é
que seriam 44-% do PIS.

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILI:IO ~
Exatamente. E isso representa, como estâ no quadro 2,
5% do teta~ de aplicações d? BNDES.
O SR. JUTAI:IY MAGALI:IÃES - V, S• poderia
dar-me uma informação - que consta do pedido de informaç-ões - a respeito da aplicação do FINSOCIAL, se
está sendo aplicado de -acordo com as normas legais que
foram estabelecidas pela sua criação. Houve, por necessidade, qualquer transferência de recursos do FINSOCIAL para atender a outras necessidades do Governp'? ·
O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILHOFoi aprovado na Lei de Meios não a totalidade dos re-cursos arrecadados pelo FINSOCIAL mas, sim, uma
parcela, e esses recursos que são colocados à disposição
do Banco têm sido aplicados rigorosamente de acordo
com a legislação, naqueles setores determinados. São os
seguintes: educação, sat1de, habitação popular e apoio
ao pequeno produtor.
O SR. JUTAHY MAGA)..HÃES- Eu ficarei então,
Sr. Presidente, no aguardo dessas informações para Poder fazer qualquer outro tipo de indagações e da resposta
a esse requerimento de informações que apresentei oficialmente atravês da Coniissão.
Agradeço a V. S•, e lamento não ter estado aqui desde
o início.
O SR. ANDRI': FRANCO MONTORO FILI:IO Eu que lamento esse problema de correspondência.
Acredito que com retação à proposta do Senador, de fiscalização, -nós temos o niaterial que foi, vamos dizer,
complementado rapidamente por causa da exposição.
Mas é evidente que nós estamos, a Presidência e a Dire-
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teria, como todos os funcionários do Banco, à disposição dos Srs. Senadores para esclarecimentos adicionais
sobre qualquer tópico que venhâ a ser julgado necessáiíO. E procurarei, o mais rapidamente possfvel, encontrar a cópia do outro requerimento do ilustre Senador, e
providenciar a imediata resposta.
O Senador tem algum comentário adicional a fazer'?
(Pausa.)
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela s~a exposição.
Como vemos, teremos qu~ voltar ao assunto para analisar concretamente os itenS da pergunta e o novo docuM
menta alentado de resposta que agora nos é submetido.
A partii- da análise desse documento é que emergirão novas questões ou conclusões. Nós gostaríamos de ter o
privilégio de um ulterior comparecimento dO ilustre Pre-sidente a esta Casa, depois de termos sufic;ientemente deglutido a informação que nos fOi enviada, e depois de
termos ouvido também talvez alguns clientes do BNDES
que possam nos prover uma vista do outro lado, a vista
do lado do mutuário.
Mas há algumas questões adicionais que não estavam
incluídas no documento anteriormente enviado, e que eu
gostaria de propor à consideração do Presidente. São
perguntas que me advém exatamente dos clientes, da
clientela. Uma dessas perguntas é a seguinte: Por que o
FINAME estâ exigindo, para a liberação de financiámentes, que o fabricante seja registrado do CDI? Alega
o misSivista que não cabe nenhuma exigência de certificado de registro no CD I, porque não hã base legal para o
próprio certificado de registro no ·cor. A questão especifica, segundo me refere o interPelante, deriva de uma
concorrência no Estado da Bahia, a COELBA, para financiamento de geradores de eletricidade, com o financiarnçnto do BNDES, através d_o_ FINAM E._ Uma das
exigências do edital era precisamente a apresentação de
certificado de fabricante dado pelo COI. Acontece, diz o
missivista, qrie- ()-CDI havia registrado apenas quatro
empresas sem tradição apreciável no ramo e algumas
com dificuldades financeiras. Os outros concorrentes
piotestaram que deveriam poder Comparecer à concorrência, porque não havia base para essa exigência:- restritiva de apresentação de um certificado de fabricante.
Isso inclui grandes empresas, como Bardela, Mecânica
Pesada, e assim por diante. Foram finalmente autorizados a apresentar a sua proposta, e curiOSamente a proposta das empresas não registradas no CDI era 40% apenas do preço mêdio apresentado pelas empresas registradas em sua proposta. Isso tipifica: as· desvantagens para a
Nação do cartório. O fato de só haver quatro empresas
registradas, isso permitiu a ousadia de apresentar preços
60% superiores aos preços que emergiriam- de uma concorrência livre. O resultado foi e a COELBA se viu obri~
gada a cancelar a concorrência.
Pergunto: o FINAME está patrocinando práticas da
espécie? Está _consentindo em que os seus financiados
anunciem que só podem concorrer firmas éom certificado de registro na CDI ou não?

O SR. ANDRE FRANCO MONTOROJ'ILHQ Eu pediria licença ao Sr. Presidente para responder muito sumariailúmte; prometendo uma resposta mais detalhada posteriormente.
Nós temos proct!rado na_ação do BNOES- depois
eu vou dar uma resposta mais genêrica, talvez não específica, como mereceria, maS rio momento, infelizmente, eu não tenho informações suficientes-- nós pioCtiramos, enquanto o BNOES for uma instituição de fomento do Governo, ter nossa ação articulada com os demais
órgãos do Governo Federal, de forma a se ter uma ação
homogénea do Governo, de forma a que a polítfca do
Governo pOsSa exercitar-Se de Uma forma coerente. Então nós temos procurado ter um relacionamento o mais
estreito possível com o Minfstêrio -da Indústria e do Comêr~o e com o Ministério de Ciência e Tecnologia, de
forma a termos uma ação conjunta e pOdermOs ter uma
política industrial do Governo. Nesse sentido, em nossas
operações, nós freqUentemente fazemos, realmente, exigências ·de registro no COI, de registro na SEI, algumas
até por exigências legais e outras·por nosso entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -- Se for
exigência legal, está muito bein. Agora, é inaceitável,
uma violação da lei. O fato-de uma agência qualquer, na
constante tentação burocrática de ampliar as suas áreas
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de poder, afirmar poderes que não lhes são legais, não
autoriza o BNDES em nome de uma vaga coerência de
política iridustrial, a violar a lei. O BND ES só pode fazer
exigências quando essaS eXigênCias tiverem base legal, e
não por um simples entendimento administrativo ou desejo de solidariedade emocional com outras agências do
Governo. Este ponto tem que ficar bem claro.

O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILI:IO Não ê eSse ó entendimento-, pelo menos, não é esse o
espírito que anima a nossa Diretoria. Acredito que o
BNDES e todas as agências do Governo tenham o poder
de defmir quais são os setores prioritários, quais são as
sessõ_es prioritárias, porêm não empresas prioritárias. E
até em termos de comando da empresa eu acredito que é
uma atribuição do Governo querer privilegiar mais empresas nacionais ou estar mais aberto_ao capital estrangeiro. É dentro dessa linha ·que entendo se existem determinados setores onde, dentro da política do Governo,
ditada pelo Ministério da Indústria e do Comércio, exis-_
teni determinadas limitações ou determinados objetivos
a cumprir, o- BNDES como agência do Governo deve estar em conjuoJo, É ev_idente que se isso for algo equivocado, ilegal etc., nós imediatamente iremos sustar.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- No caso
de problema, aliás, de capital estrangeiro ou nacional
nem se coloca, porque a firma excluída reclamante era
puramente nacional.
O SR. ANDRE FRANCO MONTORO FILI:IO Eu ficaria devendo a V. Ex• uma resposta no caso específico da FINAME nesse projeto da COELBA, se a exigência é urna exigência legal, ou qual a razão de ter havido essa exigência~
A finalidade é atendimento às exigências legais, ou um
entendimento com organismos do Governo, de forma
que era uma política bem coerente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Coeren·
te, desde que seja legal.
S) SR. ANDRÊ FRANCO MONTORO FILHO Sem dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - V. Ex•
mencionou ai o prob_lema, U!ll problema _diferente, um
problema de co_mando, verfficação do comando. Realmente isto é possível e é desejável por lei, mas não- deve
levar a exigências outras que as prescritas em lei. ~uma
outra reclamação que veio aportar a esta Comissão. É
que, diz o reclamante, o BNDES não se contenta, para
_ demonstração de que a empresa ê nacional, com 51% do
capital nacional, mas a evidência de que nos contratos
entre acionistas -não existem cláusulas restritivas quilnto
ao .exercício- do poder majoritário. Segundo o reclamante
o BNDES exige 70%, e parece que é praxe no FINAM E,
pelo menos 70%. Ora, estritamente o que a lei permite ê a
exigê.i1da de comprovação de capital nacional majoii:
târio, e isso se__faz pela posse de 51%. Não cabe ao burocrata entender, ao seu talante, que isso não é suficíente
para comprovar o -domínio nacional, e que é necessário
arbitrar um outro nível qualquer. Isto ê um abuso muito
comum da administração - parece que a FINEP exige
aliás IOO%, porque não tem, certamente, nenhuma base
legal. Não está na lei do mercado de capitais, não pode
~e filiar tambêm à lei de capitais estrangeiros. Esta insidiosa destruição da ordem jurídica legal pelo excessivo
arbítrio da burocracia que coloca sérios obstáculos a um
desenvolvimento nacional, racional e célere.
A pergunta específica então: o BNDES exige apenas
51% do capital, em mãos nacionaiS, para considerar a firma candidata a financiamentos? Ou o BNDES exige ou:
tros percentuais? Sessenta ou 70%, ou o que seja? Gostaria" de saber do Presidente.

O SR. ANDRE FRANCO MONTO RO FILI:IO- O
BNDES exige apenas 51% de controle do capital e, evidentemente, o comando nacional.
Pelo que entendi, V. Ex• aceita que o BNDES deva estudar a existência de acordo entre os acioni.stas, para verificar fundamentalmente se esses 51% efetivamente representam 51%, e que o comando é nacional. E é isso que
o nosso departamento jurídico, e essa é a orientação que
recentemente discuti com o DiretOr da área jurídica do
Banco,_ que ele deu ao nosso departamente jurfdico, no
sentido de estabelecer o cumprimento exato da legislação, sem nada mais.
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Se houver algum caso do conhecimento do Senador,
eu gostaria de ter conhecimento para poder -corrigir, se
for algo errado dentro do banco.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Devo esclarecer que hã certa latitu.de de interpretação no sentido
da documentação exigida para verificação do controle,
que se chamava latitude interpretativa. De m~do que ~e
o BNDES quer verificar u.m pacto acionário, isso uma
interpretaçãO legítima da lei que requer, para o aux.ífio
do BNDES, controle majoritãrio.
---- -Pessualrnente, acho isso um ins-ulto ao empresário nacional, porque é imaginar -que o empresári'o nacional é
um testa-de-ferro, se não fiscalizado pelo burocrata puro
e inocente; burocrata, ele sabe o que é bom para o inte·
resse nacional; ele desconfia do empresário, o empresário não é confiável, o empresário brasileiro quer
entregar-se ao seu _sócio estrangeirO a não ser _que policiado pelo burocrata. Isso é uma megalomania dOentia
do burocrata. Ele não é mãis patriota do que o industrial. Coisa nenhuma! Provavelmente é menos, porque
não sofreu os embates efetivos da vida empresarial. É
aceitável que se faça ísso, e eu não teria obj_eç~o sob o
ponto de visfa legal, como uma latitude de interpretação.Eticamente, acho que é um insulto ao empresário privado. Se ele tem 51%, a presunção é de que ele controle.
Não é preciso que o burocrata venha verificar e se pergunte se ele controla mesmo, se não é testa-de-ferr9. Ora,
que insolência! Mas a insolência b_urocrática está Solidamente implantada no Brasil e não será minha voz solitária que irã destruí-la.
As outras o_bservações que eu tinha que fazer talvez sejam melhor colocadas_quando examinarmos em detalhe
o documento, visa esta questão de prioridade. O Presidente anuncia prioridade para, em verdade, in genere,
para informâticil; biotecnologia, química fina, imagino
que em met.alurgia, em metais raros ou o que seja. Acho
que em tese é muito dificil enunciar prioridades assim.
Por exemplo: deverão os recursos do BNDES ser dedicados a financiar a infOimática, já recheada de favores
quando não existem estradas em Mato Gra:sso e Rondônia para ca·rrear a produção existente? E quando -se sabe

e

que s6 com a reserva de mercado, antes da Lei de Incentivos, antes de qualquer incentivo, a demanda na bolsa
de subscrição de aç_ões em empresa dC? informática era
voraz. O Presidente sabe, de 60 a 70%, totalmente absurdo, porque ninguém racionalmente espera, aguardaria,
com paciência, o i"etorno de seu capital em 60 anos.
Depois disso, da reserva de mercado que providenciou
essa explosão de bolsa, em favor de empresas de informática, vieram incentivo"s fiSCais extremamente generosos. Depois disso tudo, será que o BNDES ainda considera prioritário, ante essa dramática evidência de que
existe capital privado e de que jâ foram feitos favores
públicos, dar prioridade a um setor desse, comparativa~
mente a estradas em Rondônia, onde metade ou quase
metade da produção se perde por falta de estradas? Considero isso, positivamente, um absurdo. Não é possível o
BNDES enunciar uma prioridade assim in genere. Haverá um ou outro caso específico em que o apoio do
BNDES será uma condição sine qua non para o desenvolvimento de um segmento industrial considerado prioritário. Não é o caso, atualmente, da informática.
:Eu mesmo tenho compfado ações de empresas de informática com vergonha de mim mesmo, porque COP'!pro
e no dia seguinte já está oito, nove vezes o preço. Agora,
houve atê uma queda de bolsa, isso sem financiamento
do BNDES, sem nada. Quer dizer, o capital privado
pode atender a esse setor. Então, o grande critério do
BNDES deve ser prioridade para a infra-estrutura básica
de serviços, e para aquelas indústrias que, comprovadamente, não possam levantar recurs·os no mercado de capitais, ou que não consigam desenvolver seus planos só
na base de incentivos fiscais. No caso em tela temos uma
superposição de três fatores: reserva de_ mercado, que é
uma proteção infinita, mais incentivos fiscais, mais financla_mentos convenientes ou favoreci9os do BNDES, é
demais, podt!' provocar uma distorção industriaL
O Presidente se referiu aí doutrinariamente à_ nossa
resposta que ele chama desenvolvimentista, nós realmente na crise de petróleo demos uma resposta desenvolvimentista, mas não é a i:inica resposta desenvolvimentista.
O Presidente bem sabe que hoje a literatura _ económica
está cheia de comparações entre duas respostas à crise
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petrolífera; a dos países que adotaram modelo export
pluss orient"ed, o modelo de exportação, e os países que
adotaram o modelo de substituição de importações. A
Âsia do leste se índui na primeira categoria, reSposta Por
vla de expansão de exportações; a América Latina se inclui na segunda categoria, resposta por via de substituições de importações.
Qual dos dois sistemas será o melh01: objeto de profundos debates ao longo dos anos; se nós examinarmos o
individamento externo e inflação, o primeiro modelo parece muito superior, de vez que aqueles países tiveram
não individamento, desenvolvimento ainda mais acelerado e inflação menor.
Os países que adotaram modelo substituições de importações alguns tiveram êxito outros não. O Brasil é o
de maior êxito, o maior êxito no caso da técnica da substitUição de importação é do Brasil, mas ê um êxito Qtie
nos custou inflação acelerada, hiperinflação, endividamento externo exagerado e uma taxa de crescimentoboa, mas inferior'aos países que haviam adotado um outro modelo.
Não queria deixar de passar sem comentários o encômio que o Presidente fez ao nosso modelo desenvolvimentista, acho que isto af é campo para um fértil debate.
O que eu proporia- o Senador Jutahy Magalhães está aqui representando os colegas - é que nós tivêssemos
uma nova reunião com o Presidente, depois de termos
deglutido esta matéria, depois de termos ouvido também
alguns clientes que tenham experiência concreta de relações com o BNDES, e nós oportunamente, então, convidaríamos o ilustre Presidente a aqui voltar.
Desde já nos damos por muito agradecidos pela sua
exposição lúcida, pela abundante documentação que nos
trouxe, e pessoalmente gos_taria de felicítã-lo pela sua
atuação __à frente do BNDES, casa que muito amo, pois
fui seu primeiro diretor económico, organizador do património económico, depois superintendente, depois presidente, frz uma carreira que coriieçou maiS baixo do que
o ilustre diretor que foi diretor e agora é vice-J>residente.
Nós temos mesmo interesse, pos.~o assegurar, em que a
casa prospere. Muito obrigado.

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA J40 REUNIÃO, EM 9 DE OUTUBRO DE 1986
l.l -ABERTURA

1.1.1 -

Comuniea~ão

da Presidência

Inexistência de quorum para abertura da sessão.
1.1.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.2- ENCERRAMENTO
l-EXPEDIENTE DESPACHADO
2.1- MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÜBLlCA

- N'i's 448 a 452f86 (n'i's 627 a 631/86, na origem),
pelas quais o Senhor Presidente da República propõe
ao Senado Federal para que os Governos dos Estaw
dos que menciona sejam autorizados a contratar operações de crédito para os fins que especificam.

Submetendo à deliberação do Sênado a e~colha de
nomes indicados para funções cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:

nistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República da lndia.
- N9 455/86 (n" 634f86, na origem), referente à
escolha do Sr. Carlos Eduardo de AffonsecaAlves de
Souza, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto a República Socíalista da 't'checoslová~
quia.

- N'~ 453/86 (n'i' 632[86, na origem), referente à
escolha do Sr. Jorge Pires do Rio, Ministro de Segun~
da Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Tailândia.

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

- N9 454/86 (n" 633/86, na origem), referente à
esc_olha do Sr. Octávio Rainha da Silva Neves> __Mí~

5- COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

3- MESA DIRETORA

Ata da 1411- Reunião, em 9 de outubro de 1986
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência do Sr. Amor Damiani
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

EXPEDIENTE DESPA-ClfADO NOS TERMOS DO
§ 2' DO ART. 180 DO REGIMENTO INTERNO.

Helvídio Nunes - Luiz Cavalcante -- MataMachado - Arnor Damiani.

MENSAGENS DO SENHOR
PRESIDENTE DA REPOBLICA

O SR. PRESIDENTE (Arnor Damiani) -A lista de
presença acusa o c_omparecimento de 4 Srs. Senadores.
Não há, portanto, número suficiente para a abertura
da sessão.
Nos termos do disposto no § 29 do art. 180 do Regimento Interno, será despachado o Expediente que se encontra sobre a mesa, ficando designado para a Ordem do
Dia da próxima sessão ordinária.

Solicitando autorização do Senado Federal para que os
Governos dos Estados que menciona possam realizar operações de crédito para os fins que especificam.

TRABALHOS DAS COMISSÕES

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição Fe·
deral, tenho a honra de propor a Vossas Excelências seja
autorizado o Governo do Estado da Bahia, com ba_se no

O SR. PRESlDENTE (Amor Damiani)- Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunido às 14 horas e 46 minutos..)

MENSAGEM
N• 448, de 1986
(n9 627/86, na origem)

que estabelece o § 29 do artigo 2"' da Resolução n9 93, de
1976, alterado pela Resolução n9140, de 1985, ambas do
Senado Ee_deral, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 72.161,00 OTN,junto à Caixa Ecortômica F,eç:leral, esta na qualidade de ges~
tora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS, destinada à implantação de uma Unidade de Permanência para Menores em Feira de Santana- BA, de
conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estaclo da Fazenda.
BrasHia, 6 de outubro de 1986.- José Samey.
E.M. n' 54
Em 24-6-86
ExcelentíssimO Senhor Presidente da República,
A Caixa Económica Federal, na qualidade de gestora
do Fundo de Apáio ao Desenvolvimento Social- FAS,
aprovou pleito do Estado da Bahia para contratação d~
operação de crêdito no valor equivalente, em cruzados,
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Diretor-Gerol do Senado Federal

Impresso sob o responsabilidade da Mesa do Senado Federal

JOSE LUCENA DANTAS
ASSINATURAS

Diretor Executivo
JOÃO DE MORAIS SILVA

Via Superfície:

Diretor Administrativo
MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

Diretor Industrial

Exemplar Avulsoo Cz$ O, 17

Tiragem: 2.200 exemplares.

1986- Czl 147.656,30
J 987 ~ C~)94.068,78
-1988- tzs· 394.068,78_
1989-Cz$ 671.758,67
1990-CzS 924.819,27
1991-CzS 891.980,21
1992- CiS 859.141,14
1993- CzS 826.302,08
1994- CzS 793.463,01
1995- Cz$ 760.623,95
1996- C.z$ 7:27.784,88
1997- Cz$ 694.945,82
1998- CzS 662.106,75
1999- Cz$ .629.267,69
2000- CzS 596.428,62
2001 - CzS 285.899,66

3. Valho-me do ensejo para renovar a Vossa_ Exce-lência os protestos de meu mais profundo respeito.
Dilson Funaro, Ministro da Fazenda.

DIRFA/SUFAS
Departamento Ceritial de Firtanciamento do
FAS-DEFAS
Informação n' 002/86- DEFAS
Data: 19 jun. 86
Assunto
Informação sobre a proposta de financiainento com recursos do F AS nl' 5.474/84, conforme disposto na Resolução n~' 140/85, de 5-12-85, do Senado Federal. 1. Proponente
Denominação: Estado da BahiajSec. de Planej<imento, Ciência e Tecnologia/Fundação de Assistência a menores do
Estado da Bahia-FUMEB.
Localização (sede): A v. Luiz Viana Filho, sjn CAB - 40:0\fO - ]alvador/-

BA
2.

Financiamento

Valor: equivalente, em cruzados, a até 72.161,00
OTN.
ObjetiVó: Implantação de uma Unidade de Permanência para Menores em Feira de Santana/BA.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (trê's) anoS:
Amortização: 12 (dou) anos.
2A Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado
em lOO% do índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento Será liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser
apresentado.
2.6 Condições de Amortização:-- o saldo devedor Será
amortizado em 48
(quarente e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas
pelo Sistema SAC,
vencíveis no último dia
de cada trimestre civil,
prevendo-se os seguintes dispêndiOs ·anuais:
2.1

2.2

Cz$ 46,00

Diretor Adjunto

Casa do Congresso NacionaL

1.2

Cz$ 92,00

Semestral

PEDRO ALVES RIBEIRO

72.161,00 OTN, mediante utilização de recursos daquele
Fundo.
2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parâgrafo 29, do Artigci 2~>, da- Resolução n~' 93f76, de 11l0-76, alterado pela Resolução n9 140/85, de 5-12-85, do
Senado Federal, tenho a honra de submeter a matêria à
elevada consideração de Vossa Ex.celência, a fim de que,
se merecedora de acolhimento, seja encaminhada àquela

l.l

Anua!

2.7
2.8
3.

Garantias; Vinculação de parcelas do ICM.
Dispositivos Legais: Lei Estadual n9 4.269, de 48-684
Conclusão

Considerando os aspectos social, econômicofinanceiro e legal, a operação apresentou viabilidade,
enquadrando-se nas normas operacionais do Fundo de
Apóio ao Desenvolvimento Saciá!- F AS.
A Caixa Econômica Federal_-::- CEF, louvando-se em
e_studos ralizados por seus órgãos assessores, decidiu
conceder o fmanciamento pleiteado, condicionando sua
..contratação à autorização do Senado Federal, conforme
dispõe a Resolução n~' 140/85 daquela Casado Congresso. --Reginaldo Ribeiro Pereira, Chefe do_ DEFASMarcos Carlos Machado, Superintendente_ de Finacia-_
mentos do F AS.

fÃ.s Cofft.is.sõe.s de Economia e de-con.sti{uição e
Jus, iça.)

MENSAGEM
No 449, de 1986
(n'~

628/86, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos·termos do artigo 42, item VI, da Constituição Federal, tenho a honra de propor a Vossas Excelências seja
autorizado o Governo do Estado do Maranhão, com
base no que estabelece o § 2~> do_ art. 2~> da Resolução n~>
93f-16,_ alierado pela- Resolução n~> 140/85~ ainbas do S_enado Federal, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 165.280,50 OTN, junto à
Caixa Econômica Federal,_ esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada a implantação de complexos policiais e aqui~
sição de veículos e equipamentos de comunicação, de
conformidade com a inclusa Exposição de MotiVos- do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
Brasília, em 6 de outubro de 1986. -:--- José Samey_,

E.M. nQ 271

Em, 25-9-86
Excel_entissimo Senhor Presidente da_ República,
A Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
aprovou pleito do Estado do Maranhão para contratação de operação de crédito no valor equivalente, em
cruzados, a 165.280,50 OTN, mediante utilização de recursos daquele Fundo.
2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo 2Q, do Arfigo 2~>, da ResoluÇão -nl' 93/76., de 1110-76, alterado pela Resolução n~' 140/85, de 5~12-85, do
Senado Federal, tenho a honra de submeter a matéria à
elevª<ia__ç_onsi_deração_de Vossa éxcelência, a fim de que,
se merecedora de acolhimento, seja encaminhada àquela
-.Casa do Congresso Nacional.
3. __ Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de meu mais profundo respeito. Dilson Funaro, Ministro da Fazenda.

DIRFA SUFAS
Departamento Central de Financiamentos do
FAS- DEFAS
Informação n~' 72/86- DEFAS
Data: 19 jun 86
Assunto
Informação sobre a proposta de financiamento com re~
cursos do FAS nQ 4.555/81, conforme disposto na Resolução n~' 140/85, de 5-12-85, do Senado Federal.
1. Proponente
LI. Denominação - ; Estado do Maranhão/Segurança Pública
1.2. Localização (sede)-: A v. Dom Pedro I I - Palácio dos- Leões São LuísfMA.
2. Financiamento:
2.1. Valor - : equivalente, em cruzados, a até
165.280,50 OTN.
2.2. Objetivo ~ :- Implantação_ de complexos policiais
e aquisição de veículos e equipamentos de comunícação.
2.3. Prazc - : Carência: até 2 (dois) anos. Amortização: lO (dez) anos:
2.4. Encargos ~ ~ juros de l% ao ano, cobrados tri~
··
-·
- mestralm.enre.,--se-ndo o saldo devedor reajustado em 100% do índice
de variação- das OTN.
2.5. Condições de Liberação-~ O finanCiamento será
liberado em parcelas,
de acordo com cronograma a ser apresentado.
2.6. Condíções de Amortização - : o saldo devedor
será amortizado
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em 40 (quarenta)
prestações trimestrais e sucessiv'as,
calculadas pelo
Sistema:- SAC,
vencíveis no último dia de cada
trimestre civil,
prevendo-se os seguintes dispêndios
anuais:

1986 1987 19881989 19901991 19921993 19941995 1996199719982.7.
2.8.

Cz$
Cz$

c.s
Cz$
CZ$
Cz$
Cz$
C•$

c.s

C•$
C.$

Cz$
Cz$

368.620,58
902.591,22
1.287.031,18
2.383.939,12
2.293.679,99
2.203.420,88
2.113.161,76
2.022.902,64
1.932.643,51
1.842.384,39
1.752.125,27
1.661.866,14
1.187.167,06

Garantia ---:-Vinculação das parcelas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias!CM.
Dispositivos Legais - ; Lei. n'>' 4.429, de 4-6-82.

3. Conclusão
Considerando os aspectos social, econômic.ofinanceiro _e legal, a operação apreSentou viabilidade,
enquadrando-se nas norma·s operacionais do _Fun®_de: _
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
A Caixa Económica Federal- CEF, louvando-se em
estudos realizados por seus órgãos assess'ofeiÇaecidiu
conceder o financiamento pleiteado, condicionando sua
contratação à autorização do Senado_ Fe!ieral, conforme
dispõe a Resolução n"' 140/85 daquela Casa do Congresso. - Reginaldo Ribeiro Pereira, Chefe do DEFAS Carlos Macedo.

(Às Comissões de Economia e tfe ConstittdÇãOT
Justiça.}

MENSAGEM
N• 450, de 1986
(N9 629/86, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constittiíçào Federal, tenho a honra de propor a Vossas Excelêncías seja
autorizr;~do o Governo do Estado de Mato Gross-o do
Sul, com base no que estabelece o§ 211 do artigo 211 da Resolução n"' 93/76; alterado pela Resolução n'>' 140/85,
ambas do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em Cruzitdos, a 466.000-,00
OTN. junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS, destinada à implantação de penítenciárias regionais, de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
Brasília, em 6 de outubro de 1986. -José Samey.

E.M.ri•272"···· -"
"-" ....
Em"2SC9~86
Excelentíssimo- Senhor Presidente da República,
A Caixa Econõmfca Federal, na -qualidade de g-estora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS,
aprovou pleito do Estudo de Mato Grosso do Sul para
contrataçrío de operação de crédito no valor equivalente,
em cruzados, a 466.000,00 OTN, mediante utilização de
recursos daquele Fundo.
2.- Nessas condíÇõ~. e em f<icedo que preceitua o parágrafo 29, do Artigo 211, da Resolução nl' 93/76, de 1110-76, alterado pela Resolução nl' 140/85, de 5-12-85, do
Senado Federal, tenho a honra de submeter a matéria à
elevada consideração __de Vossa Excelência, a fim de que,
se me~cedora de ucolhil!lento, seja encaminhada ªquel?
Casa do Congresso Nacional.
3. Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de -ineU Õ13is- profundo respeito.
Dilson Funaro, Ministro da Fazenda.

D!RFA/SUF'\S
Departamento Central de Financiamentos do

FAS- DEFAS
Informação n9 055/86 - DEFAS
Data: 19 jun 86
Assunto
Informação sobre a proposta de financiamento com re~
cursos do FAS n9 5.221/83, conforme disposto na Resolução n9 140/85, de 5-12-85, do 'Senado Federal.
1.

l.l

1.2

2.

Proponente
Denominação: Estado Qe _Mato Grosso_ do Sul/:·
Departamento do Sistema Penitenciário.
Localização (.sede): Rua Joaquim Murtinho, 809
Co.mp·o GtandejMS

Financiamento

Valo_r; Equivalente, em cruzados, a até466~000,00
OTN.
Objetivo: Implantação de penitenciárias regionais.
Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em !00% do índice de variação das
OTN.
2.5 Condições de Liberação: O financiamento será liberado em parcelas, de
acordo com cronograma
a ser apresentado.
2.6 Condições de Amortização: O saldo devedor será
amortizado em 48
(quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas
pelo Sistema SAC,
venciveis no último
dia de cada trimestre
civil, prevendo-se os
seguintes dispêndios
anuãis:
1986- CzS 904.083,94
1987- C•$ 2.266.486,21
1988- Cd 2.332.548,48
1989- CzS 3.976.234,00
1990- CzS 5.474.135,24
1991-Çz$ 5.279.756,20
1992-Cz$ 5.085.377,16
1993-i::zS 4.890.998,11
1994- CzS 4.696.619,07
1995- Cz$ 4.502.240,03
1996- Vz$ 4.307.860;99
1997- c.s 4.113.481,95
1998- ÇzS 3.919.102,91
1999-Ç•$ 3.724.723,87
2000- Cz$ 3.530.344,83
2001- CzS 1.692.280.27
2.1

2.2
2.3

2.7
2.8

3.
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-

Garantias: Vinculação -de parcelas do ICM
Dispositivos Legais: Lei Est<~dual n~' 486, de 22-1184
Conclusão

- Consíderando os aspectos social, econ-õffiicofinanceiro e l~gal, a operação aprese_rytou vhi1>ilídade,
enquadrando-se nas normas operacionais do Fundo de
Âpo_io ao Desenvoivimento s_oc:'fãl-- FAS.-A Cuixa Económica Federal- CEF, louvando-se em
estudos re<~lizados por seus órgãos assessores, decidiu
conceder o__ fin-anCíamento plriiteadO, condicionando sua
contrataçãO à autorização do Senado Federal, conforme
d_ispõe a Resolução n<:> 140/85 daquela Casa do Congresso.- Reginaldo Ribeiro Pereira, Chefe dO_DEFAS ~
Marcos Carlos Machado, Superintendente de Fiàailcíatnentos do FAS.

(Às Comissões de Economia e de Constituição e
Justiça.)

MENSAGEM
N•" 451, de 1986
(NI' 630/86 na origem)

Excelentíssimos Senhores
ral:
-

Membro~

do Senado
-

Fede~
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Nos termos do artigo 42, item VI, da ConstituiÇão Federal, tenho a honra de propor a Vossas E_xcelências seja
autorizado o Governo do Estado do Paraíba, com base
no que cstcbelece o§ 29 do art. 29 da Resoluç-d.o n9 93/76,
alterado pela Resolução n9 140/85, ambas do Senado
Federal, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 220.927,80 OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destina_da _à implantação de Quartel do Comando da
Polícia Militar do Estado, de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro~~ Estado
da Fazenda.
BraSília, 6 de outubro de 1986. -José s~.uney.

E.M. n' 270

Em 2S.9.86
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repóblica,
A Caixa Económica Federal, na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
aprovou pfeito do Estado da Paraíba pam contratação
de operação de crédito no valor equivalente, em cruzados, a 220.927,80 OTN, mediante utilização de recursos
daquele Fundo.
2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo 2~>, do Artigo 29, du Resolução n~' 93/76, de ll10-76, alterada pela Resolução n9 140/85, de 5-12-85, do
Senado Federal, tenho a honra de submeter a m:t'téria à
elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que,
se merecedora de acolhimento, seja encaminhada àquela
Cusa do Congresso Nacional.
3. Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de meu mais profundo respeito.
Dilson Funaro, Ministro da Fazenda.
DIRFA(SUFA,S
Departamento Central de Financiamentos do

FAS- DEFAS
Informação n9 27/86 Data: 19-jun-86

DEFAS

AssuntO
Informação sobre a proposta de financiamento com re~
cursos do F AS ni> 4.682/81, conforme disposto na Resolução n"' 1~/85, de 5-12-85, do Senado Federal.
J, _P~Õponente

1.1
I :2

z.
2.1

Denominação: Estado da Paraíba
Localização- "Csede): Pafácio da Redenção
João PessoajPB
Frnan-Cianielito
Valor: equivalente, em cruzados, a até
". -OTN~--""

220.9~7,80

2.2- Objetivo: Implantação de Quartel do Comando da
- J>oTícia- Mífiiar do -Estado.
PraZo: Carênciã: até 3 (três) ano-S~
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de I% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado
em IOO<k do índice de variação das OTN.
2.5 Condições de Liberação: o financiamento Serã ltberado em parcelas, de acordo com cronog~:ama a ser
apresentado.
2.6 Condições ~~--Am_qrt~zaç~~-= 9_ s_al_do devedor será
ainort(zado em 48
(quarenta e oito) pres~
tações trimestralS- e Sucessivas, calculadas
pelo Sistema _SAC,
vencíveis no último dia
--de cada trimestre civil,
prevendo-se os seguintes dispêndios anuais:

23

1986- Cz$ 460.523.5Y
1987-CzS 1.198.060.24
1988- Cd 1.206.479,24
1989- Cz$ 2.472.314,87
1990- CZ$ 2.806.287,64
1991- Çz$ 2.705.747,70
I992- DS 2.605.207,77
1993- Cz$ 2.504 ..667,83
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1994-Cd
!995- Cd
1996- Cd
1997 - CzS
1998- CzS
1999- Cd
2000 c..;. Cd
2001- Cz$

2.404.127,90
2.303.587,96
2.203.048,02
2.102.508,08
2.001.968,15
1.901.428,21
1.800.888,27
434.512,70

2.7 GarantiãS: Vinculação de quotas do FPE.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Estadual n~> 4.464, de 20-683, alterada pela Lei n~> 4.552,
de 5 de dezembro de 1983.
3. Conclusão

DIÃIÜO DO CÓNGRESS·o NACIONÁL (Seção II)

1.2 Localização (Sede):

Palâcio Olympio Campos
Praça Fausto- Cil.rdoso
AracajujSE.

2. Financiamento

2.1 Valor:

equivalente, em cruzados, a até 416.748,07
OTN.
2.-2. -_Objetivo; Melhoria e modernização do Corpo de
Bombeiros.
1998 - Cd 4.427.64,00
1999-Cz$ 4.210.276,00
2000- Cd 3.993.388,00
2001- Cd 2.852.708,00.
2.7 Garantias:

Considerando os aspectos social, económico~
financeiro e legal, a operação apresentou viabilidade,
enquadrando-se nas normas operacionais do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
A Caixa ECOnômica Federal- CEF, louvando-se em
estudos realizados por seus órgãos assessores, decidiu
conceder o financiamento pleiteado, condicionando sua
contratação à autorização do Senado Federal, conforme
dispõe a Resolução n'i' 140/85 daquela Casa do Congresso.- Rcginaldo Ribeiro Pereira, Chefe do DEFASMarcos Carlos Machado, Superintehdente de Financiamentos do FAS.
(Às Comissões de Economia e de ConstituiÇão e Justiça.)

MENSAGEM
No 452, de 1986
(N9 631/86, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição Federal, tenho a honra de propor a Vossas Excelências seja
autorizado o Governõ- do Estado de Sergipe, com base
no que estabelece o parágrafo 29 do artigo 29 da Resolução n~> 93, de 1976, alterado pela Resolução n9 140, de
1985, ambas do Senado Federal, a contratar operação de
crêdito no valor equivalente, em cruzados, a 416.748,07
OTN, junto à Caixa Econômlca Federal, esta na quali~
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS, destinada à melhoria e modernização do
Corpo de Bombeiros, de conformidade com _a inclusa
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda.
Brasília, 6 de outubro ae 1986. --José Sarney.

E.M.

n~> 156
Excelentíssimo Senho-r PreSidente da República,
A Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
aprovou pleito do Estado de Sergipe, para contratação
de operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 416.748,07 OTN, mediante utilização de recur·
sos daquele Fundo.
2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo 21' do artigo 21' da Resolução n9 93/76, de li-1076, alterado pela Resolução n'~l40/85, de5·12-85, do Senado Federal, tenho a honra de submeter a matéria à elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se
merecedora de acolhimento, seja encaminhada àquela
Casa do Congresso Nacional.
Valho~me do ensejo para renovar a Vossa Excelência
os protestos de meu mais profundo respeito. - Dilson
Funaro, Ministro da Fazenda.

DIRF'\/SUF'\S
Departamento Central de Financiamentos do
F'\S-DEFAS
Informação no 190/86-DEFAS
Data: 19 junho de 1986
Assunto
Informação sobre a proposta de financiamento com recursos do FAS n'i' 6.025/75, conforme disposto na Resolução n9 140{85, de S-12-85, do Senado Feperal.

1. Proponente
LI Denominação:

Estado de Sergipe/Secretaría do
Planejamento.

Vinculação de- parcelas do Imposto
sobre a Circulação de Mercado rias !CM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Estadual n<? 2.522, de 7 de
fevereiro de 1985.
3. Conclusão
Considerando os aspectos social, econômicofinancçiro e legal,
operação apresentou viabilidade,
enquadrandoMse nas normas operacionais do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
A Caixa Econômica Federal - CEF, louvandoase em
estudos realizados por seus órgãos assessores, decidiu
conceder o financiamento pleiteado, condicionando sua
contratação à autorização do Senado Federal, conforme
dispõe a Resolução n'i' 140/85 daquela Casa do Congres~
so. - Reginaldo Pereira, Chefe do DEFAS.
(Às Comissões de Economia e de Constituição e
Justiça.)
-Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha de nomes indicados para funções cujo provimento depende de sua prévia a(fuiesc-ência;

MENSAGEM
N• 453, de 1986
(Nil 632/86, na origem)

Excelentlssimos Senhores Membros do Senado Federal
-··De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas E.x.ecelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Jorge Pires do Rio, Ministro de Segunda Classe, da Car~
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia, nos termos
.dos Artigos 42 e 49 da Lei n~> 7.501, de 27 de junho de
1986.
2. Os méritos do Ministro Jorge Pires do Rio, que me
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa ele~ada
função, constam da anexa informação do Ministério das
Relações Exteriores.
Brasília, 8 de outubro de 1986. -José Sarney.
INFORMAÇÃO
Currículum Vitae
Ministro JORGE PIRES DO RIO
Rio de JaneirofRJ, 13 de novembro de 1927.
Filho de Oscar Pires do Rio e
Maria Clara Cardoso de Oliveira Pires do Rio.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais Faculdade Nacional de Direito/UB.
Curso· de Preparação a Carreira de Diplomata, IRBr.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomata~, IRBr.
Curso de Informações, ESG.
Terceiro·-secrefârio, 23 de dezembro de 195_5.
Segundo-Secretário, antigUidade, 15 de julho de 1961.
Primeiro-Secretário, merecimento, 01 de janeiro de 1967.
Conselheiro, merecimento, 01 de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 01 de se. .
tembro de.l976.
Auxiliar do Secretário-Geral Adjunto para As!iuntos
Económicos, 1963.
AsSistente do Chefe da Divisão de Promoção ComerCial,
- 1963/65.
--Chefe da Divisão de Atas Internacionais, 1973/76.
Secretário de Doc_umentação · de Política Ex_terior,
1984/86.
Santiago, Terceíro-SecretãriO,- -1958/61.
Va1paraíso, Encarregado, 1960 e 1961.
Sa_nti~go, Segundo-Secretário, 1961/62.
Lisboa, Segundo-Secretário, 1965/67.

Outubro de 1986

Lislioa, Chefe do SEPRO, 1966/69.
Lisboa, Primeiro-Secretário, 1967 j69.
Washington, OEA, Primeiro-Secretário, 1969/71.
Washington, OEA, Encarregado de Negócios, 1970 e
l97l.
Tóquio, Conselheiro, 1976.
Tóquio, Ministro-Conselheiro, 1976/79.
Tóquio, Encarregado de Negócios, 1976, 1_977, 1978 e
1979.
Lima,., Mlnistro-Conselheiro, 1980/83.
Lima, Encarregado de Negócios, 1980, 1981, 1982 e
1983_
Comissão Executiva da I Reunião de Coordenação dos
Servtços-de Propaganda e Expansão Comercial do Brasil
no Continente Americano, Washington, 1963 (membro).
Comissão Organizadora das festividades do IV Cente-nário da cidade do Rio de Janeiro, 1964 (membro).
Feiras de Madrid e Santarém, 1965 (representante).
Ne"gociações para Conclusão do Acordo de Bitributaçào
com Portugal, Lisboa, 1966 (membro).
Seção Brasileira da Comissão Econõmica LusoBrasileira, 1968 (membro).
Conferência Interamericana de Ministros do Trabalho,
Washington, 1969 (membro).
XIII Reunião de Consulta, OEA, 1969 (delegadosuplente).
_
Reunião Extraordinária do Conselho lnteramericano de
Educação, Ciência e Cultura, Washington, 1970
(membro).
I Período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA, Washington, 1970 (membro).
III Período Extraordinário de Sessões da Assembléia
Geral da OEA, Washington, 1971 (membro).
11 Reunião Ordinária do CIECC, Lima, 1971 (assessOr}.
À disposição do Chefe da Missão_Especia~ da República
da Nicarágua a posse do Presidente Ernesto Geisel,
1974.
Comitiva do Presidente da República por ocasião dos
encontros com o Presidente do Paraguai, Puerto Presidente Stroessner e Foz do Iguaçu, 1974 (membro).
Seção Brasileira da Comissão_ Mista Brasil-Espanha,
1974 (membro).
Comitiva do Presidente da República, no encontro com
o Presidente do Uruguai, 1975 (membro).
Comitiva do Presidente da República, em visita ao Paraguai, 1975 (membro).
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Medalha Laura Muller, Brasil.
Ordem do Sol Nascente, lU Classe, Japão.
Ordem do Infante Dom Henrique, Oficial, Portugal.
Ordem Militar de Cristo, Oficial, Portugal.
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, Paraguai.
Ordem Nacional do Mérito, Grande Oficial, Peru.

O Ministro Jorge Pires do Rio se encontra nesta data
no exercício de suas funções de-Secretário de Documentação de PoHtica Exterior.
Secreta_ria de Esta,do das Relações Exteriores, em
de
de 1986.- Paulo Monteiro de Lima, Chefe do DePartamento d_o Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)

MENSAGEM
No 454, de 1986
(n~'

633/86, na origem)

Excelentissimos Senhores Membros do Senado Federal:

De conformidade com o Artigo 42 (item UI) da ConstituiÇão, tenho a honra de submeter à aprovação de Vosa escolha, que desejo fazer, do Senhor
Ocfâvio Rainha da Silva Neves, Ministro de Prim6ira
-_Classe, da __ Carreira de _Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República da lndia, nos
termo_s do Artigo 42 da Lei n~> 7.501, de 27 de junho de
1986. s~~_Excelências

2. Ús méritos do Embaixador Octãvio Rairiho da
Silva Neves, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 8 de OJ,ltubro de 1986 -José Samey.

DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL ~~eção II)
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Duata, Camarões, 1964 (participante).
I UNCTAD, Genebra, 1964 (delegado s_uplente).
Conferência Negociadora do Acordo Internacional de
Produtores de
EMBAIXADOR OCTAVIO RAINHO DA .SILVA
Cacau, Re1,1nião Extraordinária do Café, Londres, 1970
NEVES
(delegado).
Rio de JaneirofRJ, 14 de novembro de 1929.
Reunião da Junta do Acordo Internacional do Cacau,
Filho de Frederico da Silva Neves e
Lagos e
Margarida Rainha Carn~iro Neves.
Abldjan, 1964 (delegado).
Curso de Preparação _à Carreira de Diplomata, IRBr,
Reunião do GATT, 1964 (membro).
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
Reunião Ex._traordináría da Junta do Acordo Int~nacio
Seminário de Desenvolvimento Organizacíonal, DASP,
nal _do Cacau,
ESAF, RJ.
Acra, 1964 (delegado).
Diretor, substituto, do Fundo Monetário Internacional,
Reunião dos Comitês Executivo e Administrativos e As1960.
sembléia
Diretor, substituto, do BlRD, 1961.
Geral da Aliança dos Produtores de Cacau, Rio de JaPresidente do Instituto Brasileiro do Café, IBC, 1979/84.
neiro, 1964 (delegado).
Presidente da Fundação Museu do Cafê, 1982/83.
Comissão de Estudos da Política do Cacau, t 965 (repreCônsul de Terceira Classe, 9 de dezembro de 1954.
sentante e Representante suplente):
Segundo-Secretário, antigUidade, 24 de outubro de 1961.
Il Reunião da Junta do Acordo Internacional do Cacau,
Primeiro-Secretário, merecirili:nto, 31 de dezembro de
Lagos, 1965 (delegado).
1966.
I Sessão da Comissâo de Produtos de Base, Junta de CoConselheiro, merecimento, {9 de janeiro de 1973.
mércio e
Ministro de Segunda Classe, merecimento, l 6 de seDesenvolvimento, Genebra, 1965 (delegado).
tembro de 1974.
Conferência da ONU sobre o Convênio Internacional do
Ministro de Primeira -Classe, merecimento, 12 de deAçúcar, 1965 (membro).
zembro de 1979.
VII e VIII Sessões do Conselho Internacional do Café,
Encarregado do Sefor de Energia Nuclear e Materiais
Londres, 1965 (delegado).
_~
Estratégicos,
I Reunião do Grupo de Trabalho de Alto Nível do ConDepartamento Económico, 1954.
selho
Assistente do Chefe da Divisão de Produtos de B_ase,
Internacional do Café, Londres, 1966 (delegado)~
1964.
Conferência do Comitê de Caca_u, ONU, Nova Iorque,
Chefe, interino, da Divisão de Produtos de Base, 1965.
1966 (membro).
Chefe da Divisão de Produtos de Base, 1967.
XXV Sessão do Conselho Internacional do Açúcar, LonChefe da Divisão de Política Comercial, 1974.
dres, 1967 (delegado suplente).
Chefe da Divisão do Pessoal, 1974.
Junta Executiva da OIC, México, 1968 (representante
Chefe., substituto, do Departamento de Administração,
Suplente).
1974.
Missão do Presidente do IBC a Etiópia, Quénia, UganAgregado, 1979/84.
~
da, Tanzânia e
Washington, Terceíro-Secr~tãrio, 1957/61.
Costa do Marfim, 1968 (membro).
Washington, Segundo-Secretário, 1961/62.
Junta Executiva da OIC, Abidjain, 1969 (membro).
Paris, Segundo-SecretáfTo", 1962/64.
--Grupo--de Trabalho de Análise do Plano Nacional do
Londres, Primeiro-Secretário, 1967 j71.
Café, junto ao
Cairo, Primeiro-Secii:iâriO, 1971/73.
Fundo de DiversifiCação da OIC, IBC, Rio de Janeiro,
1969 .
.
.
.
"
Cairo, Encarregado de N eg6cios, 1972.
Paris, Ministro-Conselheiro, 1974f77.
(representante do MRE).
Abidjan, Embaixador, 1978/79.
Reunião Extraordinária do Café, Londres, 1970 (delegaFreetown, Embaixador, cumulativamente, 1978/79.
do).
~
Uagadugu, Embaixador, cumulativamente, 1978/79.
Negociações entre Países em DesenvolvimeútO dQ
Roma, FAO, Repres_entante Especial, 1985/86.
GATT, Genebra, 1970 (membro).
Comissãç de Exportação de Materiais Estratégicos, 1955
Conferência Negociadora do Arranjo Internacional de
(Secretário adjunto).
___
_
Cereais,
Comissão de Estud_os Relativos a Navegação Aérea- InG~nebra,_ l97l (chefe).
ternacional,
Missão, Preparatória da Via8:i:m do MinistrO de Estado
1955 e 1958 (representante suplente),
a África, 1972 (membro).
Conferência da ONU para a Criação da AIEA, Nova
Consultor Técnico da CEPAL, para a preparação da poIorque, 1956 (membro).
sição
Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1956 (assesLatino-Americana no GATI no tocante a ampliação da
sor).
CEE, Santiago, 1972.
Comissão Interamericana de Energia Nuclear, WashingRe-união Preparatória da Conferência Energética Munton, 1958 (representante).
dial, Paris, 1975 (subchefe).
Subcomitê de Novos Países da OEA, 1960 (membro).
Reunião Ministerial de Paris sobre Cooperação Económica Internacional, 1975 (delegado).
-- --Comitê Consultivo Internacional do Algodão, 1960 (representante).
Reunião do Grupo dos "19" da Conferência sobre Cooperação
Reunião da CIEN e Sinipósiã sobre as Aplicações PacífiEconómica Internacional,. Paris, 1976 (chefe).
cas da
Energia Nuclear, Petrópolis, 1960 (membro).
I Reunião das Comissões da Conferência Sobre Cooperação Económica
·
Projeto de erradicação da Cafeicultura, GERCA, IBC,
Rio de
Internacional, Paris, 1976 (chefe).
Comtssãõ-1 (Energia) da Conferência sobre CoOperãçãO
Janeiro, 1960 (coordenador).
Económica
Reunião Especial do Comité de Assistência ao Desenvolvimento,
Internacional, Paris, 1976 (delegado):
Reunião do Grupo dos "19" das Comissões de ConfeOCDE, Paris, 1962 (observador).
rência sobre
Reunião do Grupo Internacion:ill de Estudos sobre--a-Cooperação Económica Internacional, Paris, 1976 (cheBorracha1
fe).
Paris, 1962 (observador).
Reunião das Comissões sobre Cooperação Económica
Conselho ExecutiVo- àQ Instituto- InternacíoriB] do_ Frio,
Paris,
Internacional, Paris, 1976 (chefe).
1962 (representante suplente).
Reunião da Junta Executiva da OIC, 1979 (chefe da delegação).
Conferência da ONU sobre CaCau, Genebra, 1963
Reunião do Fundo de Estabilizaçãó de Preços do Café,
(membro).
Bogotá, 1979 (chefe da delegação brasileira).
Conversações com a Comunidade Económica Européia,
Assembléia Geral destinada a oficializar a cri_ação da
1963 (membro).
_
PANCAFE,
Reunião da "Aliança do Produtores de Cacau", Abidjan, 1963 e
Punamá, 1980 (o:.:hefe da delegação brasileira).
INFORMAÇÃO

Curriculum Vitae
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Reunião do Fundo de Estabilização de Preços do Café,
Panamá, 1980 (chefe da delegação brasileira).
Reunião da Junta Executiva e do Conselho da OIC,
Londre!), 1980 (Chefe da delegação brasileira).
Reunião da PANCAFE, Panamá, 1980 (chefe da delegação brasileira).
'
XXXVI, XXXVII, XXXVIII e XL Reuniões d_o Conselho da Organização
Internacional do Café, Londres, 1981, 1982 e 1983 (chefe).
IX _Reunião da_ ComissãO Intergovernamental BrasilURSS para
Cooperação Comercial, Económica, Científica e Técnica, Moscou, 1983 (delegado).
O Embaixador Octávio Rainha da Silva Neves se encontra nesta data no exercício de suas funções de representante Especial do Governo brasileiro junto à Organização da Nações Unidas (FAO) e Organismos Internacionais conexos em Roma.
Secretaria de.Esta_do das Relações Exteriores, em
de
de 1986.- Paulo Monteiro Lima, Chefe do Depàrtainento do Pessoal.
{Ã Comissão de Relacões" Exteriorés.}

MENSAGEM
_N• 455, de 1986
(N<:> 634/86, na origem)

Execelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item- III) da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Carlos Eduardo de Affonseca Alves de Souza, Ministro
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Socialista da Thecoslováquia, nos termos do art. 42 da
Lei nf' 7.501, de 27 de junho de 1986.
.
2. Os méritos do Embaixador Carlos Eduardo de Affonseca Alves de Souza, que me induziram a escolhê-to
para o desempenho dessa elevada função, constam da
anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 8 de outubro de 1986. --José Sarney.
INFORMAÇÃO
Curriculum -

Vitae

EMBAIXADOR CARLOS EDUARDO DE AFFONSECA ALVES DE SOUZA.
Rio de JaneirojRJ, 21 de setembro de 1933.
Filho de Wa1dimir Alves de Souza e Maria Adélia deAffonseca Alves de Souza.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. ·
Professor de Prática Diplomática II IRBr. 1975.
Cônsul de Terceira Classe, Ol de fevereiro de 1957.
Segundo-Secretário, merecimento, 24 de outubro de
1961.
~
Primeifo-Secretário, merecimento, 15 de janeiro de 1973.
Conselheiro, merecimento, 01 de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, O! de janeiro
_de 1976.
-~
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 2Q_ de junho
de 1985.
Assistente do _Chefe da Divisão da Associação Latino
Americana de Livre Comércio, 1965/66".
Assistente do Chefe da Divisão da Europa Ocidental,
1967.
Chefe da Divisão de Passaportes, 1974.
Chefe da Divisão da Europa II, 197Sj76.
Chefe do Departamento de Comunicações e Documentação, 1984/85.
Chefe do Cerimonial da Presidência da República,
1985/86.
Bogotá, Terceiro-Secretário, 1958/61.
Bog_otâ, Segundo-Secretário, 1961/62.
Bogotá, Encarregado de Negócios, 1960 e 1961.
Buenos Aires, Segundo-Secretário, 1961/6.5.
Nairóbi, Encarragado de Negócios, 1968.
Lisboa, Pflmeiro-Secretário, 1968/72. - Dakur, Encarregado d~Negócios, 1969.
Belgrado, Primeiro-Secretário, 1972/73:=
Belgrado, Encarregado de Negócios; 1972 e· 1973.
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Belgrado, Conselheiro, 1973.
Bruxelas, CEE, Ministro-Conselheiro: 1977/81.

Bruxelas, CEE, Encar-ragado de Negócios, 1977 e 1979.
Nova Iorque, Cônsul-Geral, 1981/83.
Ã disposição da Comitiva do Presidente' de Portugal, em
visita ao Brasil, 1957.
II Conferência Internacional da ONU sobre o Uso Pacífico da Energia Atõmica, Genebra, 1958.
II Conferência Geral da AIEA, Viena, 1958 (membro).
III ReuniãO do Comitê dos "21'' da OEA, Bogotá, 1960
(membro).

I e II Sessões Especiais do CTES, Buenos Aires, 1963
(participante).
Missão Especial, solenidades da Posse do Presidente da
Argentina~_\963 (membro).
Sessão inaugural da Reunião lnterparlamentar de Turismo, Córdoba, 1964 (membro).
Assembléia Geral da Associação Regional de_ Turismo

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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do Cone-Sul da América, Montevidéu, 1964 (membro).
Conferência dos Ch:iricderes das Partes Contratantes do
Tratado de Montevidéu, Montevidéu, [965 (membro).
v;. Período de Sessões das Partes Contratantes do Trata·
do de Montevidéu, Montevidéu, 1965 (membro).
A disposição da Comitiva do Presidente de Portugal, em
visita ao Brasil; 1957.
Â disposição da Presidência da República, 1966/67.
Grupo de Trabalho para a colaboração e eXecuçàÕ- das
cerimônias de posse de sua Excelência o Senhor Presidente da República General-de-Exército Ernesto Gei.sel,
1974 (membro).
Coordenador das ofertas recebidas em solidariedade e
apoio, através do MRE, em favor das vítimas das inundações ocorridas em diversos pontos do território nacional, em ligação com o Grupo Especial para Calamidades
Públicas do Ministério do Interior lY74.
l1l Reunião da Comissão Mista Brasil-Roménia,
Brasília, 1975 (delegado).

Negociações com a CEE para a conclusão de Acordo Bilateral de Têxteis, Bruxelas, 1977 (delegado).
Negociações para a renovação do Acordo Multifibras,
Ge_nebsa.. 1977 (chefe).
Negociações com CEE para a conclusão de acordo sobre
o comércio de produtos siderúrgicos, 1979 (delegado).
Ordem do Mérito Militar, Comcnd:1dor, BrasiL
Ordem do Rio Branco, coml.!ndador, BrasiL
Ordem do Rio Branco, Grande O!iclaJ, Brasil.
O Embaixador Carlos Eduardo de Affonseca Alves de
Souza se encontra nesta data no exercicio de suas
funções de Chefe do Cerimonial da Presidência da República.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em
dé
de l986. - Paulo Monteiro Lima,
Chefe do Departamento do Pessoal.
(À Comiss~o de Relações Exteriores.)
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Reunião, em 10 de outubro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. Arno Damiani
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAfJCSEPli.ESENTES OS SRS, SENADORES:
Helvídio Nunes - João Lobo - Car!os Alberto Amir Gaudêncio- Luiz Cavalcante- Mata-Machado
- Arno Damiani.
O SR. PRESID~NTE (Arno Diniiani) - -~- list_a de
presença acusa o comparecimento de 7 Srs. Senadores.
Não hã, portanto, número regimental para abertura da
sessão.
Nos termos do§ 29 do art. 180 do Regimento Interno,
o expediente que se encontra sobre a mesa serâ_despachado independentemente de leitura.
A Presidência designa para a sessão ordinária da próxima segunda-feira a seguinte

ORDEM DO DIA
Trabalhos das Comissões

O SR. PRESIDENTE (Awo Dimiani)- Está encer--

gens Presidenciais n9s 160, 167, 180, 349, "435, 442, 446,
457, 460, 463, 464, 467, 479 e 525, de 1986.
COM!SSÃ.O DE ASSUNTOS REGIONAIS
(") Ata da 2• Reunião, realizada em
15 de maio de 1985
As 10 húras do dia 15 de maio de 1985, na Sala de
Reuniões da Comissão de Assuntos RegionaiS~ ria Ala
Senador Alexandre Costa, reúne-se a- ComiSsão de AssuntOs Regionais do Senado Federal. Comparecem os
Senhores Senadores: José Lins, Presidente; Cesar CRsl,
Virgílio Tãvora, Lomanto Júnior e Cid Sampaio. Deixa
de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador João Castelo. O Senhor_ Precsidente, Senador José
Lins, ao constatar a existência de quorum regimental para
abertura, declara instalados os trabalhos da presente reunião, que,se destina a receber, na Sala de Reuniões da
Cúmissão de Assuntos Regionais, o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Interior, Doutor Ronaldo
Costa Couto, para proferir palestra sobre as enchentes

rada a sessã.o.

que-estão assolando o Nordeste brasileiro. A Presidência

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 50 minuros.)
EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO
§ 2• DO ART. 180 DO REGIMENTO INTERNO

concede a palavra ao Senhor Mini_stro Ronaldo Costa
Couto que usa da palavra para discorrer sobre as enchentes que ocorrem no Nordeste. Após sua breve explanação, o senhor Ministro, Doutor Ronaldo Costa Couto, se coloca à disposição da Presidência e dos Senhores
Senadores presentes para o fim de debater o_ assunto

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
De agradecimento de comunicações:
N9 456/86 (n9 635/86, na origem), de g do corrente, referente à aprovação das matérias Constantes das Mensa-

("')_ Republicada por haver saldo com incorreções no DCN
JQ.J0-85, página 4214/15.

(Seç~o

H), de

constante da pauta. Franqueada a palavra, usam da mesma o Senhúr Senador Cesar Cais, que aborda assunto de
distribuição de sementes, alimentos, medicamentos, bem
- como o plano de recuperação das malhas rodoferroviârias do Núrdeste, bem como tratamento especial para
com os devedores de impostos e taxas relacionadas com
a agricultura. Em seguida, usa da palavra o Senhor Senador Cid Sampaio, tratando dos problemas dos produtos
agrícolas e dos preços mínimos à produção agrícola,
além das endemias que, constantemente, assolam o nordestinO, e os Incentivos pa-ra que possam ser instaladas
ou nlãntTdas -ãs indústrias de base no-Nordeste. Como
terceiro debatedor, usa da palavra o Senhor Senador Alberto Silva, que tece considerações sobre a possibilidade
da PETROBRÃS em financiar a matéria:.pritna asfalto
do DNER, para que sejam reoompostas as estradas federais e estaduais, bem como as vicinais, em convênio com
úS departamentos estaduais de estradas de rodagem, em
vista de ter a PETROBRÃS enorme estoque da matériaprima, que poderia ser financiada a longo prazo pela PETROBRÃS_, __ s_ugerindo, ainda, ao Senhor Ministro de
Estado o assentamento do homem do campo às margens
dos açudes que, com essa medida, poderia haver uma colheita de quatro safrasjano, bem como o refazimento
das unidades habitacionais em zonas mais seguras das
regiões ribeirinhas aos açudes e rios do Nordeste. Como
quarto debatedor, usa da palavra o Senador Lomanto
Júnior, que demonstra a sua ceticidade qua-nto à chegada
de recursos para o Nordeste, afirmando que, enquanto o
ExecutivO Federal determinou recursos à construção da
ltaipu, dez por cento desses recursos correspondem à
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destinação de verbas para o_ Nordeste durante setenta
anos, vislumbrando, no máximo, uma tênue luz ao final
de um imenso túnel, que traga, na realidade, soluções
para o Nordeste brasileiro, conclamando o Senhor Presiw
dente da RepúbliCa--a resgatar a divida que o País tem
para com o nordestino, Passa a usar da palavra o Senhor
Senador_ Carlos ALberto, que disse acreditar na possibilidade do Nordeste, mas inac~itando a prática de uma
polític<l paternalista com relação ao Nordeste, porém
que se dê à região apenas o que de direito tem, visto ser
uma região que é alta produtora de petróleo, geradora de
divisas para a nossa balança de pagamentos com o exte-rior, solicitando, <linda, ao Senhor Ministro de Estado
que não venham mais ocorrer, que seja, o selamento dos
poços abertos pela PETROBRÁS em busca de_ petróleo,
frisando que tal prática é prejudicial à região e, em convênio com o Ministéfio das Minas e Energia fossem buscados recursos para o aproveitamento dos poços que gerassem água, em virtude de as cooperativas e os particulares não terem recursos para tal medida. __ Usa da palavra
o Senador Virgflio Távora, qUe informa ter tari1bém percorrido o Nordeste, verificando o estado de promiscuidade entre os nordestinos, vítimas do presente flagelo,
consta tanto, dentre outros, a falta de alimentos, de medicamentos, constatando o racionamento de tudo, o devastamento de plantações, preocupando-se o Senador cearense com o grau de assistência ã ser _prestada aos flagelados, concluindo por apelar ao Ministro do Interior
que, cm açào con]Uilta-·com_o_ Ministério das Minas e
Energia recupere a malha rodoferroviária do N ardeste
Após o último orador, usa da palavra o Senhor Senador
José Lins, dirigindo-se ao Ministro Ronaldo da Costa
Couto, com observações sobre as conclusões dOs Senhores Membros da Comissão de Assuntos Regionais do S_enado Federal, dentre os quais figuram ãlguns exgovernadores de Estado do Nordeste, sintetizando todo
o debate com o Ministro do Interior. -A Presidência, na
oportunidade, registra. a presença do Deputado Wald
Ferraz; bem como a presença do Senhor Coordenador
da Assessoria Legislativa do MinistériO do _Interior,
Doutor João Rocha. Antes de declarar encerrados os
trabalhos, o Senhor Presidente determina a mim, Luiz
Fernando Lapagesse, Secretário da Comissão de Assuntos Regionais do Senado Federal, seja lavrada a presente
Ata, a qual, lída e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente, e publicada com a íntegra do apanhamento
taquigráfko", devidamente autorizado por Sua Excelência.

ANEXO À ATA DA 2' REUNIÀO DA COMiSSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS, REALIZADA
AOS QUINZE DIAS DE MAIO DE 1985, RELATIVA À PALESTRA PROFERIDA PELO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO INTERIOR,
DOUTOR RONALDO COSTA CUUTO,_SOBRE
O TEMA "SECAS E ENCHENTES NO NORDESTE BRASILEIRO", QUE SE PUBLICA DE-

~'IDAlHENTE ACTORIZADO PELO SENHOR
PRESIDENTE DA COJJISS.l.O.

Pre!iidente: Senador José Uns
\'ice-Presidente: Senador Alberto Silva
(fntegra do apanh<tmento taquigráfico da reunião.)
O SR. PRESIDENTE (José Uns)- Declaro aberto
os nossos trabalhos.
Foi feito um convite ao Ministro Costa Couto para falar sobre a situação atual do Nordeste, que não é desconhecida por nenhum de nós.
O Nordeste, depois de-5 anos de seca, atravessa pertodo de extrema dificuldade, já agora em função das_ chuvas torrenciais que têm caído na Região, com enchentes
que deslocaram um mllhão de pessoas em diversos Estados. O Sr. Ministro tem mandado_ para o Senado, inclusive para mim pessoalmente, relatóriOS a·· r-espeito da situação dos vários Estados, o número _de_ desabrigados,
ajudas que iêm sido d:idris peJO Goverrio fedéial. Mas,
ria realidade, extrapola de muito as cifras indicativas desses números e têm um sentido de extrema gravidade. A
gravidade efitá no entendimento da questão nordestina,
já que enchente e seca são duas coisas contraditórias. Os
técnicos já chegaram à conclusão de _que no N ardeste
não falta água. O que falta é uma política consistente de
aproveitamento dessas imensas massas líquidas que são
perdidas na Região, para que possam ser aproveitadas
nos ihomento~ Oportunos, quando as chuvas escasseiam
e rareiam.
Foi com o objetivo de dar a esta Comissão a_ oportunidade de dialogar com o Ministro a respeito dessa questão e informar-se sobre a realidade _c_dida pelas enchentes que fizemos o convite e S. Ex~ aceitOu_com o maior
desvanecimento. Infelizmente, não fol possível esta reunião ser realizada há _cerca de 21 dias, como pensávamos,
mas não passou jamais a oportunidade deste encontro.
Para isto dou a palavra ao Ministro Costa Couto.

O SR. COSTA COUTO- Sr~ Presidente, Srs. Senadores,- estava prevista a nossa presença aqui há 3 semanas, mas deu-se o fato doloroso da perda pelo País do
PreSidente Tancredo Neves. Naquela ocasião, conversarrios ·com- o Senador José UnS é decidiu S: Ex'-· que deVeríã:rilOs adiar a ilosS:i ·presença aqui, o que nitiitó- me
honra neste momento. Foi com satisfação que aceitei o
convite do eminente Senador José Uns para estar aqui
ria- Corii.fssãO de Assuntos Regionais.--- O terria que rpe propôs S. Ex• foi as enchentes no NordeSte e a queStão do programa de recuperação que· está
sendo elaborado pelo Governo da Nova República. Toôos os-Srs. sabem que o Nordeste, antes das enchentes,
vinha de um penoso período de secas que durou 5 anos e
a R,egião padeceu enormemente com esse fenômeno.
Está aqui o ·nosso Senador Cesar Cais, que ajudou
muito o Nordeste nessa ocasião e eu, que estive presente

na SUDENE nos dois últimos anos, pude testemunhar
os esforços que S. Ex~ desenvolveu, como Ministro das
Minas e Energia de então.
Toda a Nação acompanhou a incidência das fortes e
persistentes chuvas que se abateram na Região Nordeste
nos primeiros meses do ano, provocando__ cheías que desabrigaram expressivo contingente de pessoas, inundando extensas áreas de terras destinadas principalmente à
cultura de subsistência, além de danificarem parte da
infra-estrutura económica e social da Região.
No Nordeste, mais do que em outros lugares do Pais,
o rio é a própria vida. Em torno dos rios, situam-se as
chamadas populações ribeirinha.;;, muitas vezes em moradias precárias e é em torno dos rios que se encontra a
maior parte das terras férteis, onde se desenvolve a agricultura de pequena, média e grande escala.
O fenômeno das enchentes atingiu a população não só
no que diz respeito li moradia, m3s atingiu a própria ativldade econômica, danificando e comprometendo lavouras inteiras, comprometendo também a infra-estrutura
ffsica do Nordeste, que não foi desenhada nem ex_ecutada para atender a dilúvios. Muito antes, no planejamento sobretudo de obras públicas no _Nordeste, o que se
leva em conta é a seca e não a enchente no nível que
ocorreu. Pode-se, inclusive, afirmar que essa calamidade
talvez tenha sido a maior já ocorrida no País, superando
mesmo a que assolou a Região Sul do Brasil nos últimos
anos.
É preciso destacar que sem a participação estreita e a
conjugação de energias entre os Governos federal, estaduais, municipais e sem o apoio das comunidades e de
suas lideranças não teríamos conseguido melhorar, nos
riíveis alcançados, o sofrimento de milhares de famílias
que tudo ou quase tudo perderam sob o impacto das águas. Desde o primeiro momento, o Ministério do Interior, cumpfíndo o_rientação superior do Presidente José
Sarney, prestou todo o auxílio às populações atingidas.
Todas as providências foram e continuam sendo adota-das nessa fase inicial, que foi de socorro e assistência,
levando-se abrigo, alimentos, medicamentos, agasalhos,
artigos de higiene, enfim, tudo aquilo necessário para o
atendimento aos flagelaçl.os, alêm de outras medidas de
apoio ao peqllei10 produtor rural, em face das grandes
perdas que mencionei, ocorridas nas lavouras.
Providenciamos, simultaneamente, a alteração do
Fundo Especial para Calamidades Públicas - FUNCAP- Objeto do Decreto n~' 91.198, de 16 de abril último;--com o que foi possível ampliar o uniVerso de
atenção e proteção das coletividades afetadas pelas
cheias. Tratou-se da inclusão particularmente de artigos
de higiene e_ de alguns tipos de medicamentos que não estavam previstos antes. A nível do volume de recursos,
nesse período emergencial, foram repassados, via SUDE!:-JE, 51,5 ~ilhões de cruzeirOs, já estando e~_ andamentO a entregã. de mais 39,5 bilhões de cruzeiros, num
total de 91 bilhões de cruzeiros de apoio financeiro, so~

Outubro de 1986

DIÃR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

mente nessa etapa de assistência e socorro à população
atingida.
Com respeito à população ating[da, devo dizer que; o

número supera um milhão de pessoas que estão sofrendo
as conseqüências das enchentes diretamente no universo
dos Estados do Nordeste. Eu me refiro a desabrigados, a
pessoas que perderam suas casas.
No Nordeste ex.iste um mecanismo de solidariedade
muito_intenso, que os· senhores nordestinos aqui presentes sabem. A população atingida é, portanto, bem superior aos 950_ mil que c_onsta do relatório que passei a V.
Ex•s Ê que no Nordeste as pessoas desabrigadas alojamse em casas de parentes, em casas de amigos. Os laços de
solidarie_dade são muito fortes:
_
Calculam os Srs, Governadores ..que a população que
perdeu suas casas estâ em torno de 1 milhão e 400 mil
pessoas. A população desabrigada, a população que ·está
em barracas, em prédios públicos, é da ordem de 950 niil
pessoas, como consta do relatório que estou entiegando
a V. Ex•s O fenômeno atingiU- 300 mil municípios do
Nordeste. Esses municípios situaffi-Se-nO -Norte do_Estado da Bahia até o Estado do Maranhão, ou seja, o fenômeno foi geral, atingiu todo_s os Estados da Região e de
forma mais intensa o Ceará, o -Píauí, ci- Ma-ranhão e o
Rio Grande do Norte.
Não sei se seria de interesse da Comissão, dos Srs. Senad_ores, mas quero mencionar, rapidamente, um relato
sobre o mecanismo de distribuição de alimentos e medicamentos, centralizado em cada Estado, nas chamadas
coordenadorias estaduais de defesa _civil, sob a supervisão _da Coordenadoria Regional de Defesa CiVil, sediada
na SUDENE. Esse mecanísmo funcionou muito bem.;
Pode ter havido alguma falha, mas foi mínima perante o
volume de atividades desenvolvido e diante da área enorme em que o fenômeno ocorreu. No Nordeste tem sido _
unânime o elogio à forma como at_uou a_ defesa c;;jvil, tanto a defesa civil de nível nacional como as estaduais e as
locais. A solidariedade: humana foi a regra básica.
A COBAL forneceu ·aumentos às coordenadorias estaduais, com interveniência dos escritórios regionais da
SUDENE. No _tocante à aquisição de medicamentos foi
feita no mercado, a maior parte através da CEME. Não
sobordinamos a ação do Nord_este em especificações burocráticaS. Corri o ·se trlltáYã. de salvar vidas, esse objetivo
foi colocado acima de qualquer exigência formal, ficando os acertos burocráticos para serem feitos posteriormente, o que terminou ocorrendo, sem que nenhuma irregularidade fosse praticada.
Dad\:iS- as difJcu(dades_de acesso a numerosas localid_ades, a defesa civil teVe que se utilizar de barcos, helicópteros e aviões, tanto para distribuiÇão de medicamentos
'quanto para o atendimento de pessoas doentes ou ainda
para operações de resgate. Os Ministérios da Aeronáutica, Marinha e Exército, PETROBRÁS e outras entida~
des públicas e privadas, nos três níVeis de Governo, prestaram colaboração inestimável nessa tarefa de __ socorro
____ _ ____ _
que permitiu salvar muitas vidas.
Superada a fase de Socorro e aSslst_ê'ncia à população,
ela persiste mas agora na estiagem. As chuvas cessaram.
Já se pode dizer que, no Nordeste, o fe"nômeho__cht.Jva_s
anormais, V. Ex~s verão no relatório já não esfão ocor~
rendo em escala_ desesperadora. Mas, a estiagem não devolve as moradiaS danificadas, as moradias perdidas,
não reconstrói a:s estradas, etc. O Governo federal _n_ão
podia nem pode deixar agora de prestar a assistêri.cia que
' o Nordeste precisa.
-Está sendo feito, sob a coordenação do Ministério do
Interior, -e-deve ser concluído até sexta-fei.ra próxima, o
programa de recuperação do Nordeste ..Esst._programa
serâ executado d_iret.arrien(~_ pelos órgãos federais que
atuam na região, pelos Ministérios, e será executad6, no
que co_uber, também pelos governos estaduais, medíarite
repasse de rec.ursos _(e.derais _a governos municipals,
quando for o caso. Está envolvendo esforços do M_ini.s~
tério do Interior, como já mençioqei, da Secretaria de:
Planejamento da Presidênçia_ da _República, do Min.istério da Fazenda, Transportes, Agricultura, EôuCação,
Saúde e Desenvolvimento Urbano, particularmente dessas áreas.
Para simplificar e ganhar tempo, a fim de que·á réêuperaçãO não chegue atrasada, houve um acerto entre o
Senhor Presidente da República e os Ministros, de modo
que as propostas recolhidas dos governos estaduais e
municipais estão ·sendo consolidadas num pensamento

único, que está sendo examinado simultaneamente pelo
Ministério do Interior, Fazenda e Planejamento. Não
nials se !igUardará que o Minist(;rio do Interior Complete
a sUa avaliação para depois enviãr para riova aVa1iaçãó à
SEPLAN e, finalmente, chegar ao Ministério da Fazenda para liberação de recursos. Isso está sendo feito em
conjunto e tenho fundadas esperanças de que esse programa possa ser anunciado, criado e provido de recursos, --aillda no decorrer da próxima semana, pelo nosso
Presidente José Sarney.
_·-·
Fundamentalmente, esse programa de recuperação envolve obras na malha rodoviária, que foi extremamente
prejUdicada no Nordeste, em habitação, em vias públicas
urbanas, no sistema de abastecimento de água, serviços sanitários em hospitais, escolas e prédios públicos e também na área de crédito rural e insumos para plantio.
Com relaÇão a insumos para plantio, devo dizer que já
nos antecipamos e estamos, através dos governos estaduais, fornecendo sementes aos produtores. Foram liberados 16 bilhões e 800-rililhões de cruz~:iros do FINSOCIAL Para fornecimento de sementes porqüe; Como bem
sabem os Srs. S"ei:tãdores do Nordeste, após a enchente é
possível, devido à umidade da terra, obter uma maior safra e o que é melhor o lado bom -::-, toda cri:se tem o seu
lado bom não só estamos viabilizando a nova safra, mas
também estamos proporcionimdo empregos exatamente
à população mais atingida, porque essas lavouras, em
termos de espaço físico, coincidem com as áreas mais
atingldas.
Essê ·programa, que está em fase final, contempla
obras da natureza que mencionei nOs Estados do Maranhãó, PiaUí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande
dó Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia. A expectativa é de
que o Governo Federal aplique em investimentos de recUperaÇào da infra-estrutura- do Nordeste, em transferência- dos Estados e Muni.cípios para que também realizem ~s obras que lhes c_ompetem, num valor sl!-perior a
dois trilhões de cruzeiros, num horizonte inferior a 12
meses.
_
_
____
_
Estas, Sr. Presidente, meu caro amigo Senador José
Lins, as considerações que gostaria de fazer, a título inicial e coloco-me à disposiÇão de V. Ex• para eventuais escl~ü·C_çliUCõfõs complementares.
O SR. PRESIDENTE (José Uns)- Feita a exposição
do Sr. Ministro, passamos à fase dos debutes·,
Com a palavra o Senador Cesar Cais.
O SR. CÊSAR CALS- Sr. Ministro~ Sr. Presidente
da Comh;s_ã_o, meus Companheiros de Senado, quero, inicialmente, agradecer ao S.t~ Ministro as referências que
fez, quando ele era conselheiro da SUDENE e eu Ministro duS Minas e Energia, procuraVa fazer projetas espedãis para o Nordeste.
Sr. Ministro, também quero cumprimentar V. Ex~ pela
sua exposição Cfára, sUcillta, -em qUe os Principa-iS aSpectos foram abordados. Acho que o Presidente da Comis·
"-são-;- Senador José Lins, foi muito feliz em insistir nesta
reunião, com plena aquiescência de V. Ex.', antes de ser
feito o programa de recuperação do Nordeste, que esperamos seja aPunciado na próxima seman-a. O Presidente
José Sarney, nordestino, há de desejar anunciá-lo num
breve espaço de tempo. Acho oportuno porque nós, aquí
na Comissão, temos alguns aspectos em que a nossa ex- periência da Região pode complementar a visão de V.
~I;~ e atê dos goyerna4ores que es\ão sofr~ndo_pela pri·
meira vez o problema das enchentes. Nós já s_ofremos eril
outras oportunidades.
De maneira que as minhas sugestões, que aqui coloco,
não são sugestões somente de quem já sofreu com enchente. A de 19~4 não foi tão grande quanto esta, mas
foi uma enc!J_entf< de volume considerável. No C~~rá tivemos cem_ mil_Qessoa!i desab_rigadas, por 6 dias, três rios
em enchentes. Muita experiência podemos recolher, também, dos discursos de plenário, os nossos próprios pronunciamentos. Muitos S_enadores já fizeram pronunciamentos sobre as enchen_tes porque, como sabe V. Ex• o
inverno, como nós chamamos no Nordeste, vem-se instalando de norte para sul. Começa uma enchente no
Piauí, Maranhão, Ce_ará. os Senadores daquela área falam sobre as enchentes. Depois, ela se rnstal_a no Rio
Grande do Norte, em Pernambuco, e os Senadores vaitum a falar sobre as enchentes. De maneira que este tem
sido urn tema muito importante, mesmo porque há um
milhão de pessoas desabrigadas.
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Num dos pronunciamentos que fiz menciõn"ei que a
enchente_ é uma operação de guerra, exige uma operação

di guerra. A Secã,-não, ela vai-se instalando e temos tempo de montar um dispostiivo. A enchente ê inopinada.
Por exemplo, hoje, o nível está baixando e no dia seguinte.as águas voltam novamente a subir.
Naturalmente, é dificil, V. Ex• já falou, a retirada dos
entraves burocráticos. É díficil se fazer isso através de relatórios para a SUDENE, para o Ministro do Interior,
etc.
__ _
Uma certa ocasião recebi um telefonema de Limoeiro
informando que num dia havia 1O mil pessoas desabrigadas. Foram mandados alimentos para 10 mil pessoas.
No dia seguinte, havia 15.000. É impossível a previsão, é
uma operação de guerra.
Em 1984, uma vez que eu tinha alguma experiência de
governo; estava no último ano do meu governo, montei
um verdadeiro comando de guerra, ao lado do meu gabinet~. El! tinha_estrada por estrada que estava cortada,
onde bav_ia alimento, onde havia sido colocado rede de
rádio. Todos os dias, me davam informações de como estava cada cidade. Quer dizer, uma verdadeira operação
de guerra. Mas eu vi rriomentos gravíssimos, famílias inteiras; em dm<i dos telhados, Pediam alimentos a quem
passava 9~ helicópetero, animais _m-ortos nos cercados,_
porque ficaram presos e as águas transbordaram. De
modo que eu _considero a enchente, de fato, uma calamidãde rrials destruidora do qUe a seca.
O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Nobre Senador,
um minuto por favor.
Eu convida_ria o Sr. Senador Alberto Silva - ViçePI-esidente da Comissão - para fazer parte da Mesa.
O SR. CESAR CALS - Os resultados são quase,
como se diz mesmo, de reconstrução das áreas atingidas.
- Aqui nos quadros que foram distribuídos farei uma
pequena análise. __ _
EU vejo, no caso do Ceará, que os desabrigados hoje,
-sãó os mesmo_s· do inaudível, quer dizer, a enchente ainda
nã9 começou a ter os seus efeitos de diminUiÇão por
aqui: O número de abrigos, realmente, ê muito pequeno,
3.100 abrigos.- Se fizéssemos um círculo por famílía se.:
riam 15.000 para 300.000. Se fizéssemos lO b_arracas de
10 praças seriam 30,000, enfim, o quadro é pouco elucidativo. Seria o Caso de pensar que 270.000 estariam nas
igrejas, nos abrigos coletivos ou nas escolas, mas isso é
uma p-rorilisci.âdade tremertda. Quando se está em barracas é menos mal, mas numa escola ou numa igreja, enfim, que não e'stá preparada para receber aquela população, para pernoitar, para fazer comida, é uma promiscuidade tremenda, gerando, sem dúvida, até perigo, de
casO de morte.
Esta é a primeira observação que faço e fiCo muito feliz e tranqUilo porque V. Ex' disse que foram deslocados
recursos do FINSOCIAL para a distribuição de sementes, para aproveitar o próprio húmus e a terra que ficou
_molhada e fazer o replantio.
Naturalmente, a minha experiência diz que, alêm disso, é preciso fazer distribuição de enxadas, de todos os
implementas para esse pessoal plantar ou para limpar as
cidades. Verdadeiros mutirões têm que ser feitos, porque
as cidades ficam cheias de lama, de detritos, de restos de
cemitériQ que vêm com as águas. Verdadeiros mutirões
são precisos porque senão hâ possibilidade de uma grande epidemia, nas próprias cidades, quando essas pessoas
retornarem para as casas, E realmente num assunto que
eu quero-, devido a minha experiência, trazer aqui para
V. Ex•
Entendo que é uma coisa importante nesse programa
de recuperaÇão que não só os órgãos federais sejam envolVidos,-_também o repasse aos governos estaduais e aos
principais municípios, poi'que, na realidade, eU vivo -tain·
bénr como pai de um prefeito de uma capital e eu sei,
também, que a cidade foi destruída e, naturalmente, se
for um órgão de estrada que vai administrar, esse órgão
não vai colocar na capital. t: óbvio, é claro que está muito mais premido pela circunstância de ser estrada a que
está maiS afCto. Então, pelo menos nas principais cida·
des, ou nas capitais, é multo importante que seja a prefeitura que vá fazer no que lhe couber porque o prefeito é
aquele que está premido pela população.
Entendo que essa é uma decisão muito importante e V.
Ex~, parece-me, já tinha essa idéia_.
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Vejo alguns outros aspectos, que foram também levantados por mim, problemas de ter recebido; não só eu,
como também o Senador Virgílio Távora, que tambêm

foi às zonas atingidas e às não atingidas pelas calamida-

des.

~

Por exemplo, lbiapaba, onde eu estive-em pleri.O período de enchente, que não foi incluída porque não houve
enchente na serra, mas observei em Ibiapaba toda a safra
perdida pelas chuvas. Perderam toda a safra de feijão e
de outros produtos. Então, o que se diz lã é que estão
com piores condições, passando mais fome do que na seca. E têm razão, não estão exagerando; nem V. Ex~.
numa calamidade, poderia estar vendo isso tudo. E uma
região que não foi incluída, mas é uma região que perdeu
toda sua safra. Então, são aspectos como este em que é
necessário.que o plano de recuperação não veja só os trezentos e dezoito municípios atingidos peta enchente, mas
os municípiOS- que perderam também sua safra agrícola
pela pluviometria fora de época ou pela grande quantidade de chuvas.
O problema de malha rodoviária, eu possO dar nleri
testemunho no caso do Ceará, porque quando estava
saindo do Min-istério e voltando para o Senado Federal,
eu queria retomar o cantata direto. Então, percorri, de
IS de janeiro até esta data, 130 Municípios, dos 142 do
Ceará, pessoalmente, por terra. Só não fui aos 12 porque
não pude atingir, pelo fato das estradas estarem cortadas. Então, a malha rodoviária está, realmente, danificada. Aquilo que foi construído ao longo de vários períodos de governo está, real e totalmente, danificado. Mais
do que isso, há um aspecto para que eu gostaria de chamar a atenção de V. Ex•, porque se trata de assunto que
não é diretamente das populações· atingidas.
As empresas de transportes coletivos, na malha rodoviária, estão com prejuízos enormes e estão com capacidade de utílização reduzida a 40%, na melhor das hipóteses, porque as estradas_ estão inutilizadas e, mais do que
isso, a sua manutenção é muito mais cara, Porque em Vez
de nelas se andar a 70 ou 80 qUilômetros por hora, a velocidade cai para 20 ou 40- quilômetros por hora, por
causa dos buracos. São aspectos que a prátic_:a mostra.
Em um certo pronunciamento que eu fii, entendi que
era necessário, isso pode constar do plano, que alguns
tributos federais pudessem ser deslocados para o próximo ano, por exemplo, sem correção ou_ multa. Não se
trata de diSpensar, mas como ê que se pode pagar'! O Senador Alberto Silva falou sobre o INCRA. Como esses
homens podem pagar a taxa do INCRA sem produzir
nada'? Acho que esse item - tributos e Previdência Social- têm que constar de um capítulo do plano para que
se possa reescalonar em duas, três, quatro ou cinco prestações que o governo __ puder fazer sem correção e sem
multa, porque, realmente, não têm como pagar. Eles vão
perder todas as terras, perder tudo, não têm como pagar,
jã que perderam sua safra.
_
São aspectos como esses que entendo deveriam colo~
car para V. Ex•
Creio -que -essa parte de helicóPteros, -de iviôes é uma
coisa de que hã necessidade para salvar vidas e pela sua
exposição eu vi que foi colocado.
Agora entendo, portanto, Sr. Ministro, que esse programa de recuperação, que vai ser colocadQ na próxima
semana, tem que ser um programa, como V. Ex~ disse,
que não ê s_ó de reconstrução, eu entendi que é de recuperação, e acho a palavra recuperação mais adequada do
que reconstrução porque ela tem que abranger aspectos
mais diversifiCados e muitos são setoriais como esses _que
acab_o_de mencionar. __
CumprimeiifO nla[s Unla vez V. Ex• e, naturalme-nte,
quero dizer que espero ansioso que a Mesa -do Seriado
Federal coloque também em votação -o requerirUento ·em
que nós convocamos V, Ex~ para discutir o Projeto Nordeste. Tenho que o Projeto Nordeste merece um capítulo
à parte, na discussão, porque nós todos temos anos de
experiência nordestina, de antes desse Projeto Nordeste
ser colocado nas linhas metodológicas, P.orque até aqui
foram mais ou menos capítulos que foram citados, faltava toda uma metodologié! de como fazer. Eflião, é neceSsário que todos que possuem experiência, por exemplo,
hã cinco governadores aqui, dêem uma contribuição (falha de gravação) do Executivo sofreu na própria carne,
cada qual em estado diferente, em época diferente (falha
de gravação). Então, é muito importante que possamos
discutir o Projeto Nordeste, para amanhã não ficarmos
só critiCãnOo:-ACho que o importante, nós que estamos

no partido de OposiÇão, no PDS, é fazer uma crític-a
construtiva, indicando alternativas e soluções.
Espero muito em breve termos a honra da-presença de
V. Ex• em plenãrio para discUtirmOs o Projeto Nordeste,
Essas as observações _que eu queria transmitir a V. Ex~
Meus cumprimentos.
O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Com-a palavra o
Ministro Costa Couto.
O SR. COSTA COUTO- GoStaria de.agradecer ao
Sr. Senador CeSar Cals a generosidade das referências
que fez e tranqUilizã-Jo com relação a alguns pontos.
Além da entrega das sementes, o Governo jã está providenciando, também, a edição de um decreto dispensando o pagamento do ITF em 84 e em 85, a exemplo do que
se fez naquele periodo que V. Ex' mencionou. Nós até
nos inspiramos ali.
O Banco do Brasil procrastinou a liquidação dos débitos dos produtores rurais que perderam suas lavouras e o
Banco do Nordeste do Brasil estã seguindo esse exemplo.
Providenciamos, também, para que se agilizassem as
providências relacionadas com o PROAGRO para ser
tratado coletivamente o seguro rural. Não hã sentido fi~
car tratando caso a caso porque o agricultor se descapitaliza de vez e não teria nem a parcela de recursos próprios para ao menos o plantio que a umidade do solo
agora permite.
Estamos, Sr. Senador Cesar Cais, usando a experiência acumulada, inclusive, a experiência dos governos anteriores, porque o fenômeno é muito parecido, só que,
desta vez, a intensidade foi mais forte. Pretendemos ter
esse mérito de não nos consíderarmOs descobridores da
pólvora. Se há uma experiência e ela é boa, por que não
utilizá~Ja? Esse know-how acumulado no passado, que
em alguns aspectos V. Ex• abordou com máxima lucidez,
inclusive chamou-me a atenção para algo que nós não
tínhamos pensado, que é essa questão da limpeza dos núcleos urbanos atingidos, que se não s-e fizer agora poderá
haver problemas graves, sobretudo de enfermidades graves, esse é o tipo de know~how que nós est?mos incorporando sem querer inventar o que está inventado_,
Essa preocupação com relação à valorização das prefeituras, tudo que for de competência municipal deve ser
entregue para a execução pelas prefeituras, por vã rias razões, o prefeito é o mafs pressionado, o que está rrtais
próximo da população, por um lado, e depois V. Ex•
sabe muito bem que as obras municipais feitas com as
prefeituras ficam muito mais baratas, e até inals bem fei~
tas. Se houver uma mobilização de um grande órgão federal para executar uma obra em Fortaleza, por exemplo, além de sair _1,1m complexo m!]ito mais caro', talvez
não atenda tão bem às expectativas da população e da fi.
nalidade da obra, quanto a sua realização pela prefeitura
municipal, que conhece_ a cidade, que tem quadros que
conhecem a cidade e que têm capacidade de redução
também.
Esses os esclarecimentos que eu gostada de fazer, dizendo a V. Ex• que serã uma grande honra para mimestar aqui presente, quando o Senado Federal julgar conveniente, para discutir o Projeto Nordeste, sobretudo
para colher sugestões relacionadas com a execução desse
Projeto Nordeste. Projeto que ê grandioso, que .será fi.
nancíado pelo Banco Mundial e pelo BIRD, no caso de
três Estados, mas que vai envolver um grande esforço da
União e por muito tempo. E: necessário, sobretudo, que
se programe a execução desse projeto de modo confiãvel
e de maneira que as iniciatívas, realmente, cheguem ao
alvo, que é a população mais pobre do Nordeste, neS-sa
primeira etapa, constituída dos pequenos produtores rurais.
Nós não temos vocação para a auto~sufíciência. Realmente. queremos ouvir e temos o maior respeito pela experiência dos Srs. Senadores e, particularmente, permitam, dos Srs. ex-Governadores que viveram esses problemas de perto, inclusive o nosso ex-Superintendente da
SUDENE, que também tem muito conhecimento de
causa e que tambêm sofreu os problemas de seca e de enchente.
Ê com essa humildade, sem medo, que queremos trabalhar pelo Brasil e pelo Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Antes de dar a
palavra ao próximo debatedor, o Sr. Senador Cid Sampaio, queria fazer uma referência a itma párte da expo-
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sição de V. Ex~, respondendo ao Sr. Senador César Cais.
Q_que há mesmo a respeito do seguro agrícola'?

O SR. RONALDO COSTA COUTO- E porque pelos mecanismos convencionais, Sr, Presidente, o Banco
Central mobilizaria uma fiscalização para verificar em
cada propriedade, a situação das lavouras, se perdeu ou
se não perdeu. Depois existe toda uma burocracia que é
rea_li?ada nos diversos Estados e hã um hiato d_e tempo
importante entre essa fiscalização e a decisão de reconhecer a perda e (inaudível) o seguro. Então, como as ârea.s
que-- foram atingidas estão em situação de emergéncia,decretada pelos Governos estaduais e houve reconhecimento pelo Ministério do Interior, que se dispensem essas exigências burocráticas e que se reconheça a perda
em bloco nas áreas atingidas. Isso ajuda muito os produtores rurais.
O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Muito obrigado

a V.

Ex~

Com a palavra o Sr. Senador Cid Sampaio.
O SR. CID SAMPAIO -Sr. Presidente, Sr. Ministro.
Ouvi com atenção a exposição do Sr. Ministro e, realmente, foram tomadas as medidas de emergência, com
relação a medicamentos, alimentação, barracas e socorro de emergência. Eu gostaria de chamar a ·atenção para
um fato que é permanente, no Nordeste. A meu ver, as
secas e as cheias são uma espécie de tempero e quando
não há o que temperar, quando falta comida, o tempero
é mais um mal, é mais uma caréncia, quando o Poder
Público se omite. Na realidade, os males permanentes
atingem mais profundamente.
A Região que se vem debatendo economicamente com
dificuldades permanentes, já vive num estado de carência
quase absoluto. Evidentemente, as medidas de emergências são necessárias por uma questão humanitária, e são
sempre tomadas pelo Governo federal, que tem a inicia~
ti va d~ socorrer, de dar abrigos aos desabrigados, de fornecer alimentos aos que perderam tudo e tiveram suas
casas destruídas, suas lavouras destruídas.
Mas existem fatores permanentes de depauperação
que precisam ser, realmente, corrigidos porque inclusive
as medidas transitórias perdem muito_de eficácia quando
essas medidas permanentes não existem.
Quem conhece a situação do Nordeste sabe que há zonas em que existem característícas diferentes em alguns
Estado~. Por exemplo, no Ceará, no Rio Grande do
Norte e no Piauí quase não existe Zona da Mata, por
isso o fenômeno lá é mais grave, quando· ocorrem as secas, porque o homem do sertão e do agreste vive, exclusivamente, de sua lavoura temporária nas âreas secas. Mas
em Estados como Pernambuco, Paraíba e Alagoas existem zonas de matas, mais férteis e melhores aproveitadas, há uma complementação do trabalho entre a zona
semi-ãrida e a zona úmida. Quando essa complementação existe, facilita muito as soluções, porquanto o trabalhador agrícola que produz na zona_semi~ârida, nos
meses de chuva, nos meses próprios para a agri-cultura,
migra, em geral, para as zonas úmidas, nos períodos de
estiag~m__ da zona semi-árida, que coincidem com os
períodos de colheita da atividade preponderante, nessa
zona úmida, que é a cana-de-açúcar. Quando ocorre, por
exemplo, cinco anos de seca, como estes últimos que
oconeram, o homem do sertão e do agreste migra para a
zona úmida _e depois vai para a periferiã-das cidades,
porquanto não tem como voltar para o sertãO,face
de anos seguidos de seca.lsso agravou muito o problema
das cidades, principalmente no Recife, em Maceió, que
sofreram inchação maior durante esse período.
Mas o que eu queria salientar é que problemas como
os dos preços mínimos· e da aquisição dos produtos agrícolas São fundamentais. Infelizmente para o Nordeste, o
problema de preços mínimos funcion.a sempre com restrições. Principalmente no período de safra, como este
ano em que choveu bastante e as safras sào relativamente
grandes, os órgãos oficiais se abstêm e dificultam a aquisição ao preço -mínimo, porque, no geral, o preço mínimO fixado; como ocorreu este ano, pelo Governo, está
superior ao preço de mercado. Então, o GovernO-seretrai, inclusive rara evitar a especulação do comerciante,
mas como os comerciantes têm mais acesso e mais trânsito com o Oanco, a retração, no gerai, atinge o agricultor.
Um outro fenômeno é o problema da cana-de-açúcar.
Esse mercado de trabalho para os homens que migram
do sertão, se parcialmente desativado no Nordeste, den-

em
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tro de uma política de compressão de preço, como vem
ocorrendo e, principalmente, dentro da crise atual, gera
problema muito sério. No momento presente, por exemplo, o preço oficial está superior ao preço de mercado.
Esse fenômeno ê gerado por dois ou três fatores de natureza econômica.. Atualmente, em face da recessão brasileira, várias atividades estão caminhando para a marginalidade. Então, o Instituto do Açúcar e do Alcool, que
fixa o preço dos produtos, inclusive dentro de um regime
muito conservador, com preço que, às vezes, nem sequer
remunera, fixa tâmbém as quotas de venda, de modo a
manter o mercado equilibrado para que não haja excesso
de oferta. Como os preços ext_ernos estãº muito baixos e
a tendência do Governo é se eximir de ter o prejuízo da
exportação, com o incentivo da exportação, o que está
acontecendo é que estão liberando maiores quotas para
o mercado interno. A maior quota para o mercado inter~
no e a marginalidade, a venda sem nota decorrente do
nível de juros e do aperto económico, conduziram a ex~
cesso de oferta e esse exce$SO baixa os preços'aquém dos
níveis económicos. Então, a atividade passa a decrescer e
decresce, principalmente, em oferta de trabalho, que se
reflete depois na diminuição de rendiment_o, porque
numa lavoura cujo ciclo vegetativo é de 18 meses, quando falta dinheiro, o agricultor é levado a não fazer principalmente em Pernambuco, onde a cana de fornecedores representa cerca de 70% da produção- a limpeza
da cana. Para o futuro, decresce o rendimento e, no presente, decresce a oferta de mão-de-obra. Isso agrava a situação do migrante, que descendo para a Zona da Mata,
não tem como encontrar _trabalho.
Então eu queria, chamar a atenção de V. Ex•, que esfã
em um MinistériO fundamental para o Nordeste, para o
fato de que é iiidispensâvel que se equacionem esses
problemas permanentes, porque graças, às vezes, ao desatendimento do problema permanente, o problema
eventual torna-se muito mais grave, porque encontra a
população completamente despreparada para suportar
sequer um dia de desemprego, ou um dia de vacâncía áe
trabalho, ou qualquer perda na sua produção agrícola.
Eu queria chamar a atenção, principalmerlte, para a
segurança do limite de preços. V, Ex' deve saber muito
bem o fenômeno da cebofa, no sertão. Em função da falta de um programa agrário, no Brasil, ou de um programa agrícola, a oferta de cebola varia muito, eril virtude
das ofertas de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do
Nordeste e, muitas vezes, entre a safra do Rio Grãnde do
Sul e a safra do Nordeste, para manter os preços da cebola baixos, a riível de consumidor, o Governo importa
cebola. Então, a produção do Nordeste caí a níveís de inteira não remuneração, chegando, freqUentemente, a
produção a ser jogada nos rios por não poder ser aproveitada.
Esse.s problemas permanentes atingem muito miis a
região do que os eventuais, embora os eventuais requeiram tratamento de emergência. É para esse problema
que eu queria chamar a atenção, principalmente em
função de um estudo conjunto com que deve ser tratado.
Pela minha longa experiência, maior no tempo mesmo,
do que no espírito de observação, eu presenciei, nO meu
Estado 1 a queda permanente de rendimento. Quando comecei a trabalhar na área agrícola de Pernambuco, um
homem cortava três toneladas de cana e o pedreiro era
considerado como pedreiro quando colocava míl tijolos
numa casa popular: hoje, o pedreiro ê considerado pedreiro quando coloca trezentos e o homem da roça corta
uma tonelada de cana.
Essa queda constante de rendimento decorre de uma
atitude política e apátiCa, em que o homem perdeu a esperança de conquistar melhores condições de vida, e passa a viver em simbiose com a misêria, com a potiieZá-,
com a desgraça, acostuma-se com ela e se satisfaz com a
cachaça na bodega da esquina, com o pequeno ganho e
com a atividade, às vezes, de seis horas.
Acresça~se a isso as endemias ~o Nordeste, -Erri ·_per~
nambuco, a esquistossomose, .na Zona da Mata, atinge
cerca de 94% da população, a verminose 100% e a anemia de 70% da população trabalhadora, Como se pOde
exigir um bom desempenho de um homem, principalmente o agricultor que trabalha ao sol, numa temperatura de mais _de 50 graus, perdendo potássio, perdeJ!dO só-_
dia, através do volume de suor, quando ele sofre âe es~
quistossomose, sofre de verminose e é anêinico? EntãO,
há necessidade de um programa de caráter permanente,
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de um plano de emergência permanente, para tratar da
saúde, principalmente dos homens da Zona da Mata. O __
homem do sertão, pelas condições de clima, pela inexis·
tência de contaminação de esquistossomose, por falta de
água permanente, ele tem mais saúde, mas, quando vem
para a Zona da Mata se contamina. Então, um programa de saúde que atenda a esse estado que existe hoje
pode aumentar, inclusive, o rendimento de trabalho.
Quero acrescentar, ainda, dentro da minha própria experiência, que observamos per[odos de crise, com o salário mínimo variando com a inflação de seis em seis me·
ses, portanto em cada seis meses, o homem vai perdendo
o seu. pod_er de compra, chegando a ponto d_e, n~_último
mês antes do reajustam~nto, ter carência absoluta, inclusive da alimentação. Pela minha experiência agrícola e
industrial, chegamos à conclusão de que o dectéscimo de
produtividade vem também da falta de alimentação, ou
da alimentação imprópria. Chegamos a conseguir uma
elevação de quase 50% da produção, reduzindo metade
- dos bom~n_s necessários, em determinadas taref<_~.s, simM
plesmente pelo fornecimento de alimentos com o número de calorias necessárias à sobreviv.éncia de.um ho_mem
em regime de trabalho.
_ _
__
Portanto, esses problemas, a meu ver, são muito mais
graves de que uma cheia emergente ou uma seca periódica, porque eles, permanentemente, estão depauperando
a populacão, estão aniquilando corpo e espfrito, porque
esse estado de apatia também precisa ser combatido.

O homem se conforma com a mi"séria, vive ein casas
isoladas, onde não tem vizinhos, onde não tem nem necessidade de esconder a miséria, onde não tem estrutura
para tratamento de saúde, para a educação dos filhos,
então ele se conforma em não educar os filhos, ele se
conforma em viver seminu e se conforma, exClusivamente, em ter como lazer a cachaça na bodega. Não aspira a
nada mais, trabalha 4 ou 5 horas por dia, tambêm pela
exaustão _de seu organismo.
Ainçla há a acrescentar algo sobre a produção industrial, no Nordeste, que representava a única possibiTida- de_ qe produzir bens capazes de sustentar a população
terciária. Ninguém vai supor que uma região sujeita -a irregularidades climáticas, com solp pouco profundo, que
um homem trabalhando de enxada possa produzir para
manter além dele mesmo, pois já é muito quando mantêm ·a sua família. Se_ele não mantém nem a si mesmo
nem à sua famílía, como podemoS esperar que 40% da
poPulação atiVa de Um -Estado possa manter a população
terciária? Isso só poderia acontecer através do desenvol~
vimento de um programa que conduzísse ou desc~ntrali
zasse a atividade secundária das zonas altamente concentradas, como São Paulo, por exemplo, para o Nordeste.
Todavia, o qUe vimos observando é que a indústria de
transformação do Nordeste está fechando. No Rio
Grã.nde do _Norte, cerca de 70% dã. indústria têxtil fe}chou, em Pernambuco 90%, em Alagoas cerca de 80%. A
indústria de açúcar esiá periclitante e se prevalecer a promessa do Ministro de_ que vai tirar o subsidio e a equalizaçãot ela fecha toda.
Então, se a atividade secundária qesapar~ de onde
vão-se tirai os recurs-os para mariter a população terciária em cidades que têm hoje mais de um milhão de habitantes? Enfim, é indispensável que esses problemas
permanentes, que são muito mais pieocupantes do que
os problemas eventuais de uma cheia ou de uma seca, sejam equacionados, e equacionados com seriedade, V.
Ex' veja, por exemplo, a indústria têxtil de Pernambuco.
90% dessa indústria, para reabrir, pleiteou do Governo
federal primeiro 18, depois 50, depois 70, Então, com isso, reabririam doze fábricas, empregar~se-iam cerca de
30 mil homens. No entanto, não foram concedidos os 18,
i-tem.os 50, nem os 70, no entanto, A Nova América, po~
rém, recebeu 400 bilhões para reabrir uma única fábrica,
numa zona altamente industrializada, o segundo pólo
concentrador de indústriaS que é o Rio_ de Janeiro ..
Esses fatores são muito mais importantes Pãra o Nor~
deste do que uma seca ou uma cheia, que nos preocupa
na hora da emergência, como preocupou V. Ex~, como
preocupou o Governo, os outros vão sendo relegados e
matam permanentemente.
E os índices económicos e sociais? Vou citar fato
gravíssimo, tirado do censo de 1970 .. Quando a renda
média brasileira chegava a cerca de 890 dólares, e no
Nordeste, como um todo, chegava a 300 e tantos dólares,
na zona agrícola do Nordeste- isso levantado pelo pró-
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prio IBGE- a renda era de60 dólares para os agricultores, _EntãÇl, em um_ País onde a renda per capita é de 800C
tantoS, em outra região é de 360, e uma boa parcela da
população, que representa 40% da população ativa- na
êpbca representava mais -só tem 60 dólares de renda
mêdia per capita, isso é uma calamidade tão grande que
não é possível cruzar os braços diante desses fatos.
E são para esses fatos que quero chamar a atenção de
V. Ex~ Agora com a Nova República, com sangue novo,
com entusiasmo e a mocidade de V. Ex• esperamos poder, juntos, combater não só essas calamidades- como
as que V, Ex• demonstrou estão sendo combatidas mas debelar esses males maiores que são- permanentes e
que matam muito ma~s do que as secas, do que as cheias,
do qUe as crises eventuais. Muito obrigado a V. Ex•
-O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Agradeço a participaÇão do nobre Senador Cid Sampaio e concedo a
palavra ao Ministro Costa Couto,
O SR. COSTA COUTO_- Acho que_comove a todos
nós a preocupação do Senador Cid Sampaio, em cuja
análise centra o homem. E o ser humano que constitui o
núcleo de preocupação de S. Ex~. e nisso a nossa visão_ de
mundo coincide. Acho que em toda atividade de Governo deve~s,e sobrepor o interesse em melhorar a qualidade
de vida dns homens, sobretudo das famílías mais pobres,
a tudo o mais que e..c;tiver em consideração,
Eu resumiria a proposição do Senador Cid Sampaio
- Se eu estiver errado peço a S. Ex• que me corrija, por
favor- da seguinte maneíra: temos no Nordeste o caso
mais crítico de subdesenvolvimento deste País. São- :35
milhões de brasileiros gerando 11% da renda nacional e
sem uma alavancagem do Governo, sem uma alavanca·gem forte, inteligente, pnígmãtica, objetiva e que leve em
conta a experiência acumulada dos próprios nordestinos
- quem mais entende de Nordeste são os nordestinossem isso, realmente, o Nordeste vai ficar girando nessa
órbita de subdesenvolvimento indefinidamente.
O que eu queria colocar, então, tentando sintetizar o
que V. Ex' colocou, Senador Cid Sampaio, é o segUinte:
a opção que -tem o Governo é a opção que tem o povo
também, é de combater os efeitos do subdesenvoviri:tento, as manifestações do subdesenvolvimento ou procUrar coinb;;~ter suas causas, ir às raízes desse processq.
Ir às raízes desse processo sí,&:nifica erifrentar de frente
problemas estruturais como os que V. Ex', de maneira
tão feliz, colocou. Gomo, por exemplo, a crise agrária
que, conjugada com fenômenos naturais, joga-o homem
do campo na periferia das cidades. Essas famflias sofrem
muito, -contribuem, involuntariamente, para reduzir a
qualidade de vida da classe média e da classe alta no
meio urbano._ E um fenômeno que estâ prese:ilte não só
no Nordeste, mas no Brasil inteiro, s-obretudo nas grandes cidades.
Mas V~ Ex• mencionou outros aspectos tambêm que
estão a exigir do Governo da República decisões firmes
em termos de polftíca agrícola, política agropecuária.
Quais são as regras do jogo? 1'! preciso que, por exemplo,
o_s produtores rurais 1 de qualquer porte, tenham confiança ria:S regraS do jogo, é fundamental isso, ·a estabíli~
dade dessas regras, o Ministro Cesar Cais sabe muito
bem disso.
Da mesma maneira; o setor industrial, vamos patrocinar apenas novas iniciativas industriais no Nordeste, ou
vamos tratar de preservar o que o Nordeste construiu, ao
longo de sua história económica? A resposta me parece
óbvia.
V. Ex_• mencionou_ o processo de quase falência do setor têxGri:ii região e mencioriou como se perderam 30
mil empregos. 30 mil empregos, considerando-se uma
família normal, significam a subsistência de 150 mj] pessoas. Quer dizer; o c}ue haverá de mais nobre neste País,
em termos de atenção do Govern-o, do que manter esses
empregos, ou seja, manter essas indústrias?
Não sei se consegufiesumir bem, se entendi o que V,
Ex' colocou. Acho que, na verdade, a opçã-o é atacar as
raizes, atacar as causas do subdesenvolvimento e não
apenas os seus efeítcis,
A fragilidade da iilfra-estrutura econômica e social do
Nordeste, por exemplo. As secas e as enchentes são uma
coisa notável e secular, ê a economia mais vulnerável que
tem o País e todo mundo sabe que, em algum momento,
ambos os fenómenos vão manifestar-se, alternando-se.
Então, temos que trabalhar, sobretudo quando as secas e_

a

3534

Sábado II

. DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

as _enchentes estiye_rem __a,u_s~_o.tes, temos que trabalhar
para tornar a Região menos vulnerável a elas...
- O SR. CESAR CALS -:_V. Ex• me permite um aparte?
O SR. COSTA COUTO -

Pois não.

O SR. CESAR CALS- Na realidade, acho _que V.
Ex• está fazendo um diagnó$tico bastante transparente
sob ri! o Nord~t~ e também em relação ao que foi levantado pelo ilustre_ Seii.aQor Cid SampaiO. ~g_o_i_;if-_-rium
problema de seca e de en.chente, nós não podemos ver-aS
causas, temos que ve_r e combater_ os efeitos.
Certa feita~ eu fiz uma palestra para as classes produtoras do Ceará, depois que saí do governo, com a "riÜnha
experiência de seca e de enchente, pois as dua_~ __()SO~re~
ram no meu período de Governo. Coloquei, sinteticamente, não sou muito_c~rtesiano no ineu racioci'i:fib, que
nas secas- eu falava sobre as sec;:~:s, porgye na QCasião a
palestra era SQb_re as secas - precisava-se coinôater- oS""
efeitOs, porqlú!-ff.fciu.isas da seca são imposSívêtS -ae· COmbater ...

-

O SR.
possível ...
(Vários Srs. Senadores.)

Acho que não é tão lm-

O SR. CESAR CALS- PermHam-me concluir.
O que a seca -acarreta para a RegTãofFãlta de! água,
falta de alimentos e falta de emprego. São_ os efeitos. Eu
estou partindo do princípio de que a seca é um fenômeno
cíclico; mesmo com toda acudagem, haverá seca a cada
dez anos.

ª

O SR.

-- (fg_ra do_ 1)1ícroJfone.)_

O SR. CI_D SAMPAIO- (in3.udíve_l} ~·é um gegócio
que não podemos fazer porque ele não assinaescritura
mas, realmente, nós temos condições para que a seca deixe de causar os efeílos.
O SR. CESAR CALS- Os efeito§ ...
O SR._ClQSAMPAIO- Pode-se prevenir os efeitoS.
QUando V. Ex• se referiu à causa, realmente os efeito~
decorrem de causas, mas V. Ex~ pode preveni-i' para qtie
eles não ocorram.
(Vários Srs. Senadores.)
(Inaudível.)
O SR. COSTA COUTO- Tem-se que fazer um trabalho substantivo para tornar a Região menos vulnerável a esse fenômeno. Então, esse projeto de_ irr~g_~_ção,
que tanto sensibiliza o Senador José Lins1 a. açudagem e
todas as outras iniçiativas.
Por exemplo, uma coisa que está ocorrendo, MinistrO
Cesar Cats, de colocação difícil, com relação ao passado,
mas que pode ser em relação ao presente, é que alguma
esfera do Govecno cuide de aproximar, de exigir que a
ocupação às margens dos rios obedeçam a uma certa_
quota, pelos menos, para núcleo urbano, porque sabemos que periodicamente a enchente vem. Com isso se çeduziria o impacto. Hoje, não há nenhum disciplinamento, hã moradias praticamente à beira d'âgua. Esse tipo
de coisa de prevenir para não ter que remediar, pode ser
feito com uma política deliberada. Temos casos, por
exemplo, de regularização de curso de rio, obras que podem ser feitas, que podem atenuar os efeitos, V. Ex~ tem
toda razão, das enchentes.
Com relação às enchentes e às secas, permitam-me o
coloquial, teriamos que fazer um convênio cOIJl~ão Pedro. Eu disse que São Pedro é um péssimO sócío por'qU.e,
por ser santo, não tem ambição e, por ser muno "idoso, é
muito distraído. Então, com relação ao Nordeste, São
Pedro às vezes, tem-se djstraido muito., Agora, por
exemplo, em linguagem popular, abriu as torneiras de
uma maneira sem precedentes na história da Região.
Tratar de tornar a economia menos vulnerável.
Só queria ãcresceritar uma coisa para concluir esta minha participação no momento. t que essa aplicação de
recursos federais, transferência aos Estados e municípios, esforço dfreto da União 1\CSSe trabalh_o que é de recuperação do _Nordeste, nele o imperativo é de <>_rdem so~
ciat e também de ordem política e humanitária. Hâ um
aspecto que deve ser destacado, o interesse econômico·
financeiro, fãlando francamente de a União fazer isso,
_porque se trata de recuperar o nível de atividade econó-

mica, porque a economia esfacelada como -~tâ, a arrecadação da União está caindo lá no Nordeste, a estadual
está caindo, as muriicipais-estão calo do e, no final, todos
os caminhos levarão ao Tesouro da própria União. Então, essa decisão de alocar recursos para recuperar a.economia do Nordeste é uma decisão que atende também a
imperativos da lógica, da inteligência e da _conveniência
económica, devemos di~er isso com toda_clareza. N_ão se
trata de_ ym trabalho Q.e caridade para o Nordeste, o
Nordeste não precisa de caridade. E um trabalho tambéJll qye decorre da Deçessidade, a União F~eral também é sócia do desenVolvimento do Nordeste. Esse feli.ó--menQ __que se abateu sobre o Nordeste agora_est~ prejudi~
cando a arrecadação da Uniàp, dos Estado!i. e Muniçípios. prejudicando o nível de emprego, de produção. O
Senadçr_ Cesar Cais mencioriou_ a questãõ "do transporte
rodoviário, mas a indústria também foi piejiidfclida, as
indústrias estiveram paralisadas. O que se tem que fazer?
Te!:J.Jar fa_~:r_c9~_que o Nordeste sobreviva é rii.uito mais
barato do que instalar novas indústrias. Essa é a fit_osofia
a Que tentaiemos -ObedeCer.-O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Concedo a palavra_ao OQ_bre Senador Albert~ S.ilva,.
O SR. ALBERTO SILVA- Meu caro Ministro; que·r6',· em- pflrriéifo tugar, cogratutar-me com V. Ex• por sua
exposição, nesta Casa do Congresso Nacional, objetiva,
prâtica e lógica.
Eu queria, também, dizer que concordQ em género,
número e grau com as colocações feitas peJos nOssos
companheíros uqui, principalmente, pelo nosso Ministro
e pelo nosso Senador Cid Sampaio, com aquela experiência vivida de homem que é, ao mesmo tempo, indus·
trial e agricultor. A exposição de S. Ex• foi muito clara e
objetiva, quando disse que o permanente tem que ser
atendic!º- para que o _em_ergencial não apanhe a popu·
lação do Nordeste desprevenida.
Como se trata justamente de uma época de emergência, eu gostaria de começ-ãf lembrando a V. Ex.~ o seguinte: as estradas estão d_estruídas em todos os_ ~stados, as
federais, em muitos Iugares, as estaduais, importantes
também erri muitos Estados, e as viCiM.ãis, nem se fala.
Lembro a V, Ex~ que-;-para recoin{>or as eStradas federiiiS, levárido em consideração que os recursos _f~derais
es!~O Cs~_ll.SSOS em função da dívida i_nte_rna ~ ex~_mat em
função de vários outros fatores, que, cnaturalmente, estamos encontrando nesta Nova RePública, urna (déia poderia ser posta ~ consideração do Ministro.
A PETROBRÃS-dispõe de asfalto em-volume crescente e conio Q plcmo rodoviário nacional não tem sido incrementado na escala de consumo dessa asfalto,
pressupõe-se que exista um volume muito grande de asfato disponlvel ou a dispor que a PETROBRÃS pode
fornecer. Então, se eta colocar o asfalto, que é caro. à
disposição do DNER, que não tem recursos para com·
prar esse asfalto, digamos numa espécie de financiamen·
to, facilitaria enormemente a recomposição das estradas
federais, desde que o asfalto representa mais de 50% do
custo da estrada.
O DNER seria atendido com recursos para que asestradas federais fossem recompostas. O mesmo esquema
poderia ser feito com os Estados, para reco_mpor as estradas asfaltadas estaduais que foram destruídas, porque, como sabe V, Ex•, os governadores adotaram uma
boa técnica de_ fazer suas estradas principais_ tªrnbém asfaltadas, no Cearâ, no Piauí, em outroS 1Ugai"es. Existem
estradas asfaltadas que poderiam ser recompostas com
esse esquema. O DNER, em convênio com os DER es.taduais, entraria com o asfaltO a títUlo de financiamento a
longo prazo, a PETROBRÁS deixaria de ganhar tanto
dinheiro, ganharia um póuco menos e colocaria esses recursos à disposição da recomposição de estradas. Para as
estradas vicinais do município, que vão _à zona de produção, poderiam ser dados alguns recursos aos DERestaduais para que pudessem, pelo menos, evitar aquilo
que- está lâ, a destruição de trechos, recompondo-se trechos ...
OS!l..

-

~ermite-me

V. Ex• u_m _aparte'?

O SR. ALBERTO SILVA--:-- Nobre Senac:lor, deixeme acabar, vou fazer aquele paralelo depois.
O SR.
- (inaudível) sem olhar a capacidade de endividamento dos Estados ...
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O SR,_ ALBERTO SILVA - Sim; disse a título de
emergência, nada de envolver investimentos. Não era
empréstimo, o Governo Federal ressarciria a PETROBRÁS no devido tempo. A PETROBRÃS dispõe
do asfalto, logo é um capital que está parado. Colocado
à disposiçãü"-do ONER, os Estados teriam um enorme
impulso, em vez de se estar procurando dinheiro para
compr;u asfalto e moviment~r empresas para recompor.
Quanto ~s casas, terrlbraria ao nobre Ministro o seguinte: há experiências em vários lugares. As casas que
foram dt!struídas precisam ser recompos!as, urgentemen~
_te. Acredi!o_ que, no esquema antigo, o mutirào, com os
matcríais essenc-iais, se a casa é de taipa, o fornecimento
de Qar_ro, d~ um pouco de cal para re-compor a casa e
uma diária para que os homens, mesmos, uns com os outros, recompusessem suas casas, me parece a coisa mais
prática do que tentar um programa de construção de novas casas, caro, inobjetivo e Oão atendendo, porque o
que foi destruído é o que estava feito, não se tratam de
novos conjuntos. Muítos nessas horas normais, dizem
'"vamos faz~r novos_ conjuntos". Creio que a recompo~~-o_deria ser fcit_a sob essa forma.
Há um i pergUrífa qüe eu lar ia aqui. V. Ex• disse que
esses _recurso~ _que foram dados pelo Banco do Brasil teríãm já "Si.Oo- autorizado à PROAGRO, então, digamos
assim, seria ooletivo porque muitos lavradores fizeram o
seguro na contr_atação dos seus empréstimos. Isso o banco, às vezes, põe como opcional, ou apenas uma parte do
seguro. A medida que V. Ex• propõe, acho qu.e é a mais
sábia e _oportuna porque todos seriam beneficiados.
O programa de sementes, o nobre companheiro Cesar
Cals acabou de dizer, é uma necessidade urgente que esses lavradores tenham como recompor suas lavouras. E
ainda, nobre Ministro, particularmente no caso do Piauí,
principalmente, no delta do rio Parnaíba, apelaria para
V. E.x•_no 5c:.ntido de que olhasse o Município de Parnaiba, que foi Praticamente afundado. Ele tem uma outra
dificuldade, o.s __moradores, os produtores_agrícoias dare-_
giào do delta do Parnaíba estão sujeitos a dois impostos,
taxas, ou nome que tiver, um do INCRA e outro do SPU
-Serviço de Património da União, órgãos que se esmer_aram para saber qual dos dois colocaria um imposto,
em 1985, um maior do que o_do outro. O SPU levantou
em 600%, Ministro, ao norte, e o INCRA, 500% sobre o
lavrador do delta do Parnaíba, _ou o município -do Parnaíba todo; são mais de 50 mil produtores do delta que
estão sujeitos a essa calamidade . .E., na verdade, uma calamidade em cima da outra. Então, se não se pode dispensar, ou não se pode rever isso até que uma legislação
proiba esses órgãos de simplesmente, dentro de um gabinete fechado, entender assim, "vamos subir quanto"?
500, 600%? Qual critério? Não vejo critério nenhum, Sr.
Ministro, é abuso mesmo, acho que poderfamos prever
uma legislação adequada, com nossos companheiros
aqui. para evitar esses abusos. Mas, enquanto isso,
como uma medida emergencial, pediria a V. Ex•_que interviesse no sentido de que esses 600, ou menos, 500, fos:.
sem transferidos, para 1986, sem corrcção, sem juros, e
sem aquela exigência que eles fazem de maneira quase ditatorial - ou pagam ou a terra vai empenhada, enfim,
quem já está dentro da calamidade com urna informação
dessa, fica louco, quer entregar a terra.
E, por fim, Sr. Ministro, lembraria, no permanente,
aduzindo aquelas informações do nosso- Senador Cid
Sampaio, poder·se-ia fortificar, de [mediato, os habitantes da zona rural, ou os que tiveram o seu terreno agora
encharcado, onde antes era seca de _cinco anos, essas
familias - eu tive oportunidade de conversar com V.
Ex'- poderiam ser localizadas nas margens no perímetro molhado de ma_is de 200 açudes públicos do Nordeste, terras do_ perímetro que pertencem à União por desapropriação legal, numa extensão de todo o perímetro e
numa profundidade de 200 metros. Se algumas desapropriações estiveram caducados, seria só reativâ-las e aí, tenho certeza, Sr. Ministro, num programa bem feito, objetiv-õ, 6arato, V. Ex' poderia, no seu Ministério, através
dos órgãos, como o DNOCS e como a.SUDEN_E assentar de 200 a 300 mil famílias à margem da âgua- âgua
permanente. Esses açudes públicos de grande porte não
arrebentam com inundação, sobem a lâmina d'âgua mas
não rebentam, eles estão lá permanentes e, à medida que
vão s-ecando, e é normal, no N ardeste, V. Ex' tem uma
área de terra úmida que vai baixando e, nessa área, o IaM
vrador planta seis meses, ele pode ter duas safras nesse
periodo e quando começa a chover, o açude quando en-
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che invade essas ter_ras, ele planta na parte alta e pode
plant<u porque se o açude enche é porque está chovendo.

Isso é uma proposição de caráter permanente, digamos,
cm prosseguimento daquela proposição de fortalecimento do homem do çampo e daquilo que V. Ex• com absoluta lógica, propôs. -que o Governo Federal precisa reativar a economia do Nordeste, e ele reativa investindo no
homem. Como esse assentamento me parece barato e
imediato, fica como uma sugestão a V. Ex~
E, no mais, quero congratular-me pela presença de V.
Ex~ e pela argumentação lógica e judiciosa que aqui exprimiu do que o Governo federal e seu Ministério pre~
tendem fazer pela nossa Região.
O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Concedo_ a palavra ao Ministro Ronaldo Costa Couto.
O SR. COSTA COUTO- Sr. Presidente, o Senad,or
Alberto Silva é um velho amigo meu, trabalhamos juntos
pelo desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, à época eu era Secretário do Planejamento, o Senador Alberto Silva nos ajudou muito, ele estava montando a
nossa EBTU.
Com relação à sugestão, começando do fim, relativa
ao assentamento à margem de açudes, o Senador Alberto Silva a havia transmitido_ ao Ministério do Interior.
Ela foi encaminhada ao DNOCS que está verifiáiildo
sua viabilidade c espero ter boas notícias, Seriador Alberto SUva, dessa ideia que nos traz que pOde ser magnífica, e tenho esperança de que realmente seja.
A idéia com relação à PETROBRÁS, acho qu"e não seria ousado talvez pedir ao Senador Césai Cais que nos
informasse sobre o que S. Ex• acha da viabilidade, a
nível técnico, porque parece que a produção de asfalto é
compulsória e o investimento em estradas, nesle Pais;
caiu muito. Então, é provável que o estoque que o nosso
Senador Alberto Silva está imaginando realmente exista.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- (fora do microfone)
- ... eu mesmo, como Governador, jâ devi quatro anos
de asfalto à PETROBRÃS, mas ê realizando ...
O Nordeste tem sido encarado, até hoje, como uma
área carente de caridade. Outro dia estava ouvindo Elba
Ramalho cantar o Nordeste independente, fruto da literatura de cordel de dois trovadores paraibanos, e trago
isso apenas para mostrar a V. Ex• que a alma nordestina
está profundamente ferida. O Nordeste já não acredita
mais em nada, o nordestino, hoje, é o homem que anda
sem saber para onde vai, que perdeu aquele estímulo,
aquele encorajamento porque verifica que o Brasil está
progredindo, ninguém pode negar, verifica que a dívida,
a grande dívidô3 nacional que o Brasil tem para com o
Nordeste, esta é a última em que se pensa em resgatar.
Sr. Ministro, esta é a ótica de um homem que tem quase 40 õJnos de dedicaç-ão à vida pública, e que veio, desde
lá da vereança, ao governo do seu Estado. O Nordeste,
por exemplo, não tem nada com esses cem bilhões de
dólares distribuídos; ao contrário, contribuímos. Todos
os anos nós contribuímos_ c_o_m excesso,_ talvez seja a única região do País em que sobram divisas para pagar os
juros da nossa dívida.
Então, o grande argumento é que não se pode privilegiar uma região. Ora isso fiCa iriteiramente destry_ído,__ se
nós vamos verificar o que ocorreu ainda hã pOuco. O
Governo investiu, lá no extremo do Paraná, emprestando, inclusive, dinheiro a um outro país para particípar,
emprestando, e depois prometendo comprar a energia
produzida por aquele conjunto, aquele conglomerado binacional. O Senador João Lobo, certa feita aqui, cm estudo que fez, chegou à conclusão de que 10% do que se
gastou em Itaipu - e nós não somos contra, achamos
que o País tem que se desenvolver, a obra é monumental,
a maior hidrelétrica do mundo- esses 10% correspondem a que o governo central, através dos seus órgãos especializados, sobretudo o DNOCS, gastou, durante 70
anos, no combate à seca do Nordeste ou no atendimento
às necessidades nordestinas.
O Pais ainda não compreendeu que não é possível
manter, dentro do seu território, uma vergonha. O Nordeste é uma vergonha nacional. O Nordeste é uma vergonha porque o Pais realmente quer manter essa situação.
O centralismo criminoso se instalou neste País. Fala-se
tanto em reforma tributária, há quanto tempo nós vemos
todos os presidentes que assumem, comprometem-se a
fazer uma reforma tributária, procurando descentralizar
os recursos brasileiros c nós verificamos que, no período
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du .:riação da SUDEJ'.:E, que foi um órgão criado para
promover o desenvolvimento do Nordestl!, a participaç-ão do Governo federal ultrapassava, chegava quase a
8%, naquela época, Em 1973, o Banco do Nordeste
Publicou dados e~tatísticos, e mesmo depoi.~ da criação
da SUDENE, anos depois. a participação do Governo
federal tinha-~c reduzido a pouco mais de 5%.
Oru, sentimos que não há preocupação. Há uma retórica, há uma fruseologia já muito surrada, conhecida.
O nordest_ino nãQ acredita mais _em nada. Ele fica esperando as hecatombe::;, as tragédias para voltar às colunas
dos grandes jornais, dos grandes periódicos brasileiros e
chamar a atenção do Governo Federal.
Mas, diante de toda esta minhu angústia, que é a angústia do nordestino, toda esta minha decepção, esta minha falta de esperança, esta minha descrença, agora coM
meço a sentir, lá longe, no fundo do túnel uma luz, que
realmente começa- noS deSpertar, e acendei asSim--uma
chama aiilda tênue, que precisamos ajudá-la a tornar-se
uma chama bem acesa.
E verdade que, ao longo de tOda a sua história, o Brasil teve 3 nordestinos à frente do seu destino: Epitácio
Pessoa. Café Filho, por muito pouco tempo, e Castello
Branco. Mas. tivemos agora, um Presidente da República eleito que tinha um compromisso, era um horrie-in •iinculado ao Nordeste. Ninguém pode negar, eu que convivi tantos anos na Câmara Federal e no Senado da República, cada vez que me aproximava dele, mais aumentava a minha udmiração. Eu tinha a crença, não tendo
participado da sua ascensão ao poder, eu acreditava nele, eu acrcditavu que ele, realmente, como homem que
não era nordestino, mas que dentro do seu Estado tinha
uma amostragem do drama do Nordeste, naquela faixa
que Minas Gerais tem c que está vinculada ao problema
da SUDENE, ele conhecia o problema e assumiu. na
praça pública, um compromisso de ser o redentor do
Nordeste.
Deus não quis que isto acontecesse. A crueldade do
destino o atingiu a proporções insuportáveis para nós,
mesmo para aqueles que não contribuiram como eu,
mas, que acreditavam na sua ação, na sua palavra e no
seu espirita público. Mas. tombado o condothiere, o homem que representava a grande esperança de todos os
brasileiros, assumiu a Presidência da República um nordestino,_ com__ prazo integral para desenvolver um programa que, se não for executado, ninguém perdoará. Ele será estimatizado se _nesse seu período de governo não iniciar a redenção do Nordeste.
Não a.dia_n_tam nada, Sr. Ministro, infelizmente, esses
atendimentos emergenciais. Evidente, eles são imperativos da situaç-ão, da hecatombe, m~s depois que_passa isso, o Nordeste continua a sua via crucis de pobreza, de
desgraça c de sofrimento.
_
Há uma única coisa a se fazer neste País preocupado
com a dívida tremenda que tem para com o Nordesteé tomar uma decisão polftica. O Pais precisa tomar uma
decisão política em função do Nordeste. Nordeste que é
honra nacional, Nordeste que não pode continuar sendo
o maior bolsão de pobreza do mundo. num País realmente rico, num País que é capaz de construir Brasilia.
Nós não rec!amamos, ninguém reclamoü guarido o
Brasil prlvilegiou o Centro-Oeste, constru!ndp Brasília, e
aqui investindo quase toda a massa de recursos. Nós não
protestamos contra o que se fez em São Paulo, na construção do metró e de tantas outras obras. Nós não protestamos quando se construiu o metrô do Rio de Janeiro,
a Ponte Rio-Niterói, mas chegou a hora -~a!llbém de dizermos que não é poSsível mãis esperar.
V. Ex~ falou em 40, em 35 anos. Ontem fiz um cálculo,
de acordo com o crescimento, pelo censo de 80, nós estávamos com cerca de 35 milhões de habitantes, ti:uls, num
crescimento de 2,5% nós jã-ültrapassamos os 40 milhões.
Então, nós somos 1/3 da população brasileira, vivendo
numa região viável. Se se dissesse que o Nordeste não
tem jeito, nós não podemos levar água daqui para lá ... Se
nós anaHsarmos, é evidente que não ê uma comparação
que se possa fazer, mas há países como a Itália com regiões pobres. Eu conheci o sul da Itália, pobre, desgraçado, faminto ... Há pouco tempo voltei e verifiquei o plano
que a Itália fez. Foi realmente uma mudança substancial,
um plano a longo prazo, que, realmente, ainda está em
fase de execução, _que mudou a face daquele sul empobrecido, desgraçado da Itália.
Não vamos citar o vale do Tennessee, deserto terrível,
mas que depois se transformou numa das zonas m!:lis
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prósperas. A E.o,panha com Badajoz. e toda aquela região, o trabalho admirável que lá se fez. Será. possível
que nós não façamos o mesmo no Nordeste que tem tudo?. .E'Oique o Nordeste, por incrível que pareça, é o primo rico, é que estú pagando as contas do Brasil no exterior, é_quem_estã ajudando, V. Ex' pode verificar, todo
ano, o Nordeste produz um número considerável de divisas, de sobm de divisas, porque não tem capacidade de
importar. Por isso digo que não temos nada com esses
100 bilhões de dólares. O Nordeste tem o direito de exigir atençãO do Governo e o Presidente José Sarney não
pode fugir a esse dever.
Deus, pelos desígnios insondáveis, colocou na Presidência da República um homem do Nordeste para cumprir o programa de outro homem que tinha um c'ompromisso de honra com o Nordeste. Então, nós temos a certeza de que essa -decisão poHtica será tomada. Eu vou
ajudar o Governo, vou dar a minha colaboração. Já estou com uma emenda constitucional pronta, subscrita
por 2/3 das duas Casas, regionalizando o orçamento.
Mas temos receios é do que acontec_erá após a saída do
Sr. José Sarney. Nele nós acreditamos, eu sou um homen
da Oposição, mas tenho crença em Sua Excelência. Mas
não pouparei as terr[vcis críticas nesta Casa, ou onde eu
estiver, se realmente, ao término do seu mandato, S. EX'
não se tiver investido da couraça de nordestino para realizar a _espero.nça do Nordeste.
Estou apre.<;entundo um projeto regionalizando o
orçamento, obrigando o Governo federal a aplicar 30%
de toda a receita tributária da União, durante 30 anos,
período que julgo necessário para colocar o Nordeste,
não digo, pari passu com o Centro-Sul do _País, ~as, ao
menos diminuindo a defasagem, diminuindo a diStâucia
e tirando, abolindo, escoimando aquela vergonha nacional. Essa é a contribuição.
Vejo também com esperança um homem_jovem, à
frente d_o Ministério do Interior. Sei da confiança que o
Presidente Tancredo tinha em V. Ex•, da.esperança e da
certeza que ele nutria sobre o seu trabalho. Ele recrutou
para o Ministério do Interior um homem que ele tinha a
convicção que executaria esse trabalho. V. Ex• está também comprometido, V. Ex~ também está empenhado no
compromisso de Tancredo. para a execução que Sarney
irá fazer como nordestino.
Para mim não haverá fronteira, nenhuma barreira se
erguerá - como homem de oposição - para ajudar o
Governo na realização dessa tarefa.
Se o Governo tomar essa decisão política de resolver,
de c_u_rar a chaga que é o Nordeste, de retirar essa vergonha nacional, de procurar ver que o Nordeste é realmente um atentado a sua própria honra, a continuação_ daquele stiúis que lá está, V, Ex• e o Governo federal tenham a certeza que contarão comigo em tudo que for necessário para que possamos resgatar aquela dívida de
sangue, aquela dívida que pesa sobre todos os brasileiros: quando vemos que as providências para o CentroSul são rápidas, todos se unem e tudo se facilita, e nós
verificamos que para o Nordeste as coisas são muito difíceis. Nas emergências as coisas chegam, mas depois é o
esquecimento, depois é a espera de uma nova seca, depois é a espera de uma nova enchente, de uma hecatombe, de uma tragédia..
Desculpem-me eu ter dudo uma colocação um t_anto
emocional às minhas palavras. Ê o meu estilo que não
posso mudar depois que os cabelos embranqueceram,
mas creia que, como o cantador da Paraíba, o Vila Novas e outros, que já estou _pensando até na seCessão, na
mllsica que Elba Ramalho interpreta já falando na separação do Brasil. Ora, Deus nos livre que isto aconteça.
Mas, esta coioca_ção emocional é, sem dúvida alguma, o
reflexo do drama da gente que está lã.
Sr. Ministro, ajUde a tomar essa decisão, diga ao Presidente Sarney que o Brasil não o perdoará e o Nordeste o
condenará para sempre, se Deus lhe tendo dado essa
oportunidade, ele não tenha aproveitado para integrar o
Nordeste à comunidade brasileira. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Uns)- Agradeço a participação brilhante do Senador Lomanto Júnior e dou a
palavra ao Ministro Costa Couto.

O SR. MINISTRO COSTA COUTO- V. Ex• pode
estar certo, Senador Lomanto Júnior, que a intensidade
da prioridade do desenvolvimento do Nordeste na Nova
R,epública é do tamunho des_su emoçã.o qtte__S Ex• demonstrou e que a todos nós comoveu.
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Acho que realmente o Nordeste vem sofrendo todos
os males do subdesenvolvimento e mais um, o mal da desesperança, do desencanto. Nós queremos erradicar isso.
Quero dizer o seguinte, a decisão política foi tomada,
ela foi decidida pelo candidato Tancredo Neves e pelo
candidato José Sarney nas praças públicas, com o aval
do povo, isto é irreversíVeL O que estamos fazendo no
momento é colcocar em prãtica essas prioridades, satr da
retórica e partir pahCa ti.ção.
-- --

Quero dar-lhe o testemunho, um pouco emocionado
também, porque V. Ex' me emocionou com as sUas palavras, de que não vejo como o Brasil poderâ romper a
barreira do seu desenvolvimento sem res&atãi'"o Nordeste e quero acrescentar que não é por conveniêncía da mi~
nha atual condição de Ministro do Interior, é por uma
convicção que vem desde a adolescência. Eu entendo que
o Nordeste é uma Região credora deste PaLs, o Nordeste
é credor, .. Por isso é qUe mencloneí aqUi :i.iltes que não se
trata de caridade, o Nordeste realmente é credor deste
País e é uma dívida que a União tem que- reSgafar-com
essa Região.
Quem conhe.ce a história econômica deste País sabe
disso. Sab~ que o Nordeste foi o sustentáculo da ec.onomia nacional durante muito tempo, e que talvez seni a
contribuição do Nordeste, a contribuição recente a que
V. Ex• se referiu, estou-me referirido à antiga, talvez nós
não tivéssemos hoje no Brasil I milhão de quilômetros
quadrados. Quer dizer a História também estã a favor do
Nordeste, mas, mais do que isso, é a inteligEnCiã que estã
a favor do Nordeste, o resgate da Região Nordestina,
por suas peculiaridades, por suas riquezas atuilis, por
suas riquezas humanas, é indispensdãvel ao futuro do
desenvolvimento deste País.
Eu acho que não se pode pensar a sério nuin Brasil de-senvolvido e democrático sem o Nordeste desenvolvido
democraticamente.
O SR. LOMANTO JúNIOR- Muito obrigãdo.
O SR, PRESIDENTE (José Lins)- Com a palavra o
Senador Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO- Sr. Pc_esidente, Sr. Ministro, estou analisando a situação da Região Nordeste e
as providências adotadas pelo Ministério de V. Ex•, no
que diz respeito às enchentes que se abateram sobre a
nossa Região.
Não sei se por se-tratar de um Estado do Presidente da
República, que é o Estado do Maranhão, o relatório
aqui vem muito abrangente acerca do Maranhão, inclusive colocando as soluções para cada município -do Estado do Maranhão. Parece-me que, neste ponto, o Ministêrio·do Interior teve o d.evido cuidado para com o Estado do Presidente da República ao dar a informação de
municfpio por município. Mas, quanto aos demais Estados da Federação, Sr.
Ministro; vem apenas superficial, como ê o caso do Rio
Grande do Norte, em que esse diagnóstico não corresponde à realidade. Aqui apenas se_colocam 4 municípios
em estado _de_emergência- quando isso não é o realos municípios de Umarizal, Porto Alegre, Encanto e
Várzea. Mas, não diz, Sr. Ministro, aqui, as proVidências
adotadas de municípío por município, como é O_caso da
região do baixo Açu, da região do alto oeste do Rio
Grande do Norte, que se icorpora à cidade de Mossoró,
e quais as providências que foram adotadas em toda
aquela região.
Lamento, profundamente, que não tenha o MinistéiiO
do Interior tido a devida preocupação de também fazer
um balanço geral de todos os municípios atingidos pelas
enchentes no Nordeste, apenas contemplando o Estado
do Maranhão. O Estado do Maranhão vem aqui com
todo o relatórío-geral de desabrigados, lavradores assistidos, municíPio por município, gêneros alimentfcios distribuídos, gêneros alimentícios a distribuir, em todos os
municípios.
Mas, Sr. Ministro, lamentando, acredito que talvez V.
Ex~ não tenha culpa, isso vai muito de asses&oria, e talve
tenha havido uma falha de assessoria de V, Ex•
Eu gostaria de fazer aqui uma análise sucinta_e_ dar respaldo a este homem valoroso, a esse brilhante Senador
nordestino que cada vez mais me conquista e eu passo a
ser seu lã, que é o Senador Lo manto JU.nior, pela sua maneira de se expressar e como S. Ex• coloca as coisas, com
aquela emoção vivida de um Senador representante de
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um Estado do Nordeste e como ex~governador do Estado.
A verdade é que aqui eu me sinto até de maneira tolhida porque estou diante das grandes fLguras do Nordeste
só ex-governadores, ministros de Estado, de V. Ex• que é
um homem que tenho informação da competência, da
capacidade de trabalho, do estilo habilidoso que V. Ex~
tem para o trato da -~oisa pública.
A verdade, Sr. Ministro, é que fazendo essa abordagem, eu gostaria de dizer que o Nordeste é pobre e vive
ainda hoje miseravelmente porque desde Getülio Vargas
que o Nordeste tem sido tratado com paternalismo. Desde Getúlio Vargas que só se olha para o Nordeste nos
momentos das dificuldades, dos traumas, da& enchentes
e das secas.
As medidas, Sr. Ministro, sempre foram paternalistas
e emergenciais, mas o Nordeste sempre foi rico e sempre
foi muito importante para a política; ele sempre deu
substanciamento a lideres políticos desta Nação; ele sempre deu uma dimensão para que se conquistassem postos
elevados, em nome do Nordeste, Mas o Nordeste tem
sido traído dramaticamente por compromissos assumidos e não cumpridos. Eu concordo quando V. Ex~ até
disse uma frase: "O Nordeste não precisa de caridade".
Eu, como Senador do Nordeste, repito a frase de V. Ex~:
o Nordeste não pude nem implora a caridade.
O Nordeste o que r_eàlmente reivindica e eu, como Senador do Nordeste reivindico, são os seus direitos. Veja
V. Ex• que o Nordeste, a cada hora e a cada instante, é
cantado e decantado por grandes lideranças políticas
como o problema mais crucial desta Nação. Mas, um
jornalista lá do Rio Grande do Norte, desculpe-me V.
Ex•, que não é nenhuma ofensa a V. Ex~ que está presen~
te a esta Comissão, disse-me o seguinte, diante do quadro que ele relatava para o seujornal 1 O Diário de Natal:
"Parece-me que a nova RepúbHca trocou de roupa, mas
se esqueceu de tomar banho, porque está adotando as
mesmas medidas da velha República". As medidas são
as mesmas. Ora, se o Nordeste sofre com o paternalismo
e pelos problemas emergenciais, o que devemos cobrar,
então, do Governo? O cotnpromisso.
Sou homem de oposição, hoje, nesta Casa, não porque
qUeira ·estar ria oPosição, e sim porque fullt!vado para a
oposição, porque fui derrotado democraticamente numa
eleição que foi marcada com a participação popular, mas
foi marcada muito mais ainda pela participação do Nordeste, que deu a Tancredo Neves a vitória.
Não fosse o Nordeste, Tancredo Neves não teria sido
eleito Presidente da República, nem hoje José Sarney seria o Presidente da República, com a colaboração de todos aqueles governadores do Nordeste; que, participando da conjuntura d_a Velha República, trafi'am, e de maileira decisiva, deram a vitória ao Senador José Sarney
que, hoje, ê Presidente da República.
Então, o Nordeste, eu vejo, Sr. MinistrO, que hoje,
nunca, em momento algum, foi tão representativo quanto hoje. O Nordeste, que tem um filho como Presidente
da República, se se for contar o"iiúrriei-o de Ministros
que nós temos e os governadores que foram decisivos na
vitória do candidato, hoje,_ mais Unia vez, tem que pedir
de mão estendida. Estou vendo os governadores, a cada
hor_a e a cada instante, terem que subifo Palácio do Planalto, para estirar mais uma vá -a Inão aôPfesidente da
República e pedir providências para o_s seus problemas
emergenciais.
Então, no momento em que V. Ex'- comparece à Comissão de Assuntos Regionais, porque V. Ex• disse aqui
que é preciso acreditar nas regras do jogo, eu perguntaria
a V. Ex~ agora: quais são, realmente, as regras do jogo
para com o Nordeste? __O que se vai fazer, realmente, pelo
Nordeste? Como vamos sanear as empre~as falidas do
Nordeste?
Ora, nós sabemos da existência, só no Rio Grande do
Norte, se V. Ex~ for fazer um levantamento no Rio
Grande do Norte, que eu não quero entrar na Bahia do
meu querido Senador Lomanto Júnior, nem vou entrar
no Ceará, de César Cals, de Virgílio Távora e de José
Lins ou no Piauí, do Senador Adalber~o Silva, mas s_ó no
Rio Grande do Norte, o número de empresas em estado
falimentar ou de pré-falência é alto.
Sei que a Velha República serã sempre penalizada pelo_s problemas, mas eu me lembro de uma frase também
do saudoso Presidente Tan<:redo Neves, no plenãrio da
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CB.maru dos Deputados, numa entrevista colctiva em
que se perguntou sobre o passado, de como ele o veria,
qual seria a posição do Presidente Tancredo Neves acerca do passado.
Ele respondeu, e eu tenho isto ~ravado comigo:
"Meu filho, vamos esquecer o passado, vamos
pensar no presente e no futuro."
Portanto, Ministro, acho que acredito em V. Ex' até
porque acredito nos novos valores, nas lideranças emergentes, naqueles que conquistam os postos por competência, por capacidade, por talento e V. Ex•, Ministro,
com a idade que tem, não é à toa que V. Ex~ chegou lá, é
porque V. Ex', na verdade, tem competência para assumir o cargo de Ministro do Interior. Então, Sr. Ministro,
eu perguntaria a V. Ex•: quais as regras do jogo para o
Nordeste? O que nós vamos fazer pelo Nordeste?
Esta é a minha indagação e não fique V. Ex• depois
pensando que o Senador Carlos Alberto aqui estará
como homem de oposição tão-somente para fazer críticas ao Governo, não, até porque sou homem que entende até hoje o que é um pé no chão, porque se assim não
fosse não seria Senador da República.
Acho, inclusive, quando se discute um pacto político,
sou daqueles que concordam com este, desde que venha
a dar" a contribuição decisiva para as soluções dos nossos
problemas; desde que esse pacto poHtico venha a dar a
grande contribuição para que nós consolidemos a democracia plena que todos nós queremos para este País.
Concordamos com o pacto político desde que este seja
para minimizar os nossos problemas também, os problemas do Nordeste, porque, se hoje nó~ quiséssemos parar
este Senado Federal, nós pararíamos, Sr. Ministro. O
COn-gresso Nacional pararia se a Bancada do Nordeste,
hoj..:, se levantasse e fizesse o pacto_do Nordeste; não só a
Bancada do Senado Federal, mas a da Câmara dos Deputados. Não fazemos isso porque, na verdade, hã compromissos político-partidários. Mas, se não fossem os
compromissos político-partidãrios e se o Nordeste quisesse parar esta Casa legislativa, pararia, porque, na verdade, nós tertamo_s _condições para tal coisa, mas não o
faremos. A milhar opção para nós ainda é o bom-senso,
é esperar que as coisas sejam resolvidas através do diálogo e, muitas e muitas vezes, vou procurar V. Ex• para
dialogar acerca do Rio Grande do Norte, do meu Nordeste.
Mas espero que V. Ex•, como líder emergente (inaudível) possa atracar o Nordeste (inaudível) problemas
emergeneiais (inaudível) V. Ex• possa voltar a esta Casa,
dar aos Senadores do Nordeste aquilo que todos nós esperamos de V. Ex~. a grande contribuição para tirar o
N ardeste do estado de miserabilidade. O Nordeste é rico, V. Ex• sabe que o Nordeste é o maior produtor de petróleo deste País. Se fosse um país seria independente.
Nós produzimos, no Rio Grande do Norte, 90% de sal,
(inaudível), a cana-de-açúcar, em grande parcela, é produção do Nordeste. O Nordeste é rico e o povo sofre.
Por quê? Porque todos os programas são emergenciais e
são patcrnalist.a:s.
V. Ex~ tem um compromisso para com a minha geração no Nordeste, o que é um desafio para V. Ex~ e espero que V. Ex• possa, então, dar esta grande contribuição para tirar o Nordeste do estado de dificuldade.
Muito obrigado.
O-SR. PRESIDENTE (José Lins)- A Mesa agradece
a contribuição do Senador Carlos Alberto e concede a
palavra ao Ministro Costa Couto.
O SR. COSTA COUTO- Caro Senador Carlos Alberto, as mesmas esperanças que V. Ex' deposita em
mim, eu deposito em V. Ex~, pelas mesmas razões que V.
Ex' alego.u.
Devo dizer-lhe que a memória do Presidente Tancredo
Nev~::s, com quem tive ligaçã_o atetiva _forte, ele diz.ia que
não sabia se eu era o irmão mais novo ou o filho mais velho dele, essa memória serã honrada e serão honrados os
seus compromissos.
A decisão poHtica de considerar o Nordeste uma priorld8.de :n<ti::ionat, es~a decisão foi tomada pela Nova República eestâ s~ndo colocada em prãtica, não é_ uma conveniência de retórica.
Quanto ao paternalismo, eu subscrevo seus comentádos. Houve muito paternalismo em relação à atuação
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federal no Nordeste. Agora, houve também muitos acertos, inclusive tenho grande respeito por aquilo que fizeram os governos anteriores, muita coisa boa _também se
fez pelo Nordeste.
Nós não podemos adotar um enfogue apo~alíptico e
dizer que os governos _anteriores, inclusive o governo anterior, particularmente, tenha somente errado no Nordeste. Acertou muito, muita coisa boa foi feita pela Re-

gião, muita coisa

s~ria

foi feita na Região. O Senador

mesmo mencionoU, por exemplo, a grande contribuição
do Nordeste no que se refere à produção de petróleo, eu
incluía refino e tudo o mais. O Senador Cesar Cais é autoridade no assunto, quer dizer, o esforço grande que ele
mesmo lá fez. O _N_ordf;St~. não foi contemplado com
obras mamutes, com obras gigantescas, realmente não o
foi e o Senador Lomanto Júnior deu-nos aqui um testemunho patético a respeito, um testemunho emocionado
de que o Nordeste não recebeu grande sobras, não foi
contemplado com nenhuma delas, O Nordeste precisa
mesmo ê de milhares de pequenas obras, mas não apenas
obras públicas. O que o Nordeste precisa mesmo é de
apoio ao seu empresário, pequeno, médio e grande do setor primário, da indústria, no setor de serviço. Ele precisa mesmo é apoio, para revolucionar a sua estrutura
agrária, e torná-la produtiva e capaz de proporcionar
empregos permanentes para a sobrevivência das pessoas
que ali estão. Só nO semi-ãrido, temos 17 milhões de pessoas lá vivendo.
Nós, por exemplo, herdamos do que V. Ex.• chama de
Velha República, uma velha tão próxima, hoje, estamos
comemorando 2 meses de governo na Nova República,
herdamos o trabalho pelo qual tenho o maior respeito,
que é o Projeto Nordeste. Naturalmente, precisaremos
fazer ajustes nessa programação, mas é um projeto de 12
bilhões de dólares, com apoio firme do Banco Mundial e
do Banco Interamericano do Desenvolvimento, e com a
contribuição sólida e substancial também da União.
Esse programa começa a ser executad_o, a curto prazo,
em todos os Estados, inclusive na região mineira da SUDENE, contemplando, desde logo, o apoio ao pequeno
produtor rural do Nordeste. São milhões de pessoas, são
milhares de famflias pobres, sobretudo no semi-ârido.
A idéia-chave é viabilizar a sobrevivência dessas
famílias, lã onde elas sobrevivem com sacrificios elevadíssimos que V, Ex• conhece melhor do que eu. Então,
é proporcionar-lhes a possibilidade da irrigação, é apoiálos na comercialização dos eventuais excedentes de safra,
é fazer chegar a elas mecanismos de apoio financeiro, é
fazer chegar às regiões pobres infra-estrutura que realmente tornem cada ãrea menos vulnerável a fenômenos
como a seca e as enchentes. Mas nada disto teria sentido
se conjugada a esse programa digamos de apoio ao setor
produtivo não viabilizássemos, junto, programas na área
de saúde e de educação, particularmente, Nós temos no
Nordeste a maior massa de analfabetos do País.~ preciso que a alfabetização também venha. Como se pode
modernizar a agricultura no semi-árido, instalando alguns equipamentos mais modernos na área de irrigação,
se quem vai usâ~los sequer sabe ler?
Evidentemente, não temos vara de condão. O que a
Nova República vai Jazei' é começar um trabalho sério e,
muitas vezes, continuar um trabalho que vinha sendo
sêrio. Não vamos ser injustos com os governos anteriores. Mobilizar~se para apoiar o setor privado, mobilizarse para gerar emprego, mobilizar-se para revolucionar os
órgãos federais que atuam na área. S preciso fortalecêlos, é preciso aprimorá-los, é preciso aproveitar o que a
própria experiência devida por eles recomenda.
E o caso-da SUDENE, por exemplo. A SUDENE foi
criada em 1959, no Governo Kubitschek. O Senador Lomanto Júnior deve saber disso. O Presidente Tancredo
Neves participou da criação da SUDENE. O seu amor
pelo Nordeste era muito antigo, o envolvimento do Dr.
Tancredo Neves com_o_Nordeste era algo que vínha de
dentro, era um caso de amor. Isso é verdadeiro. Eu,
como amigo pessoal dele, frateriial dele, posso testemunhar que o Dr. Tancredo Neves não acreditava num País
desenvolvido com o Nordeste subdesenvolvido._l\ào era
conveniência de retórka, não era conveniência, ao-emitir
S. Ex• saudoso Presidente suas mensagens ao povo em
praça pública, ou pelos meios de comunicação; era uma
crença realmente muito firme do Presidente Tancredo
Neves e V._ Ext's são testemunhas disso. Ele acreditava
em um país desenvolvido com um Nordeste também de-

senvolvido. Afinal de contas, é um terço da população e
é uma região rica.
Convenhamos, Senador Carlos Alberto, cuja inteli_gência reSpeito há mUito tempo, convenhamos que não
foi a natureza, não foi a seca, não foram as enchentes,
não foi o solo pouco profundo aqui mencionado, não foi
a natureza, repito, que criou as distorções existentes no
Nordeste, as distorções da_ estrutura social, a repartição
de renda, realmente insatisfatória; não se trata de empobrecer os ricos, trata~se de enriquecer os pobres, mas a
estrutura de renda é muito distorcida, com isto o mercado interno é muito acanhado. As empresas lã instaladas,
que querem ter uma dimensão maior, têm que disputar
mercado das regiões mais desen_volvidas e no ex.terior,
em condições muitas vezes desfavoráveis, porque a infraestrutura económica e social deste País se concentrou em
São Paulo; e, as facilidades de infra-estrutura
económico-social tornam a empresa paulista, de porte
semelhante à nordestina, mais competitiva, em termos de
mercado externo. A produtividade é maior, Tem-se toda
uma infra-estrutura de energia, de co_municação, tudo
qu_e funciona em favor delas, enquanto no Nordeste,
muitas vezes, o que temos que fazer mesmo é pioneirismo.
Agora, subscrevo integralmente sua condenação ao
paternalismo. Se paternalismo resolvesse, o Nordeste era
a região mais desenvolvida do País.
O SR. CARLOS ALBERTO- Sr. Presidente, apenas
porque estou aqui com o ex-Ministro Cesar Cais, das
Minas e Energia, e como o Ministro do Interior está pres_ente e como são poucos os oradores _inscritos, somente o
Senador Virgílio Távora, eu gostaria de fazer uma reivin~
dicação ao Sr. Ministro do Interior.
Ministro, o subsolo do Rio Giande do Norte, prínci·
palmente o subsolo da Região Oeste do Rio Grande do
Norte é muito rico. O potencial de lençol d'água é dos
maiores e como o Ministro Cesar Cais estâ aqui presente, eu gostaria de abordar o assunto, porque acho que o
que há de mais drástico, de mais violento com o meu Rio
Grande do Norte são as perfurações feitas pela PETROBRÁS para a busca do petróleo. Quando o petróleo
não é encontrado, aquele poço que joga a água é que poderia dar uma grande contribuição para uma grande
ârea de irrigação;- Sr. Ministro, é selado, fechado e ape·
nas dois ou três lá no Rio Grande <io Norte conseguiram, porque não hã financiamento, porque o custo é elevadíssimo, pelo menos são as informações que recebi, o
custo é muito alto para o revestimento do poço e o pequeno ou médio produtor não têm financiamento, não
têm condições para custear o revestimento daquele poço.
Agora, veja V, Ex~ uma coisa: na fazenda do pai do
governador do Estado foram perfurados alguns poços e
não deu petróleo, Sr. Ministro, deu água. Então, todos
os poços foram reves_tidos, todos eles e lã está a fazenda,
a maior produtora de melão, talvez, do Nordeste, exportando melão para o Sul e para o exterior.
Eu perguntaria a V. Ex•: não poderia, então, o Ministério do Interior, em convênio com o Ministério das Minas e Energia naquela época, eu sei que o nosso Ministro
tinha problemas com Petrobrás eu perguntaria a V. Ex•,
não é chegada a hora de fazer o financiamento, ou o Governo mesmo revestir esses poços a produção de irrigação numa área tão afetada como é aquela do alto Oeste do ruo Grande do Norte, onde todos os dias são perfurados poços petrolíferos?
_
E a indagação que faço a V. Ex•, juntamente com um
apelo para que V. Ex~ possa, então, ser o condutor deste
trabalho, para que esses poços não sejam fechados, não
sejam selados, ao contrário, sejam revestidos, e possam
as populações ter a água para a irrigação de suas lavourãs.
O SR. C ESA R CALS- Permite-me V.
te?

Ex~

um apar-

O SR. CARLOS ALBERTO- Com prazer, apenas
gostaria de dizer, e não sou expert no assunto, sei que V.
Ex• pode dar-me lições, que coloquei o assunto não sob
o enfoque de crítica, pelo contrário, estou tenta rido contribuir para que possamos dar uma solução, pelo menos
lã para o Rio Grande do Norte.
O SR. CESAR CALS- Entendo que V. Ex•, nobre
Senador Carlos Alberto, levantou um assunto importante. Vamos dizer·o que se fazia no Governo_ anteriOr. Na
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Nova Repúblicu pode haver alguma solução difer_ente,
mas, em termos de leigos, não estamos afirmando que as
S9}U_ÇÕes eram as melhores possíveis, Mas, na realidade,
nós yivíamos um problema, naquele momento- e tenho
que reconhecer- em que o e_conômico tinha prevalência
sobre o social. No Governo do Presidente João Figueiredo recebeu o País um segundo choque nos preços do petróleo, numa grave crise económica em que o assunto
mais importante era a dívida externa. Hoje isso já passou. A dívida externa está, em termos de equação, porque na importação de petróleo saímos de um milhão de
barris por dia para 400 mil. Esse fato gerou uma economia de mais de 7 bilhões de dólares por ano, só na conta
petróleo.
O aspecto económico era muito grave, porque não se
podia pensar em moratória, uma vez que a moratória levava a não ter créditos. "Devo não nego, pago quando
puder! Mas também não tenho mais dinheiro emprestado", E não tendo crédito, parava o Brasil, porque sem
petróleo o Brasil não poderia progredir, por causa da
agricultura., das indústrias, transportes, fogão a gás. Enfim, era inviável dar-se prioridade ao sõcial. Reconheço
q'ue se deu prioridade ao econômico.
Na verdade, nós salientamos à PETROBRÃS que todos os poÇ(ls que se frustraram em termos de encontrar
peir6fe0, deveriam ser colocados à disposição, ou do goverilO estadual ou do proprietário. A PETROBRÃS é
que não poderia, como empresa, também fazer água, Ela
fez a perfuração, mas dali para transformar um poço em
produtor de á$ua, teria que ser um outro órgão que não
a PETROBRAS, ou dos governos estaduais ou do pro~
príetãrío do local onde foi perfurado o poço. Essa foi a
orientação que demos.
O SR. CARLOS ALBERTO- Mas aí, Senador, estava certo ser colocado à disposição, só que-o cidadão não
tinha como fazer o revestimento. Nossa sugestão é no
sentido de que o Ministério do Interior faça esse trabalho, porque hã falta de recursos para revestimento de
poços em propriedades particulares~ Isso poderia, em
parte, até solucionar o problema de pequenos e médios
produtore_s em várias regiões do Rio Grande do Norte
ou do Nordeste mesmo.
O SR. CÉSAR CALS- Estou falando sob o enfoque
da PETROBRÁS e do Ministério das Minas e Energia.
E claro, alguém pode usar o poço, não vai indenizar a
perfuração. Daí em diante, para produzir água, tem que
ser___um outro_ órgão. Pode ser o DNES, pode ser o
DNOCS, pode ser, enfim, o proprietário, pode ser o governo do Estado. Essa a -orientação que foi dada no Ministério.
Mas, aproveitando, porque ele falou em subsolo rico,
uma idéia que eu sempre tive, e que gostaria de colocar
em apenas 5 minutos, porque o tempo jã vai avançado,
eu- sempre pensei, como disse, que a seca tem três efeitos
principais, a falta de água, a falta de alimentos e a falta
de trabalho, de empregos. Sempre pensei no tipo de em·
presa que tivesse duas atuações, na pecuária ou na agro·
pecuária, e na mineração, porque nesta quanto menos
chuva melhor. Então, o Governo precisaria apenas ga·
rantir a compra da produção mineral por um preço míni·
mo para colocar no mercado futuro, quando aconteces·

se.
É uma idéia que eu sempre tive, e aproveito a oportu·
nidade somente para colocar, não pedindo nenhuma informação a V. Ex•, no aparte que estou dando ao pro·
nunciamento do Senador Carlos Alberto_.

O SR. CARLOS ALBERTO- Então, faço um apelo
a V. Ex• para que o seu Ministério olhe com bons olhos
para o probl~ll_!_a dos poços frustrados da PETR0_!3RÁS.
O SR. VlRGILIO TÁVORA- Sr. MinisÚo, em ho·
menagem à exposição de V, Ex•, que achamos lúcida e
honesta, vamos falar muito pouco, porque acho que V.
Ex• jã recebeu aí verdadeiras aulas sobre o Nordeste, ho~
je.
Assim, em primeiro lugar, o programa emergencial.
Dias depois de V. Ex~ percorrer o Nordeste- natural·
metne o Ministro o percorre de helicóptero e o Legislati·
vo, por terra tivemos a chance de fazer, dentro do Estado, a mesma caminhada e aí, a primeira Observação que
foi Je_\mntada pelo ex-ministro César Cais-. Não é possível
se pedir milagres, mas, justamente, é um espetáculo doloroso o que se vê, a promiscuidade dessas famílias todas
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retiradas de suas casas, as mais afortunadas cozinhando
dcbaixu de burrucas, e sobe V. Ex• o calor que concentra

as mesmas, c principalmente os grupos pois até em baias
de exposição de animais existem pessoas. De maneira
que dizemos que, nesta parte, reconhecemos que o Governo federal procurou agir da melhor maneira possível.
Gostaríamos que V. Ex~ lesse o pronunciamento que
fizemos a repeito c que foi detalhado, e aqui não nos vamos estender. Os relatórios que vêm aqui são pouco informativos. Sabe V. Exf que ocupamos cargos executivos, como a maioria dos representante:> aqui e na prãtica
sabemos que a situação é diferente. A falta de remédio é
muito grande. Quem lhe dtsser o contrário está
enganando-o. Aqui apenas uma contribuição que fazemos.
Ficamos muito satisfeitos cm saber dessa mui __generosa contribuição de 51 bilhões de cruzeiros, e mais 39 prometidos. Realmente, isso deveria ser melhor divulgado
pelos Srs. porque r~s populações que lá sofrem reclamam
bastante.
V. Ex' esteve no Vale do Jaguaribc c deve ter tido acesso a algumas daquelas cidades que estavam ilhadas porque V. Ex• utilizava helicóptero. V. Ex• pôde observar
melhor que nós que fizemos o mesmo percurso urn pouco mais modestamente, de caminhão, de carro de boi, e
de canoa pelos alagados.
Ministro, os alimentos também não chegam com a
prestimosidade com que se deduz da leitura desse relatório. Isso também é uma contribuição, uma reclamação, porque ninguém morreu de fome, isso é verdade,
mas há lugares em que sentimos muita carência. E não
gostamos de deixar nada no ar, principalmente no plano
da alimcntaçào.
A cidade de_ Itaiçaba, por exemplo, foi toda ela evacuada para um lugar bonito, no alto, lá havia o que chamamos de racionamento. Vimos, também, e, Ministro,
vamos dar um aval às informações do ex-Ministro César
Cais, o drama por que estão passando aquelas famílias,
aquele pessoal que, devido ao excesso de precipitação
pluvial, teve todas as suas plantações arrasadas. Eles não
estavam na margem do rio, mas tiveram as plantações
arrasadas. Esses não foram atendidos e sofrem a mesma
fome como se tivessem suas casas sidO destruídas, suas
plantações levadas pela corrente. O que sucedeu, principalmente no Ceará, foi que a terra encharcou, "beijou",
como nós chamamos e eles perderam completamente a
sua produção.
Outro assunto seda justamente- veja V. Ex• que estou procurando ser o mais sintético possível para não
abusar de seu tempo - ~essa parte emergencial aqui, a
parte do sustento dessa gente, Quando acabar essa dis_tribuição de alimentos, e de medtcamentos, como é que
essa gente vai viver, do momento atual até começar a colher um novo replantio? Uma interrogação que deixamos à sua meditação, certo de que encontrará a melhor
solução passivei.
Nós temos muitas restrições a bolsões de trabalhQ.
Sabe V. Ex~ que, embora um dos poderes do Governo,
da administração passada, sempre fizemos uma restrição
à maneira como, no fim do atendimento da seca, foram
distribuídos esses bolsões de trabalho. Muita discriminação e, ao··mesmo tempo, muito dinheiro do Governo
Federal num emprego, talvez menos eficiente para a pr6pria assistência ao nagelado pela calamidade.
Gostamos de ouvir falar V. Ex• na recuperação dO
Nordeste, na recuperação económica, no apoio à 'iniciativa privada. V. Ex• vai ter uma ocasião_ ex.çelen_t~ para
isso, Ministro. Como eu dis_se, apreciei isso eril" exposição, embora ache extraordinariamente otimista. Não
lhe quero tirar o humor do dia, hoje. porque reconheço
que o Nordeste já lhe está devendo alguma coisa. Precisa
dever muito mais, mas já lbe_(!Stá devendo algumã coisa.
Mas, Ministro, um pequeno exemplo histórico. Nós
eramos líder, no Governo Geisel, naquele tempo, para
assuntos econômicos e pusemos toda a influência junto a
Mário Henrique Simonsen para uma linha especial de
crédito. O Senador Cesar· Cáls se lembra bem do que seja
isso, e o Senad_or Lins, idem. f:'oi uma "África" conseguir 350 milhões, e S.Qbrc isso é que o estou <~,lert~ndo,
para as dificuldades que V. Ex~ terá logo depois dã parte
emergencial, para locar recursos, sem embargo da boa
vontade, reconheço, do nosso Presidente, hoje em dia,
além dos compromissos do falecido, ter,ainda·, um compromisso bem maior com a terra que o viu nascer. Tudo
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isso é muito bonito, musa realidade é o que V. E.x:• \ai
ver por essa exposição rapidíssima que nós lhe estamos
fazendo. Eram trezentos e cinqüenta milhões de (,!fUZeiros pun1 levantar as principais indústrias que e.<itavam todas na falência. Depois se estendeu, por ação do próprio
Ministro, a todo o Nordeste, I bilhão e 200 milhiJes. Foi
um Deus nos acuda a reação de todos os escalões burocráticos do Pa1s. Quatro meses depois, fomos convidados, pelo Ministro da Fazenda e pelo Ministro do Planejamento, para defender a atuaç-ão do Governo num caso
- não vou citar agora - de um Estado sulino em que
Un}a empresa de porte médio, não era um_a grande empresa, tinha recebido investimentos público-s da ordem
de grandeza de I bilhão e SOO milhões de cruzeiros. Quer
di:ler, urn.a vez e mei~ o q_!.!ese estava dando ao Nordeste.

lo que nós achamo~ que e:-.tii um pouco teórico, aquilo
que est:l afa~tado. O que V. Ex• di~se há pouco s.obre a
iniciativa privada, como sendo a básica, seja para a irri~
ga(,.-J;o, seja para o levantamento dessas indústrias, seja
para a agropecuúria. contraditados que são bastante,
pelo menos na versão que pos"u1mos de!i.<>C Projeto Norde~le, tudo ÜiSo nós discutiríamos com um desejo não de
critica, mas com o desejo justamente de ver o melhor
para uma região que. como a eloqUência do Senador Lomanto Júnior diz, durante tanto tempo, está realmente
csperô.lndo que compromissos sejam saldados.
Era o que tinha a dizer.

Ministro, o Projeto Nordeste- e V, Ex' se prepare
porque desejamos, pelo menos, os nordestinos, nos abeberarmos bastante da sua verdadeira idéia sobre.ele, não
agora, mas quando V. Ex~ vier aqui convocado- envolve, e é uma grande fraqueza dele, recursos da ordem_de
grandeza- diz V. Ex~- de 12 bilhões d~ dólares em 15
anos. Pois bem, a contrapartida brasileira disso são 47%,
se não me engano, A variação é mínima, porque isso af,
nas discussões que os Senhores tiveram, varlou um pouco. Pois bem, Ministro, V. Ex~ vai ficar de cabeça branca
para arranjar essa participação. O Projeto Nordeste é cópia, elevado, naturalmente à escala regional, do projeto
que ussinarrros·com a mesma instituição, com o Banco
Mundial, V, Ex' deve saber bem. Foi até grande parte
obra desse Senhor que está lá governando o Estado,
quando meu Secretário de Planejarn.ento. Não tir~mos o
mérito de quem tem. Ministro, quando o Governo fedefal atrasava um dia - e isso é um alerta - na parte da
contrapartida, como eles chamavam, o Banco Mundial,
atrasava meses em função disso. Vejo que V. Ex~ nos
acena - e aí vai ser um pouco de advogado do diabocom uma decisão de 2 trilhões de cruzeiros para a recuperação do Nordeste, isto é, mais do que o primeiro ano
do Projeto Nordeste que é de 1,7 bilhão de dólares. V.
Ex' está vendo que se eu_ divido por dois dá aproximadamente um pouquinho mais. A parte naturalmente nacional disto. Pois bem, Ministro, V. Ex~ assistiu à exposição, quando reunido com seu Chefe e seu) Ministros,
seus colegas, do titular da Fazenda perante o Prcside_nte
José Sarney e depois a repetição dela, teve notícias, aliás
bem sucedido perante a Câmara. apesar dos apartes furiosos de ulguns de seus correligionários. Ministro, naquele fluxo de caixa, V. Ex~ vai ter que encaixar isto e
muito mais coisas, porque não consta um tostão.
Mais ainda, Ministro, há um ponto em que V. Ex~,
como advogado do Nordeste -_e vamos \.erminar a(,
prometendo ser sintéticos - deve ficar muito alerta, é a
generalizada tentação que tem hoje o meio burocrático
brasileiro, ou o técnico burocrata brasileiro de fazer uma
revisão nos incentivos. O Nordeste, absolutamente, não
pode nem admitir conversar sobre o assunto. E V. Ex~,
não quero constrangê-lo mas, pertencendo ao Governo,
sabe que essa idéia não eStá vitOriOsa ainda, mas está
sendo bem consider~da dentro do segundo e terceiro escalões.
E, finalmente, Ministro, gostaríamos bastante de fazer
um apelo para que V. Ex•, através dos seus entendimentos com o Ministro Aureliano Chaves, fizesse pára o
Nordeste, o que, no tempo do Presidente Figueiredo, nós
conseguimos com Shigeaki Ueki para o Ceará, isto é, V.
Ex's n!cUpefarem essa malha rodoviária com a PE·
TROBRÁS fornecendo o asfalto, para ser pago, está claro, ou ao DNER ou aos Estados, conforme a estrada
seja estadual ou federal, pois municipais praticamente
não existem estradas asfaltadas. O DNER e os Estados
entrariam com a parte da mão-de-obra e do maquinário.
A grande malha rodoviária que tem o Ceará, sucessão do
esforço de nossos antec:c,<>~ores, inclusiv~ aqu.í, à minha
orelhô.l direita, foi justumente feita não por milagre. O
Ceará não poderia ter uma malhu rodoviária maior do
que Pernambu.::o, maior do que qualquer outro Estado
do Nordeste, a não ser no "fiado" da PETROBRÃS.
Er.am essas as achegas que gostarfamos justamente de
dar e fazer um apelo a V, Ex~- este bem sério - para
que, com sua ínfluência, junto à Presidência __desta Casa,
à Liderança do Governo, faça com que, rapidamente,
ande esse requerimento que cónvoca V. Ex~, aliás um
beau geste, para discurtirmos francamente, em termos civiliz~dos, o Projeto Nors)este, as :S.!-,l_as im}!_li~ções, aq~i-

O SR. COSTA COUTO- Senador Virgílio Távora,
estarei, independentemente da data, que aguardarmos,
também ansiosamente, e agradeço inclusive ao exK
l'vllnistro, Senador Cesar Cais, pela iniciativa da oportunidade, para mim, inclusive, de aprender mais, independeritemente disso, estarei à disposição de V. Ex~. no Minlstêrio do Interior, ou. onde V. Ex• julgar melhor, pnra
conve_rsarmo_s sobre o Nordeste, para eu continuar
aprendendo com V. Ex~ sobre o Nordeste. Nósjã temos
feito isso em algumas ocasiões, para alegria minha. Vejo
que parece cada vez mais viável a idéia levantada pelo
Seriaáor Alberto Silva de engajarmos a PETROBRÃS
nesse programa de recuperação.

O SR. PRESIDEI\'TE (José Lins)- Com a palavra o
Ministro Ronaldo Costa Couto.

O SR. VIRGILIO TAVORA- (lnaudivel) Não, essa
daí eu fiz. Nilo htí ~egredo algum. Foi feito e o Estado
conseguiu pagar, não sei se estú devendo novamente,
mas conseguiu paga~. lRi.~os.) E foi feito âs escondidas
do Ministro Cesar Cais ... (Risos.)
O SR. COSTA COUTO- Igualmente isso me parece
algo bem concreto e nós vamos tr~tar de.viabUzar. Hoje,
ainda, nós vamos fulur com o Ministro Aureliano Cbaves para obter de S. Ex~ o upoio para levar isso adiante.
O importante é que essas obras comecem logo. Já com
relação a moradias, no caso de recuperação de casas, que
isto se faça em regime de mutirão. ln felizmente, a estiagem devolve as casas com as estruturas estragadas, mas
nós temos muita esperança, sem otimismo exagerado,
com muito realismo, com o pé no chão, de resolver direi~
to_csse problema de recuperação,
O SR. VIRGIUO T Â VORA- Falando em fazer direito, ap.:treçu buswntc Ex~. porque nadu como o olho do
dono, c aqui não está f:.llando a oposição. V. Ex' sabe
perfeitamente, maxime quando V, Ex• vai ter que distribuir recursos para municípios, que o prefeito é que sabe
perfeitamente a obra máxima de casas, da infra-estrutura
da cidade LjUC está arrebentada. Não vai ser o Governador nem Sup-erintendente da Sudene que entenderá disso. Um conse!ho Je amigo, compareça ba~tante lá,

O SR. COSTA COUTO - Ê o que pretendo continuar fazendo. Acho isso imperioso.

OSR. V!RG!L!O TÁVORA -O olho do dono é que
engorda o ca\alo.
O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Meu caro Ministro, eu acho que chegamo~ ao fim dos nossos trabalhos.
Creio que V, Ex~ teve uma pequena idéia sobre a problemática desta Comissão.
A Comissão, evidentemente, não cuida apena$ do
problema do Nordeste. É uma Comissão de Assuntos
Regionais, comissão do interior, aliás, e tem obrigação
de dar parecer sobre todos os projetas referentes a qualquer das regiões do Pais e o instru_mento do Executivo
adcquaáo para tratamento desse problema, evidentemente, é o Ministério do Interior.
V. Ex• deve ter sentido o grande manancial de experiência daquele." que compõem c,">ta Conlis~ão. São hOmens que, além da experiência parlamentar têm a longa
vivência dos problemas administrativos, cada um em
suas tíreas. Aqui mesmo V. Ex~ viu serem citados os nomes de vários ex-governadores, alguns dos quais não
ocuparam o cargo por uma ónica vez, mas por mais de
uma vez.
Na verdade, Sr. ~1inistro, havia uma grande expectativa quanto à presença de V, Ex• nessa situação de emergência. Nós saímos de 5 anos de seca e estamos, agora, jã
com dois anos de invernos calamitosos; as cheias, hoje,
sà_q um dQS maiores problemas da Região. E veja V. Ex•
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a quantidade de água que está se perdendo numa região
pobre, carente de água. Quinhentas _cidades passaram
sede durante os anos de seca. Agora, muitas dessas cidades são imundadas. É evidente, Sr. Ministro, que o
problema do Nordeste não é a falta de d'água. b problema do Nordeste é a falta de uma estrutura consistente de
programação de governo, com o objetivo de superares- _
sas dificuldades, inclusive resoh·endo os dois problemas
ao mesmo tempo. J:poca de águas demais e épocas de
falta de água indicam, claramente, que há necessidade de
um programa de previdência, de es-tudo dã disponibilidade dos recursos _hídricos da Região, o represam~nto des.
ses recursos e o aproveitamento desses_ recursos pa~a-a
economia e para a economia e para o bem-estar da ca~
munidade nordestina.
V. Ex.~ fez referência a que eu sou encantado_ pela irrigação. Não, eu não sou encantado pela irrigação. A irrigação é uma conseqüência. Eu sou um batalhador por
uma programação de governo, consistente e consciente,
transparente para a Região. Eu vejo esse problema que
nos traz calamidades sobre calamidades, quando as duas
coisas poderiam, _s~- reso_lvidas ju_ntas, ser anul<idas. En- ,
tão, não é só água para a ír!·igaÇãO, é âgua para abastecimento humano, porque as populações passam sede nas
épocas de carência, é- águã Para a indústri_a,_é áS:ü_a-para ã.
agricultura, porque é impoSsível, Minislfo, nós termos
desenvolvimento do Nordeste se não tivermos uma agricultura razoável, e nós não podemos fazer agricultura razoável correndo os riscos que hoje CoâimOs; risCos em
parte desnecessários porque a previdên~ia quant~ aOS ~e:.
cursos hídricos pode- Superar em muito essa dificulda_de
que é uma das maiores do Nordeste.
Falou-se sobre o problema da indústria, e V. E:'t' ouviu, e certamente reconhece, que há um consensq_ quanto
às dificuldades do -setof industrial. Então, não ê diflcurdade apenas da agricultura, e dificuldade da economia. E
por quê? Porque as indústrias, muito_ bem levadas_p11_ra_ a
Região através de um sistema de incentivos que hoje estão até sob a mira de serem cortados, são indústríaS-Que

não contam, ainda, com um mercado regional capaz de
fornecer matéria~prima e sustentá-la, quanto à abertura
melhor de mercado.

O. Nordeste, Sr. Ministro, em 1978, importou 5 bilhões
de dólares do Centro-Sul, tanto quanto o Governo feder
ral estava importando do exterior. E por que ainda nós
não produzimos carne, arroz, milho, feijão, verduras, leite, para suprir as nossas necessidades. Impossibilidade,
não, de modo nenhum! Apenas falta de estrutura. Em
lodo o País que tem região seca sempre se tende a corrigir essas deficiências e em muitas áreas tem havido sucesso. Eu até _citei há pouco temPo que o problema de recuperação ou de reintegração de terras que têm deficlências
natumís_ê um problema generalizado do mundo todo. A
Itália, como citou o nobre Senador Cesár Cais, instituiu
um p·ro:grama de recuperação de terras pantanosas que
equivalia a entregar, a fundo perdido, aos proprietários
70% do custo das obras, a financiar os outros 30% a 30
anos de prazo de2% de juros. Por quê'? Porque está-serecuperando um património nacional que não vai servif-Só
a esta geração, vai servir a todas as gerações futuras, e essas gerações vão através disso, se Integrar no ProcessO de
des.envolvimento económico e, afinal de contas, participar da economia e do bem-estar do País.
Veja V. Ex~. no Centro-Sul, no Centro-Oeste, no Sul
do País, a natureza foi entregue ao homem completa. Ela
não o casti~a, ela não está vulnerada. Então, é, preciso
que a natureza seja corrigida no Nordeste, antes que o
homem possa atuar sobre ela~ Não é favor nenhum do
Governo recuperar terras do País para entregar à economia Nacional. Por isso, quando se fala em subsídio, eu
distingo, subsídio nem sempre é paternalismo, às vezes é
uma necessidade fundamental.
Mas, não qtiefo aloi1gir-me, Sei que V. Ex~ está premiado pelo tempo, porque 17 milhões de nordestinos esper!l_IT) p~la ação de V. Ex.•, mas 3.00 índios, que são nossos irmfios) e~tào à espera de V. Ex~. lá no MinistériO, sei
que V. Ex• está angustiado pela questões da sua pasta.
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Mas, como última consideração, e sem querer tomar o
tempo de V. Ex:', eu queria dizer que esta Comissão tem
um missão a cumprir, sobretudo neste Governo, da abertura democrática, neste Governo das esperanças novas
da República nova e nós estamos imbuídos do melhor
propósito de criticar V. Ex•, no bom sentido, mas também de cooperat_" com V. Ex:• V. Ex~ vai terproblemas
sérios, como disse o nobre Senador Virgílio Távora, para
conseguir que o Governo federal, depois que aprova os
seus próprios programas, faça o que é essencial, os desembolsos. Porque V. Ex~ nada fará sem o apoio desses
recursos. E digo mais, Ministro, o Nordeste não precisa
mais -de progiãiria. Já está com tanto programa bom que
basta escoJher os melhores. Ê ao fazer o remédio, como
diz o Senador Cesar Cais. Mas, esses programas todos
estão sendo desmoralizados, através do tempo, pela falta
de recursos. As idéias são boas, mas são desmoralizadas,
exatamente, no momento da execução. E depois que são
desmoral_izadas, o_ Governo dá o tirO de misericordia e
acaba com elas.
O SR.
- Poderíamos c_onvidar o Sr. Ministro d_o Planejamento também.
O SR. PRESfDENTE (José Lins)- Isso nós podemos fazer. Vamos convidar o Ministro Sayad para vir
também a esta Comissão,- quem sabe poderiam vir os
dois juntos?
Mas eu quero dizer a V. Ex:• que está Comissão agradece a sua presença. Agradece a sabe que V. Ex.• vai fazer
tudo para ajudar a resolver os problemas fundamentais
dessas regiões mais pobres. Mas também V. Ex:• pode
contar com o- nosso apoio, com a nossa cooperação e
sobret~do, com a grande experiência dos meus pares que
aqui estao e que podem muito cooperar para ajudar o
Governo.
Muito_ obrigado a V. Ex• (Palmas.)
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Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
João Lobo- Cesar Cais- Afonso Sandra- Carlos
Alberto - Amir Gaudênc1o- Cid Sampaio- Nivaldo
Machado- Luiz CaValcante- Mata-Machado- José
Fragelli - Arno Damiani.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comParecimento de ll Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
_ Sob a proteção de Deus, iniciamos nOSS<fS trabalhos.
1

O Sr. 19-Secretário irâ proceder à leitura-do Expediente.

E lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO SENHOR
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome
indicado para função cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM
- N• 457, de 1986
(N9 637/86, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item III) da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Marcílio Marques Moreira, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto aos Estados Unidos da
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América, nOs termos dos arts. 56 e 59 --dO Decreto n~'-93.325, de I~> de outubro de 1986.
2. OS riiéríTOSâo Senhor Marcílio Marques Moreira,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, l3 de outubro de 1986. -José Sarney.
INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae
MARC!LJO MARQUES MOREIRA
Rio de JaneirojRJ, 25 de novembro de 1931.
Filho de Mario Moreira da Silva e
Noemia de Azevedo Marques Moreira da Silva.
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Terceiro-Secretário da Embaixada do Brasil em
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Diretor Financeiro do Museu de Arte Moderna, Rio de
Janeiro, 1968/71.
Professor (Pensamento Político Contemporâneo), Instituto Rio Branco, Rio de Janeiro, i965j75.
Decano da área de Ciências Sociais, Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 1968/80.
Membro do Conselho :Ôiretivo do Banco Nacional do
Desenvolvimento Económico (BNDE), 1974/80.
Membro do Conselho Diretívo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 1968/81.
Vice-Presidente Executivo do UNI BANCO, 1968/83.
Presidente do Instituto de Estudos Políticos (IEP),
Brasnia.
Presidente do Brasilvest, Brasilinter, Brazilian Assets.
Presidente do ltaparica S.A., Club Mediterranée.
Presidente do Instituto de Administração (Universidade
Federal do Rio de Janeiro).
Membro da Diretoria Financeira, Universidade Católica
de Petrópolis.
Membro-da Fundação "Casa de Rui Barbosa", Museu
Castro Maía.
-- -Membro do Instituto Brasileiro de Adminis_ltação Municipal (IBAM).
Membro do Comitê Dirctivo da Conferência Atlântica.

--Membro do Comitê COnsultivo da Câmara de Comér-Cio-do Rio de Janeiro.
Membro do PEN clube do RiO -de Janeiro.
Membro da "American Politica] Science Association".
Membro do "Center for lnter-American Relations".
Membro do Museu de Arte Moderna (Rio de Janeiro).
MelÍ1bro do Instituto dos Economistas (Rio de Janeiro).
Membro do Instituto de Executivos Financeiros (Rio de
Janeiro).
Membro do "lnternational Club of Bank Economists"
(ICBE).
Livros Publicados:
Indicações para o Projeto Brasileiro (Rio: Tempo Brasileiro, 1971).
Poder, Liberdade e Desenvolvimento: Indicações para o
Debate Brasileiro (Rio: Tempo Brasileiro, 1980).
De Maquiavel a San Tiago (Brasília: Universidade de
Brasília) 1981).
Perfil Parlamentar: San Tiago Dantas (Brasília: Câmara
dos Deputados, 1983).
Brazilian Quandary (New York: XX Century Fund,
1986).
Artigos Publicados:
J ornai do .Brasil, Correio da Manhã, Cadernos Brasileiros, Gazeta Mercantil, Relações Internacionais;- EUromoney, Fundação Getúlio Vargas, Documentação e
Atualidade Política, Indice, Escola Superior de Guerra,
Digesto Económico, Exame, Revista do Serviço Público,
Government and Opposition, O Globo, Credit Suisse
Bullentin, American Banker, Política e Estratégia, International Herald Tribune, Contribuciones.

O Senhor Marcílio Marques Moreira ocupa atualmente o cargo de Membro do Conselho Diretivo da União
de Bancos Brasileiros S.A.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
em
de
de_ 1986. - Paulo Monteiro
Lima, -chefe do Departamento do PessoaL
(À Comissão de Relações Exteriores.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa aviso ministerial que vai ser lido pelo Sr.
i~>-Secretáriõ.
E lido o seguinte
AVISO N• 600
9 de outubro de 1986
Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar e de informar a VossiCExcelência, em resposta ao SM/N~> 597, de 22 de setembro de 1986, que comparecerei ao Senado Federal
atendendo à convocação do Senhor Senador JarnifHaddad, conforme o Requerimento~~~ 266, de 1986, na data

que melhor satisfaça o Regimento Interno dessa Casa do
Congresso Nacional.
· Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência
os protestos de minha alta consideração e apreço,- Díl~
son Funaro, Ministro de Estado da Fazenda,
O SR. PRESIDENTE (José Frageili)- O expediente
lido vai à publicação.
A Presidência comunica ao plenário que, nos termos
do arL 77, inciso II, do Regimento Interno, pelo término
do respectivo prazo, extinguiu-se, em 10 do corrente, a
comissão especial criada pelo requerimento n9 86, de
1986, destinada a realizar estudos sobre problemas
atuais de saúde pública, com particular atenção à reinfestação do Aedes Aegypti, à epidemia do dengue e à insuficiente dísponíbílidade de soro antiofidico em Território Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Esgotou-se,
dia 3 do -corrente, o prazo previsto no § 31' do art. 59 da
Constituição, para que o Congresso Nacional deliberasse sobre o Projeto de Lei do Senado n~> 147, de 1982 (n9
5.327/85, na Câmara dos Deputados), que isenta de
qualquer tributação os proventos da aposentadoria e dâ
outras providências, vetado totalmente pelo Senhor Presidente da República.
Nos termos do§ 49 do referido dispositivo constitucional, o veto é consíderado mantido.
A Presidência fará a devida comunicação ao Senhor
Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Coricedo a
palavra ao nobre Senador Afonso Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há dias, desta tribuna, tive ocasião de chamar a
atenção de meus ilustres pares e da Nação, em geral,
para o trabalho solerte que vem sendo realizado pela esquerda visando a estabelecer wn clima de comoção social em todo o País.
Focalizei os casos das greves políticas, irrompidas em
cadeia, às invasões de próprios da União, as invasões de
_terra, o desprezo às l~is, os insultos às autoridades, como
forma de quebrar os valores que nos habituamos a respeitar, obedecendo a um plano estratégico destinado a
extinguir o regime democrático.
Percebe-se claramente, pelo desencadeamento de desordens pontilhando vários pontos do Território Nacional, que existe um esquema montado para impedir que o
Governo, usando instrumentos do regime democrático,
possa enfrentar com êxito os problemas do povo.
Não há motivos económicos que justifiquem a eclosão
suc:es-Siv<i "(:k greves, pois o Plano Cruzado, não obstante
algumas distorções, que precisam ser Corrigídas, ofereceu melhores condições de vida à população, como evidêõ.cía·, de" forma inequívoca, o aumento exagerado do
consumo de bens e serviços. Portanto, as lideranças sin-

Outubro de 1986
clicais, ao invés de fomentar movimentos paredistas, de-

veriam induzir os trabalhadores a cooperar com o Governo, que teve a coragem de enfrentar forças poderosas

para implantar no País uma nova potrtiCa econômica,
voltada basicamente para a defesa dos interesses populares. Entretanto, o que se vê são figuras notórias da esquerda, ati vistas da CUT, PT, M R-8, Convergência SociaHsta, PC do B e PC, agindo à socapa ou ostensívamente, na criação de um clima de luta entre o capital e o
trabalho, obedecendo à tática dialética marxista. Tive
magna satisfação ao ler, em um grande jornal paulista,
declarações corajosas e oportunas do Presidente Sarney,
que c_orroboraram minhas afirmações desta tribuna.
O Chefe da Nação, com sua autoridade e, pois com
conhecimento dos fatos que se passam no âmago da vida
nacional, lançou um brado de alerta contra as esquerdas
radicais que, no seu entender, tentaram executar um plano destinado a paralisar o país, em outubro, e gerar o
caos social. Esse plano, segundo o Presidente (que deve
dispor de informações para fazer tal denúncia) previa ii
deflagração, em série, de greves de sentido político, em
setores básicos da economia.
Esses movimentos paredistas surgiriam simultaneamente com a agitação no campo e invasões de terra,
onde fosse possível acirrar conflitos.
Afirmou o Pre.~idente ter em seu poder documentos
que comprovam a existência dessa trama dos extremistas, entre os quais se destacam os dirigentes da CUT.
O sinal de partida para a execução do plano- era agreve dos bancários que, se vitoriosa, arrastaria em sua -esteira várias outras que se sucederiam, com o objetivo de
solapar a economia nacional. Tentaram paraHsar a Cia.
Siderúrgica Nacional, para atingir a COSIPA e outras siderúrgicas.
Pararam o trabalho no porto de Santos, mas não conseguiram espraiar o movimento por outros portos, cQmo
era seu propósito, a firil de criãr condições insuportáveis
ao embarque e desembarque de mercadorias.· Fizeram
tudo para deflagrar greves nos Correios e Telégrafos e no
Instituto de Previdência Social, chegando ao clímax se
obtido sucesso nas primeiras iniciativas, com a parede
dos metalúrgicos.

Estas palavras, com pequenas alterações vocabulares
que não modificam seu sentido, não são nossas, mas do
Presidente José Sarney, que, assim, conclama o apoiõ
das lideranças responsáveis do país para combater e vencer a trama criminosa urdida pela esquerda, a fim de que
a maioria silenciosa e acomodada, na qual muitos dormem o sono da omissão ou da conivência covarde, não
seja colhida, às caladas da noite, pela audácia de uma
minoria atuante. Precisamos abrir os olheis e ouVidos
para ver e escutar os atas e palavras disfarçados, como
faz parte da tática niarxista, qUe procuram preparar o
terreno para transformar o Brasil em uma "democracia
popular", isto é, uma democracia de contrafação, à
feição de Cuba e Nicarágua, onde a mais leve manifestação oposionista, até ·em pensamento, é esmagada pela
morte ou cruel aprisioõ"amento dos adversários do governo.
O Presidente Sarney, em sua patriótica entreviSta, ao
comentar o texto de anteprojeto da Constituição elaborado por uma comissão de brasileiros notáveis, fez
menção especial, condenando-a, à proposta de impedir
que as Forças Armadas sejam garantidoras da ordem interna, o que poderia conduzir o pafs à anarquia:, sem
existirem instrumentos eficazes para detê-la.
"Pelo dedo se conhece o gigante", afirma um brocardo popular. Por aquele dispositivo, visando a afastar as
Forças Armadas da função primordial de garantir a segurança no País, verifica-se como, entre os notáveis, prevaleceu a linha esquerdista que deseja entregar a Nação à
sua própria sorte, exposta, à ação nefasta de grupos que
pretendem valer-se da liberdade como um meio para
exterminá-la, instituindo no Brasil uma "democracia popular", para uso da nova classe de privilegiados- a famosa nomenclatura, própria dos governos comunistas.
Com declarações à imprensa, o Presidente Sarney
tranqailizou a Nação, quanto à sua posição de demoCrata de centro, receptível às reivindicações sociais dos segmentos mais modestos da população, acessível, portanto, a reformas justas em vários institutos jurídicos, a fim
de adaptá-los à conjuntura soCiológica cõntemporânea,
mas contrário a mudanças radicais que importe-m no
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desnaturamento do regime democrático e no an-iquilamento da propriedade privada.
Bt:m haja, pois, essa definição, que nos dá a confiança
de que o Presidente Sarney não permitirá que, nas mãos
de um nordestino destemido, sejam destruídas pela esquerda, as tradições de liberdade, democracia e cristianismo do povo brasileiro.
Era _O que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDNETE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
A pauta da presente sessão, nos termos do art. 197, alínea a do Regimento Interno, destina-se a trabalhos das
Comissões.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- .Volta-se a lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cesar Cais.
O SR. CESAR CALS (PDS- CE. Pronuncia-o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Ceará, como de resto o Nordeste brasileiro, sofreu
durante anos sucessivos, prolongadas estiagens com da~~:~i~. e irremediáveis efeitos na sua agricultura e peNo decorrer desse triste período, milhões de brasileiros nordestinos enfrentaram as mais duras adversidades
inclusive a fome e a miséria, aumentando, principalmen~
te, a mortalidade infantil em razão da subnutrição. A situação económica foi profundamente atingida, afetando
sensivelmente as combalidas finanças públicas, gerando,
em conseqaência, graves distorções na área social, prov_ocadas, especialmente, pelo processo migratório, ocaSIOnando o desenlace de famílias inteiras.
Hoje, porém, Sr. Presidente, a situação embora invertida, em função do copioso inverno ali registrado, outros
problemas de igual extensão também se afiguram no
meu Estado.
E que as enchentes que inundaram o solo cearense,
apresentam agora negativos reflexos na safra de produtos básicos da nossa agricultura, comprometendo, mais
uma vez, as atividades rurais desenvolvidas na região.
Representativas lideranças do Município de Itatira,
me encaminharam um documento, historiando os momentos de penúria que estão atravessando os agricultores ali residentes, em face dos enormes prejufzos causa·
dos pela reduzida safra.
Em ltatira, conforme relata o aludido documento, os
agricultores, praticamente sem exceções, estão passando
sérias privações. Uns não possuem os indispensáveis
meios para comprar alimentos para a sua própria sobrevivência, enquanto outros não têm a mínima condiÇão
de saldar as suas obrigações bancárias, onde contrataram empréstimos do custeio agrícola.
Torna-se, Sr. Presidente, altamente necessária a presença do Oõverno federal, através da abertura de "Fren·
tes de Serviços" para a população pobre e a imediata
execução do PROAORO para os que obtiveram financiamentos para o custeio agrícola no presente exercfcio.
Devo destacar que o algodão, principal cultura deItatira, foi completamente perdido, em função da praga do
bicudo, a qual deveria, na época oportuna, ter sido debelada pelos órgãos estaduais que, infelizmente, continuam
inertes e indiferentes aos problemas qUe se avolumam no
meu Estado.
É realmente triste que as prioridades para a agricultura, amplamente divulgadas, não tenham até hoje saído
da retórica para uma ação real, capaz de eliminar· as pragas agrícolas, através da utilização de eficazes mecanismos que impeçam a redução dos níveis da nossa produção.
Diante de tantos danos, muitos deles causados pela incompetência do Governo estadual, grande parte da população de ltatira já vem se deparando com a fome,
doenças e outros males provenientes da falta de alimentos, com incidéncia maior nas crianças e pessoas de idade
mais avançada.
ps proprietários rurais que, heroicamente, salvaram
os seus rebanhos nos cinco anos consecutivos de seca, estão agora na iminência de vendê-los para saldar as dívidas contraídas com as entidades creditíci:is, as quais financiaram o respectivo custeio agrícola.

Para que os Senhores tenham uma idéia sobre as
apreensões que cercam os proprietários rurais de Itatira,
passo a enumerar as estimativas dt: perca das :iafras dos
produtos agrícolas:
-safra do algodão - perdida em torno de 90%.
-safra do mHho -aproveitamento de apenas 50%.
--safra do feijão - perdida em aproxímadamente
80%.

-outros produtos- 70% comprometidos.
Pelos números mostrados, Sr. Presidente, é realmente
dramática a situação dos a-gricultores, merecendo dos
poderes públicos urgentes providências, a fim de que seja
evitado que o flagelo se estabeleça na sofrida população
de Itatira.
P'or estas razões, faço um veemente apelo às autoridades governamentais, no sentido de que sejam executadas
_sérias medidas, até mesmo.por uma questão de humanidade, com a finalidade de resolver, pelo menos parcialmente, a grave situação. ~necessário que o poder público manifeste a sua solidariedade através de uma ação
bem coordenada, a fim de que o povo, que ainda acredi~
. ta na sua representação política, possa se sentir confortado e consciente de que as suas reivindicações são consideradas com reSponsabilidade.
Desejo também, Sr. Presidente, cobrar do governo
maior pressa para a implantação da reforma agrária,
tendo em vista que as medidas governamentais até aqui
anunciadas não alcançaram nenhum efeito prático.
A lentidão que vem caracterizando o processo de reforma agrária tem induzido a violência, além de gerar a
desconfiança nas ações do governo federal, que a meu
ver precisa encarar o problema com a velocidade que ele
merece.
Volto, porém, Sr. Presidente, a defender uma reforma
agrária justa e com total observância dos preceitos legais. As terras a serem desapropriadas devem antes passar por exames criteriosos; a fim de que as áreas realmente produtivas sejam respeitadas.
Mas, para que o plano agrário brasileiro possa ser viabilizado, além das terras destinadas aos agricultores,
deve-se oferecer também os necessários condicionamentos; inclusive novas linhas de crédito agrícola, para uma
produção abundante que, sem dúvida, solucionara o
problema de abastecimento, ao mesmo tempo em que serã resolvida definitivamente a situação dos trabalhadores rurais que anseiam por um pedaço de terra.
Quero, finalmente, Sr. Presidente, advertir as autoridades governamentais, no sentido de que seja agilizado o
processo de financiamento para os proprietáríos rurais
que continuam sem a obtenção de créditos para o custeio agrícola, o que vem provocando momentos de
apreensão e desconfiança nos diferentes segmentos da
nossa comunidade rural.
Era o que tinh~:~ a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discUrso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não desejando indagar da oportunidade ou do mérito
da iniciativa governamental destinada à ampla e profunda reforma administrativa -providência de resto comprovadamente necessária e já em plena execução limito-me, na oportunidade ·deste pronunciamento, a
consignar a minha apreensão ante o anunciado encerramento das atividades da SUDHEVEA.
Sem embargo de as medidas deflagradas pelo Presidente José Sarney nesse campo me merecerem o mais
efusivo aplauso, posto que se integram ao c-oml'texo de
providências de enxugamento da máquina administrativa, com vistas à imperativa diminuição do déficit público, receio, pelos argumentos que adiante vou expender,
que uma eventual extinção daquela Superintendência
leve à inevitável falência a indústria brasileira de borra~
cha natural.
No cerne das minhas preocupações está o fato de que
o Brasil, que já foi o único produtor mundial desse bem
econômico, estará inteiramente na dependência de importações do produto, no caso de se confirmar a extinção do Órgão.
Essa é também a avaliação da Associação Brasileira de
Produtor~ de Borracha Vegetal, ~cujos integrantes
mostram-se igualmente alarmados com as informações
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acerca de fechamento da SUDHEVEA, mobilizando o
setor e as autoridades politicas e administrativas do País
.. no sentido de se repensa& tão drástica solução", tendo
em conta que tudo e todos não podem prescindir do
transporte rodoviârio, que depende de pneus, e estes precisam da borracha para a sua fabricação.
Como se observou no ano passado, por ocasião da
greve dos motoristas de caminhão, a cidade do Rio de
Janeiro possuía eStõqueS de alimentos para atender a
apenas cinco dias de consumo, numa demonstração inequívoca de que as populações desse e de outros grnades
centros urbanos dependem dos gêneros produzidos em
outras áreas, transportados, em 90% dos casos, por via
rodoviária - vale dizer: sobre pneumáticos aqui produzidos, com matéria-prima nacional e estrangeira.
Como se sabe, há pouco mais de 100 anos o País era o
único produtor de látex em todo o mundo. A borracha
era abundante, fazendo a riqueza de cidades como Belém
e Manaus, principais beneficiários das exportações do
produto. Todavia, a colonização inglesa da Malásia íntrpduziu o cultivo racional da hevea brasilicnsis, a partir
de mudas levadas do Brasil, desenvolvendo plantações
no sistema de curva de nível, corretarrrente adubadas e
enxertadas com copas selecionadas.
Enquanto aqui se praticava a extração predatória dessa dádiva da natureza, Iâ a borracha passou a ser tão negociada quanto o trigo, a soja e o ouro, elevando o país,
ainda em 1946, à condição de controlador da produção
mundial, e já então independente da coroa inglesa. As-

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

sim, o Brasil, que dominava o mercado mundial, regrediu à posição de importador de dois terços de seu consumo de borracha.
Conforme revelam os indicadores levantados pela Associação Brasileira de Produtores de Borracha Vegetal,
chegou-se a esse ponto em face de não se aceitar que a
borracha, no caso do Brasil, é mais estratégica do que o
petróleo. Daí, conseqUentemente, escassearam os investimentos no setor, levando-o a um processo de contínua
descapitalização nos últimos 5 anos, e agravado pelo represamento de preços no ClP.
Nesse caso, os preços pagos aos produtores apontam
hoje uma defasagem de mais de 48%, significando evidente desestimulo ao setor, e a dependência tornou-se
alarmante: para um consumo fixado em torno de 115 mil
toneladas anuais, o país produz tão-somente 32 mil toneladas, em igual período.
Para tentar reverter essa situação, o Governo Federal
desenvolveu, nos últimos anos, 3 Programas Nacionais
de Borracha. Ambiconando o plantio de 380. mil hectares
de seringais até 1986, o que asseguraria ao país o pleno
atendimento da demanda dentro de 4 anos, esses Programas não ultrapassaram a marca dos 150 mil hectares
plantados, à conta da correção monetária sobre os empréstimos dos produtores e das carências de assistência
técnica, de extensão rural, de métodos de correção de solos, de adubação e, sobretudo, de crédito.
Visualizando esse quadro, penso que o Governo do
Presidente José Sarney não admitirá que se venha a ex-
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tinguir a SUDHEVEA, pois tal medida só poderá determinar o agravamento da já difícil situação do setor. Ao
contrário, é justo supor que Sua Excelência, sensível ao
problema, implemente providéncíãS que reconduzam o
Brasil à posição de grande produtor de borracha natural.
Afínal, o Presidente não desconhece que 65% do transporte nacional são realizados sobre pneus, e que os estoques brasileiros correspondem a apenas uma semana de
consumo das indústrias pneumáticas e de artefatos de
borra-cha.
Além disso, a demanda interna cresc.e na ordem de
10% ao ano, sujeitando o País à importação de 70% do
seu consumo, ao tempo em que nações mais desenvolvidas mantêm estoques estratégicos do produto, equivalentes às necessidades brasileiras em um decénio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
designa para a Ofdem do Düi da sessão ordinária de
amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Trabalhos das Comissões
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 4 minutos.)
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1.1 -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1- Aviso
- N~> 1.171, do Sr. Ministro João Sayad, sugerindo a data de 26 de novembro próximo, às 15 horas e
30 minutos, para seu comparecimento a essa Casa, a
fim de prestadnfofrililÇões Sõbre os critêrios de aplicação dos recursos do Fundo Nacional. de Desenvolvimento.

1.2.2 --Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Sena,do n~> 224j86, de autoria
do Sr. Senador Jamil Haddad, que dispõe sobre o
cálculo de custas em processos trabalhistas, e dá outras providências.
-1.2.3 -

Requerimento

- N"' 503/86, de autoria do Sr. Senador João Lobo, solicitando autorização do Senado FederªJ para
participar da Delegação do Brasil à 41' Assembléia
Geral da Organização das Nações Unidas.
1.2.4 -

eleitoral em curso no País, e, em particular, no Estado de Minas Gerais.
SENADOR JAMIL HADDAD, como Líder Funcionamento da futura Assembléia Nacional
Constituinte: Discrinünaçào sofrida pelos pequenos
partidos na distribuição do tempo de propaganda
gratuita no rádio e na televisão.
SENA DOR CESA R CALS - Necessidade de se
garantir às crianças melhores condições de vida.
Problemática nordestina. Defesa da aprovação de
entenda da Câ!J1ara ao Pfojeto de Lei n9 135(86, estendendo o horário de votação no próximo dia 15 de
novembro.
SENADOR AFONSO SANCHO- '"Prêmio Moi-

nho Santista" concedido a diversas personalidades
que menCiona, em solenidade presidida pelo Governador Franco Montara, no Palãcio dos Bandeirantes.

SENADOR ARNO DAMIANI - Restabeleci·
menta da vinculação do Lavador .Central de Capivari
S/A, como entidade autónoma, sob controle da SIDERBRÁS.

Comunicação da Presldencia

-Recebimento do Aviso n9 387-SP, do Presidente
do Tribunal de Contas da União, encaminhando_ ao
Senado quadro resumo das sanç_Õe.!i aplicadas por
aquela Corte de Cont_as, no período de 7 a 28 de
agosto de 1986.

SENADOR MATA MACHADO- X aniversârio
da Declaração Universal dos Direitos dos Povos, a
ser comemorado em Atenas, Gréciã, no período -de 7
a II de novembro próximo.
SENADOR GASTÀO MULLER- Inoperância

1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR MURILO BADARO, como LíderHomenagem ao Senador Mata Machado. Campanha

de equipe do Ministério da Agricultura em convênio
com o Estado de Mato Grosso, para o combate ao
gafanhoto no Município de Paranatinga.

ORDEM DO DIA

L3 -

Trabalhos das Comissões
1.3.1 -

Matéria apreciada após a Ordem do Dia

Requerimento n<1 503/86, lido no Expediente da
presente sessão. Votação adiada por falta de quorum,
após parecer da Comissão de Relações Exteriores,
proferido pelo Sr. César Cais.
1.3.2 -

Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Progra·
ma Nacional do_ Bom Menino, lançado pelo Preside~te José Sarney no último dia 10.
SENADOR ODACIR SOARES- Relatório do
Tribunal de Contas de Rondônia sobre as Contas da
adp1inistracão do Sr. Angelo Angelin, relativas ao
exercício de 1985.
SENADOR GABRIEL HERMES - Reflexões
sobre os problemas que enfrentam, presentemente,
produtores, industriais, comerciantes e consumidores.
1.3.3 - Designação da Ordem do Ola da próxima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO

2 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FE·
DERA L
N<1 98, de 1986 (republicação)

3 4 DOS

MESA DIRETORA
LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI·

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER·
MANENTES

Ata da 289;t Sessão, em 14 de outubro de 1986
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli e João Lobo
ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS, ACFiAM-SK PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal -- Odacir Soares -Gabriel Hermes
-Alberto Silva --João Lobo- Cesar Cais- Aforiso
Sancho- Martins Filho -A mi r Gaudêncio- Nivaldo

Machado - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista Alaor Coutinho - Jamil Haddad - Mata MataMachado - Murilo Badaró - Benedito Canetas_ Gastão Miille;- José Fraielli- Arno Dainiani- Ivan
Bonato.

-O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre~
sença acusa o comparecimento de 21 Srs. ~e:nadores. Ha·
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
SOb a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 111-Secretârio irá proceder à leitur.a do Expediente.
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É lido o seguinte

EXPEDIENTE
Aviso n9 1.171
Em 13-10-86
Senhor Presidente_,_
_______ _
Em referêncía ao üfício SMjn9 598, de 22-9"-86, que
acompanha o Requerimento n9 304/86, dos Srs. Sena?ores Alaor Coutinho e Jamíl Hadd~d, apraz-me sugenr a
V. Ex• a data de 26 de novembro próximo, às 15:30 horas, para o meu comparecimento a ess<J. Casa, a fiin de
prestar informações sobre os critérios de aplicação dos
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex• os
protestos de elevada estima e distinta conslderação. João Sayad, Mlnístro.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
tido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser!ido pelo Sr. !~'
Secretário.

E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO

Em verdade, não há lógica no fato de existirem vârios
valores, de diversas origens, regulando o processo trabalhista.
A Lei n~' 5.584/70, fixa como base para alçada o salário mínimo e a Lei nl' 7.402/85 vem reforçar tal entendimento legal.
Não há sentido em se tomar por base o valor de referência regional para cálculo das custas, contrariando disposição expressa no art. 789 da CL T.
De igual modo, não tem o menor sentido social restabelecer como base para o depósito garantidor do juízo o
valor de referência regional, da Lei n~' 6.205/75, quando
- o art. 899 da CL T esclarece que se deve adotar por base o
salãrio mínimo regional.
A extinção da correção monemna de que tratam os
Decretos-leis n~'s 2.283 e 2.284, de 1986, não deve servir
de estímulo à protelação do desfecho dos feitos, como já
vem ocorrendo.
Sala_ das Se;:ssões, 14 de outubro de 198~. - Jamil
Haddad.

Art. 899. Os recursos serão interpostos por simples
petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exCONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

visória até a penhora.
§ i<:> Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vezes
o valor de referência regional, nos dissfdios individuais,
só será admitido o re_curso, inclusive o extraordinário,
mediante prêvio depósito da respectiva importância.
Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se~á
o levantamento imediato da importância do depósito,
em fivo-r da parte vencedora, por simples despacho do
juiz.
§ 2'i' Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado,
para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de Direito, até
o limite d!! 10 (dez) vezes o valor de referenda regional.
§ 31' Revogado pela Lei n<:> 7 .033, de 5 de outubro de
!982 (DO 6-10-82).
§ 49 O depósitõ de que trata 6 § I~' far-se-á na conta
vinculada do empregado a que se refere o art. 29 da Lei
n<:> 5.107, de 13 de setembro de.t966, aplicando-se-lhe os
preceitos dessa Lei, observado, quanto ao respectivo levantamento, o disposto no § 111
§ 59 Se o empregado ainda não tiver conta vinculada
aberta em seu nome, nos termos do art. 21' da Lei nl'
5-.107_, de 13 de setembro de 1966, a empresa procederá à
respectiva abertura, para o efeito do disposto no § 21'
§ 69 Quando o valor da condenação, ou o arbitrado
para fins de custas, exceder o limite de 10 (dez) vezes o
valor de referência regional, o depósito para-fins de recurso s_erá _limitado a este valor.

.-'SEÇfi.O 'iú ...... -.. ··-· ..... .
Das custas

Justificação
Este projeto é de inspiração da nobre_Seção do Estado
do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do_ B.ra&il.
Passo a referir os fUndamentos que o alicerçam.
O disposto no arL 14, § 21', da Lei n~' 5.584/70, foi revogado pela Lei n~' 7.115/83.

~ 59 Os emolumentos de traslados e instrumentos serão pagos dentro de quarenta e oito (48) horas após a sua
extração, feito, contudo, no ato do requerimento, o depósito prévio do valor estimado pelo funcionário encarregado, sujeito à complementação, com ciência da parte,
sob pena de deserção.

ceções previstas neste Titulo, permitida a execução pro-

Dispõe sobre o cálculo dt! custos em processos tra-

balhistas, e dá outras providências.

to.

LEGISLAÇÃO CITADA

N• 224, de 1986

O Congresso Nacional decreta;
Art. J<? As custas a que se refere o art. 789 da Consolidação das Leis do Trabalho serão calculadas sobre o
salário mln"irilo-regional.
ArL29 __ O___depóslto ga"raiitidor do juí:to,- a que se i'eTere o art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, será
devido até o limite 10 (dez) vezes o salârio mínimo regional, quer se trate de sentença líquida, quer se relacione
com sentença iliquida, e neste caso se tomará por base o
valor atribuído à causa para fins de custas e 31çada.
Art. 31' A prova da situação econômica do -trabalhador, de que cuida o art. 14, § 2~', da Lei n~' 5._584/70, serã
feita na forma da Lei n" 7.115/83 e servírf de base Pãr8.
deferimento da gratuidade da justiça nos própriOs autos
da reclamação trabalhista, sem necessidade de_ qualquer
outra formalidade, salvo quando impugnada na defesa.
Art. 4<:> Esta Lei entrará em vigor na -data de sua
publicação.
Art. _5<:> Revogam-se as disposíções em contrário.

h) quando houver deSistência ou arquivamento, sobre
o valor do pedido;
c} quando o valor for indeterminado, sobre o que o
juiz-presidente ou o juiz fixar;
dJ no caso de inquérito, sObre 6 (seis) vezes o salário
mensal do reclamado ou dos reclamados.
§ 4~' As custas serão pagas pelo vencido, depois de
transitada em julgado a decisão ou, no caso de recurso,
dentro de 5 (cinco) dias da data de sua iiJ.tcrposição, sob
pena de deserção, salvo quando se tratar de inquérito,
caso em que o pagamento das custas competirâ à empresa, antes de seu julgamento pela Junta ou Julzo de Direi-

Art. 789. Nos dissídios individuais ou coletivos do
trabalho, até o julgamento, as custas serão calculadas
progressi\:amente, de acordo com a seguinte tabela:
1- até um valor de referência regional, 10% (dez por
cento);
II -acima do limite do item I até duas vezes o valor
de referência regional, 8% (oito por cento);
III- acima de duas e até cinco vezes o valor de referência regional, 6% (seis por centO);
IV- acima de cinco e até dez vezes o valor de referência regional, 4% (quatro por cento);
V- acima de dez vezes o v:alor de referência regional,
2% (dois por cento).
--§ J9 Nas Juntas, nos Tribunais Regionais e no Tribunal Superior do Trabalho, o pagamento das custas será feito na forma das instruções expedidas pelo Tribunal
Superior do Trabalho. Nos Juízos de Direito, a importánica das custas será dividida proporcionalmente entre os
funcionários que tiverem funcionado no feito, excetuados os distribuidores, cujas custas serão pagas no ato de
acordo com o regimento local.
§ 21' A divisão a que se refere o § 1~', as custas de execução e os emolumentos de traslados e instrumentos ser~o_determinados em tabelas expedidas pelo Tribunal
_Superior do Trabalho.
§ 31' As custas serão calculadas:
a) quando houver acórdo ou condenação, sobre orespectivo valor;

LEI N' 5.584, DE 26 DE JUNHO DE 1970
Da Assistência Judiciária
Art. 14. Na Justi_ça do Trabalho, a assistência judiciária a que se refere a Lei n<:> 1.060, de 5 de fevereiro de

Outubro de 1986

1950, será prestada pelo Sindicatá da categoria profissio~
na! a que pertencer o trab::~lhador.
§ l~' A assistência é devida_a todo aquele que perceber salário igual ou inferior-- ãõ dobro do mínimo legal,
ficando assegurado igual benefício ao trabalhador. óe
maior salário, uma vez provado que sua situação econô~
mica não lhe permite demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
§ 211 A situação económica do trabalhador será comprovada em atestado fornecido pela autoridade local do
Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante
diligência sumária, que não poderá exceder de 48 (quarenta e oito) horas.
§ 3~> Não havendo no local a autoridade referida no
parágrafo anterior, o atestado deverá ser expedido pelo
Delegado de Polícia da_ circunscrição onde resida o em~
pregado.

LEI N• 7.115, DE 29 DE AGOSTO DE 1983
Dispõe sobre prova documental nos casos que indi~
ca, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congres~
so Nacional decreta e eu sanciono a seguinfe- lei:
Art. }9 A declaração destinada a fazer prova de vi~
da, residência, pobreza, dependência económica, homo~
nímia ou bons an_teced_ente_s, quando firmado pelo pró~
prio interessado ou por procurador bastante, e sob_a_s penas da Lei, presume~se verdadeira.
Parágrafo único. O disposto. neste artigo não se apli~
ca para fins- de prova em processo penal.
Art. 21' Se comprovadamente falsa a declaração,
sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrati~
vas e criminais previstas na legislação aplicável.
Art. 3~' A declaração mencionará expressamente a
~
responsabilidade do declarante.
_ _ . -·
Art. 41' Esta lei entrará -em vigof ·na data de sua
publicação.
Art. 59 _Revogam-se as disposições em contrário •.
Brasília, 29 de agosto de 1983; 1629- da Independência
e 95~' da República. -JOÃO FIGL'EIREDO, lbrahim
Abi-Ackel, Hélio Beltrão.
(Às ComisSões de Ci:mstituiçào e Justiça e deLegislação Social.;

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
ser4 publicado e remetido às comjssõ~_:::competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
l~'~Secretário.

f: lido o seguinte
REQUERIMENTO

N• 503, de 1986
Tendo sido convidado a participar da Delegação do
Brasil à 41• Assembléia Geral da Organização__ das
Nações Unidas, solicito me seja concedid_a autorização
para desempenhar essa missão, nos termos dos arts ..36, §
29, da Constituição e 44 do Regimento Interno.
Esclareço que deverei estar ausente do País durante
cerca de 30 dias.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 1986. - João
Lôbo.

O SR. PRESIDENTE (José fragelli) - O requeri·
mento lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores devendo ser apreciado após a Ordem do Dia da
presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Através do
Aviso n~' 387-SP, de }9 de outubro do corrente ano, o
Presidente do Tribunal de Contas da União encaminhou
ao Senado quadro resumo das sanções aplicadas por
aquela Corte de Contas, no períõdo de; a 28 de agosto
de 1986.
O expediente foi encaminhado, com oficio; à ComiSsão de Finanças., pai'a conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre senad~r Murilo Badaró, como Líder.
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O SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DLS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa·
lavra, ao Senador Jamil Haddad, como Líder do PSB.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Estranho o· açodamento com que alguns diiigenies
políticos vêm tratando de problemas ligados à futura As~
sembléia Nacional Constituinte. Invocandq o argumento
de que é preciso prover para -que ela possa bem funcio~
nar, tais setores apregoam providências, como se fora
possível traçar rumos ou impor diretrize"s a iitn organismo livre e soberano.
Estão esquecidos de que um trabalho alentadO, reali~
zado por juristas convocados oficialmente e que, recentemente, foi entregue ao Chefe da Nação, como um anteprojeto de Constituição, não será enviado aos Constituintes sob essa roupagem. Poderá servir de subsídio- e
digo Ínesmo de subsídio importarite- para a elaboração
da nova Lei Maior, se assim o entenderem os manda~
tários do povo.
O que todos desejam é uma Assembléia independente,
sem tutelas ou influências, refletindo as aspirações e tendências dos diversos segmentos sociaiS- e que poSsa carrear para o texto básico os princíPios gerais de toda a organização do País.
Venho reparando que até da existência de partidos em
número elevado se queixam os grandes, a ponto de espalhar que essa multiplicidade poderá vir a prejudicar ·os
trabalhos da Constituinte. E mesmo antes das eleiçõesjâ
sonham em frear e tolher os menores partidos naquela
Assembléia.
Curioso paradoxo! Quando o Brasil caminha para a
frente e todos decantam mudanças, nos bastidores
armam~se peias.
Sr. Presidente, eesse prÕci:dimento do- "rilorde-e sopra" ou do "uma no cravo outra na ferradura", para empregar expressões simples c-om que a sabedoria popular
muito diz, esse procedimento, repito, parece que vai se
tornar uma constante na nossa vida política, acionado
pelos chamados partidos grandes, hoje no poder e preocupados em não descer do poder.
A Emenda ConstitUcional n9 25, de maio de 1985, deu
nova redaçãã ao art. 152 da ConstituiçãO e estabeleceu:
"E livre a criação de partidos políticos". E dispôs, também, no seu art. 6~':
7

"Os partidos políticos que, até a data desta
Emenda. tenham seus registras indeferidos, cancelados ou cassados, poderão reorganizar-se, desde que
atentidos os princípios estabelecidos no caput e itens
do art. 152 da Constituição".
No ano de 1985, iam ser disputadas as el~ições para as
Prefeitura:; d;~.s Capitais, para as-de -MUnicípios, estân~
cias hidromíneiais e de outros descaracterizados como
de interesse da segurança nacional.
Foi editada a Lei n9 7.332, de li' de julho de 1985. Este
diploma, no seu art. 13, definiu o que se devia considerar
partidos em formação e os declarou habilitados à prática
de todos os atas relativos ao seu funcionamento.
Tais partidos habilitados participaram daquele pleito
em várias cidades brasileiras.
Posteriormente, a Lei n~' 7.454, de 30 de dezembro de
1985, no seu art. 2~', veio possibilitar a esses mesmos par~
tidos particiPar das vindOuras eleições Je 15 de no~
vembro.
Quer dizer: inicialmente, facilitou-se a formação dos
partidos, admitiu-se a sua presença nas eleições munici:
pais e disPensou-se o registro definitivo para que pudessem concorrer, também, à Constituinte.
Mas, os tropeços cot;neçaram com as Leis n9s ?.493, de
17 de junho de 1986, que estabeleceu normas para a rea~
Iização das próximas eleições, e 7508, de 4 de julho de
1986, que instituiU normas pai'a-a -propaganda eleitoral.
Os projetas de que se originaram essas Leis foram por
mim, repetidas vezes, criticados da tribuna do Senado,
como Líder do Partido Socialista BraSileiro. Usei de re~
cursos regimentais ·a meu alcance, para não vê~los aprovados, pois representavam um atentado contra os parti~
dos pequenos, praticado pelos grandes, que eram preci-
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samente os que aplaudiam as proposições, através da sua
maioria no Parlamento.
Estava convencido, como continuo, de que se o Brasil
___ rumava para um pleito constituinte, sob a inS:Píraçãq de
reformas, todos os partidos que livremente concorriam
deveriam ter a mesma oportunidade quanto à propaganda. Por que deixar viver todos e impedir o crescimento
de alguns? Afinal de contas, todos não existiam sob o im~
pério de uma mesma lei?
Todavja, não predominou a lógica, não valeu o bom
senso. Vingou a força da maioria, que procurava a
sobrevivência, ameaçada pela convivência múltipla.
Agora, quando se está cm plena campanha, quando os
g-randes falam alto e dispõem de muito tempo e os pe-quenos mal podem sussurrar as suas mensagens, quando
se assiste a um impressionante e jamais visto festival do
poderio económico, sempre por parte de candidatos das
agremiações grandes, pensa~se, maquina~se, e, mais do
que isto, Sr. Presidente, já se chega a falar que é necessário disciplinar o funcionamento dos pequenos partidos
na Constituinte.
Tenho tal ameaça como intolerável e, por isso, desde
jâ, denuncio~a. De duas, uma: ou os partidos estão ou
não estão dentro das exigências legais. Se estão, o seu
funci9namento é pleno, normal e deve ser tranqUilo, seja
nas praças públicas, seja no Parlamento. Ninguém poderá tolhê~lo. Jâ é tempo de se deixar de lado, vez por todas, os vícios do passado.
Quanto à Constituinte, ela tem a sua eleição marcada
para o dia 15 de novembro. Constituída a Assembléia,
conhecidos to_dos_ os seus membros, falem, então, por
ela, estes, mas só eles, sobretudo em se tratando de matéria de seu interesse interno.
Era-o iiue desijava dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, Senador Cesar Cais.
O SR:. CESAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o .seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs~ Senadores:
No domingo passado, comemorou~se O Dia da
Criança, quando famílias abastadas festejaram com
brindes o dia dedicado aos seus filhos.
Mas, Sr. Presidente, em contraste, em visita a
Juazeiro-CE, em um dos bairros pobres, vi crianças subnutridas, em busca de um agrado. Nos subúrbios de Fortaleza, no Conjunto Palmeira, a cena se agrava. Menores
passam o dia nas ruas ainda alagadas, divertindo~se no
mesmo canal onde porcos bebiam águá. Creio que· isso
não pode continuar.
Reivindico um melhor tratamento para os nordestinos, principalmente as crianças.
Na Constituinte, se tiver a honra de pertencê-la, defenderei que a fãmília seja objeto de um capítulo especial.
Nesse capítulo, os seguintes pontos deverão merecer legislação específica:
~paternidade responsável;
-obrigatoriedade das creches para acolher as
crianças filhos das mães que trabalham;
-ensino pré-escolar e escolas obrigatórias até os 16
anos, sendo que nas últimas séries, o ensino profissionalizante.
Para isso, Srs. Senadores, é necessário que se tenha:
- sãlário digno para os professores;
_- reciclagem dos mestres;
- livros didáticos, alimentação, saúde e higiene para
os àlunos.

Por outro lado, Sr. Presidente, defendo que as empresas que investirem em educação, cultura e esporte pos~
sam-ter diieito a irici!niívos fiscais.
Sempre disse que não se pode desenvolver um país sem
liderança competente.
Da-í pOr que sempre estimulei a instalação de bibliotecas, museus de ciências, artes ou históricos e casas de cultura.
Quanto à universidade, a queremos autônoma, no
curriculum, direção e administração da mesma.
S_rs. Senadores, como representante de um Estado
pobre, como o Ceará, desejo que a próxima Co"rlstituição
tenha como um dos principias a redução dos desníveis
sociais que só pode ser conseguida pela redução dos
desníveis regionais.
Ê preciso que se diminua a diferença entre o Nordeste
sofrido e o rico Sul do País. Não temos direito de ficar
irilpassíveis ·com a concentração de renda nas mãos de.

'

3548

Quarta-feira 15

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

poucos, enquanto inúmeras famflias não têm como se

mancista, de 25 anos, cujo romance "Feliz Ano Velho"

alímentar ou beber.

tornou-se Best seller.

A campanha política no Ceará, que somente pode ser
feita com uma presença permanente dos candidatos em
todas as áreas, reaviva a nossa memória de como nós
nordestinos somos injustiçados.
Basta de discursos e afirmações de prioridade, o que
queremos ê o direito de trabalhar para o sustento de nossa família, terrã e condições de plantio para alimentar
esta população famínta. Nós nordestinos temos de lutar
pela vinculação de verbas federais em todos os setores
proporcional a nossa população, não vejo por que não
termos um terço das verbas federais ç:le cada_ setor para dar condições de realizar ob~as permanentes, sem
solução de continuidade e construirmos barLagens, di~
ques, cletrificação, irrigação, estradas para nos prevenir~
mos das secas e enchentes.
--·
Sem isto, Srs. Senadores, não há salvação para o Nordeste. Aqueles que se opuseram a esse tipo de colocação
vão ficar responsáveis pela profunda miséria em que se
encontra o Nordeste, que será, sem dúvida nenhuma,
palco de uma revolução social pela carência de compreensão daqueles que têm poder, daqueles que têm melhores condições de dar pelo menos, uma palavra de
apoio ao nordestino sofrido, _
Gostaria também, Sr. Presidente, ao final do meu pronunciamento, - e este é um outro assunto - mas creio
oportuno- dirigir um veemente apelo às lideranças partidárias com assento nesta Casa, no sentido de que seja
aprovada, ainda esta semana, a emenda da Cârilara dos
Deputados ao Projeto de_ Lei n9 135, de 1986.
Pela emenda, Srs. Senadores, o encerramento da votação de 15 de_novembro irá até às 20 horas, o que possibilitará o comparecimento de religiosos às secções eleitorais para exercerem o seu direito de voto.
Como já ê do conheçimento de toQos - fiz um pronunciamento nesta Casa - os adventistas e irrealistas
guardam o sábado e, pela atual legislação eleitoral, é impossível que etes possam votar, uma vez que a votação
termina às 17 horas, horário coincidente com o seu culto
religioso:
Creio que seria oportuno, e é mais um· ãpelo quCTaço,
que a Justiça Eleitoral designasse algumas seçõ~s eleito~
rais próximas dos Templos, que possam funcionar até às
20 horas, porque o que queremos é saber o que pensa a
maioria da população. Não há por que excluir segmento
tão importante dessa mesma população.
Creio que a aprovação da importante matêria evitará
um grande número de abstenções, ensejando, por conseguinte, que milhões de· brasileiros escolham os seus re~
presentantes· que irão compor a Assembléia Nacional
Coristituint~~ _
. ...
, _
Era o que tinha a dizer, Si. Presidente. (Muito bçm!)
O SR. PRESIDENTE {João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre. S..e:IlaJku'----'---4Jonso Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE._Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr_. _Presidente,_Srs. Senado_res; __ _
Em cerimônia presidida pelo Governador_ Franco
Montoro, dia 30 de setembro_ último, no Palácio dos
Bandeirantes., os professores Leõnidas de Mello Deane e
Diogo Pupo Nogueira receberam o Prêmio Moinho Santista, e o jovem Carlos Alexandre Netto, o Prêmio Moinho santista Juventude de 1986.
Mais de mil personalidades do mundo cultural, ci"erttífico; social e político estiveram presentes. Entre elas, os
Ministros d:a Saúde e do EMF J\, respectivamente, Roberto Santos e General Paulo Campos P!:!iva; o Presidente da Federação e Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo, Mârio Amato, e b Presidente da Fundação
Moinho Santista, prof. Miguel Reale.
Todos os anos, vem a Fundação Moinho Santista premiando especialistas_ nas ãreas de Ciências· Biológicas e
Profissionais de Sa_úde, Ciências Exalas e Tecno_lógicas,.
Ciências Agrárias, CienelasHumanas e Sociais, Letras e
Artes indicados por Universidades e associações culturais de âmbito nacional:
Ano passado, o Prêmio Moinl1o Santista foi ef!_trgue
ao arquiteto Oscar Niemeyer e ao escultor Bruno· G_ior~_
gio~ enquantO _Luís Antonio d~ A.lmeida, de apenas 21 anos, mereceu o _Prêmio Moinho Santi~ta Juventude.
Os premiados de 198.4 _fQr:am Jorge Amado, escritor;
Menotti de[ Picchia, poeta, e Marcelo Rubens Paiva, ro-

E, pois, a premiação da Fundação Moinho Santista ,
um acontecimento marcante na vida cultural brasileira,
porquanto, além do reconhecimento a individualidades
que, pela inteligência e pelo esforço próprios, durante
anos a fio, enriqueceram a ciência, a tecnologia e o pensamento brasileiro, também estimula os jovens ao trabalho produtivo e ao estudo permanente.
O galardão foi ínstítuído quando a S.A .. Moinho San~
tista _Indústrias ·oerais completou cinqUenta anos. Os
candidatos são apresentados à Fundação por estabeleci~
ment_os universitários e entidades. cultu.raij;, e o Prêmio,
que vem sendo considerado o Nobel brasileiro, tem
constítuido estímulo aos que sobressaem nos diferentes
setores da vida cultural braslleira.
Ao fazer este registro, congratulo-me com a meritória
iniciativa dos empresários que, sem medir esforços e re~
cursos financeiros, colaboram com o poder público, incentivando o esforço de quem elegeu a pesquisa, o estudo, a análise como a atividade de preferência.
Ninguém desconhece que Niemeyer, Giórgio, Jorge
Amado e Menotti dei Picchia são internacionalmente conhecidos e respeitados pela obra desenvolvida. Mas é salutar verificar-se que moços como Marcelo Paiva, Luiz
de Almeida e Carlos Alexandre Netto contribuem para
melhorar ªs conQ_ições culturais da nossa ge!1:e, do nosso
povo.
O Sr. Cesar Cais- Permite V.
O SR. AFONSO SANCHO nobre Senador Cesar Cais.

EX·~

uin aparte?

Com muito prazer,

O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador José Afonso Sancho, V. Ex• traz à Casa a louvação de uma empresa que
procura premiar e estimular aquelas personalidades ou
mesmo os jovens que se destacam na cultural ou na pesquisa. Quero me associar à idéia_de V. Ex• e trazer a esta
Casa este registro, porque, na realidade, nós procuramos, com toda ênfase, dar um estímulo a _quem se dedica
à cultura ou à pesquisa. Neste País "o segmento que se dedica a isto ê muito pequeno. Não há país alguns, no
mundo, não há exemplo algum no mundo, onde de possa
sobreviver sem a cultura, sem investimentos em cultura,
sem estímulo à cultura e à pesquisa. Não há exemplos no
mundo. Infelizmente, no Brasit, estes pesquisadores,
multas vezes ficam ao sabor de oportunidades, de verbas
que sempre são as· primeiras a serem cortadas nos orça~
mentos deficientes. De maneira que as pesquisas são interrompidas, as pesquisas não têm solução de continuidade, Isso faz com que o nosso povo, na ânsia de ouvir
notícias, também fique impaciente com as pesquisas. Se
não dá certo na primeira vez, não quer mais continuar
pesquisando. Vejo com muita apreensão esse desestimulo à pesquisa no Brasil. Como ex~miqistro das Minas e
Energia fui autor do Programa do Álcool, fruto de uma
pesquisa. Hoje o Programa do Álcool é_o principal trunfo do Brasil no exterior porque definimos uma tecnologia nacional. Isso foi fruto de uma pesquisa. Desde
quando diretor da Eletrobrás, quatro anos ailtes de ser
ministro, vinha perseguindo o Programa doAlcool, o ãl~
coo! energético. E foi assim que chegamos a essa magnífica realidade que abri_u as portas do mundo ao Brasil.
Hoje, não seria passivei o Plano Cruzado se não tivéssemos economizado nove bilhões de dólares por ano na
Conta Petróleo, com o aumento da produção e com o
Programa do Álcool. O Brasil é o único País do mundo
que tem carros movidos cem por cento a álcool, fruto da
tenacidade e do esforço na pesquisa. Mas são poucas as
pesquisas que encontram alguém que tenha poder, por_que nos foi dado poder, como Ministro, de perseguir a
pesquisa, apesar dos fracassos. Como Diretor da ELETROBRÃS, iniciei pesquisas sobre fontes eólicas, cheguei a fazer um seminário em Recife para verificar as
~usas dps fracassos. Cie:ntistas, técriJcOs- de todo o mundo com brasileiros discutiram çs_ fr_~cassos das pe~quisas.
Infelizmente, es_sas_ pesquisas todas, com os cortes nas
verbas, não tiveram prosseguimento. De maneira que a
empresa privada, que dá o seu estfmulo à cultura e à pes~
quisa, merece todo o nosso aplauso e o registro muito
oportuno que V. Ex• faz nos Anais desta Casa. Cumprimen_to V. Ex~. principalmenté cumprimento a d[retoria
do _Mo_inho Santista pelo espírito pioneiro que dá ao
Brasn, de fazer com que recursos sejam alocados no estímulo à cultura e à pesquisa, porque não são recursos
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perdidos, pelo contrário, são investimentos que se faz em
favor do futuro do Brasil.
O SR. AFONSO SANCHO- Agradeço o judicioso
aparte do nobre colega Cesar Cais, que muito engrande~
ce este·modesto pronunciamento.
_
Estou certo de que o exemplo do Moinho Santista encontrará seguidores, não apenas em relação a ernpre~
sários dispostos a contribuir para a afirmação cultural
do País, m·as no que se refere à multiplicação dos que, no
silêncio dos laboratórios ou das bibliotecas, forjam rumos por onde a cultura brasileira caminhará firme.
Era este o pronunciamento que gostaria de fazer, Sr.
Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Arno Damiani.

0 SR. ARNO DAMJANI (PDS - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Torna-se imperativo que o Ministro da Indústria e do
Comércio determine as providências indispensáveis ao
restabelecimento do Lavador de Capivari S/A como entidade autônoma, sob_ vínculo e c_ontrole à SIDERBRÁS.
Permanecendo, como até agora, sob a supervisão operacional da Carbonífera Próspera S/ A, pode-se comprometer o abastecimento regular de carvão metalúrgico à
íi1.dústi'í3 siderúrgica pesada do País e a produção de
energia termelêtrica do Conjunto Jorge Lacerda, no preciso instante em que se anunciam restrições ao consumo
de energia elêtrica" nã.s Regiões Su1 e Sudeste.
Essa a recomendação e as advertências dos vereadores
que compõem as Bancadas do PDS, do PMDB e do PFL
na Câmara de Tubarão, no meu Estado, inscritas em documentOs encimínhados ao Ministro José Hugo Castelo
Branco, elaboradas pela Associação Comercial e Industrial de Tubarão e pela equipe técnica e administrativa
responsâvel pelo funcionamento do Lavador Central de
Capivari, apontando as causas e conseqüências do processo que vem determinando a contínua deterioração da
indústria de produção e beneficiamento do carvão catarinense, com graves prejuízos para a economia do Estado e do próprio País.
Como se sabe, durante quatro décadas as sucessivas
administrações da Companhia Siderúrgica Nacional,
mercê do empenho de seus técnicos e da dedicação de
seus operários, ergueram a indústria do carvão de Santa
Catarina de um estâgio artesanal para- o nível das mais
modernas unidades mineradoras.
Com um sistema integrado e totalmente mecanizado,
essas unidades foram as responsáveis pda seqUência das
atividades extrativas e pelo aperfeiçoamento técnico do
Lavador de Capivari, conseguido e implantado, com
seus laboratórios e centros de controle operacional, após
muitas diliculdades.
Todavia, decidiu~se _o afastamento da Companhia Siderúrgica Nacional dos serviços que prestava à comunidade do sul do Estado de Santa Catarina, onde se tornou
ploneira na Utilização do carvão metalúrgico nacional na
indústria pesada de fabricação do aço, com uma produção em torno de 12 milhões de toneladas por ano, assim como do uso intensivo do carvão secundário para a
geração de energia termelétrica, com um total de 480
mW de potência instalada e previsão de expansão para
até 850 mW.
Dava-se início efetíYo ao bloqueio das ativídades,
agravado com a fusão e incorporação do Lavador deCa~
-- pfYarí à ·carbonífera Prósp"era S/ A, para cuja diretoria
não se indicou qualquer técnico da antiga administração
da Companhia Siderúrgica Nacional.
E importante que se esclareça que o Lavador Central
de Capivari, introduzido na confluência dos ramais de
Criciúma, Urussanga e Laura MUller, da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, é o responsãvel pelo beneficiamento de to~o o carvão produzido no Estado de Santa
Catarina: mas diversas minerações dessa bacia catarinen~
se ae carvão e que, por força de dispositivo legal, foi assegurada uma contribuição mínima de 20% _de carvão co~_
queificável catarinense lã produzido, destinado à mistura
de carvões importados para a fabricação do coque meta~
lúrgico, empregado nas operações de produção pesada
de aço.
Assim, durante todo aquele tempo a política do carvão catarinense ObServava as recomendações de que toda
a produção do Estado de Santa Catarina seria adquirida
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para beneficiamento no lavador Central de Capivari, en.
carregado de centralizar a produção de carvão metalúr~
gico destinado à operação da indústria siderúrgica a coque. Além disso, era obrigatória a utilização máxin:iifdo

carvão catarinense, segundo avalição técnica, nas operações de produção do c_oque metalúrgico para consumo
dos altos fornos.
Ademais, em complementação a essas medidas, o carvão secundário, produto do beneficiamento do carvão
Barro Branco para a produção do carvão metalúrgíco,
teria priorídade de utilízação na produção ma-ciça de energia elétrica, em usina vinculada à operação do lavador de Capivari.
-Para atender a essas recomendações, a Companhia Si·
derúrgica Nacional promoveu a mecanização total da lavra e do transporte da produção, implantando um laboratório completo de lavabilidade e de pesquisa da natureza física do carvão e substituindo os_circuitos Ori"glriais
de beneficiamento, a ·estes transformando em um dos sistemas lavradores por ciclones de meio denso mais atualizados e eficientes do mundo.
_
Com a incorporação da emÇfesa lavador de Capivari
SjA, à Carbonífera PsQsperã SjA, por ato unilateral da
Companhia Siderúrgica Naciõnal, criou-se situação incompatível com as funções até então atribuídas à administração autônoma do-lavador de Capivari, até atingir o
presente quadro de risco para a economia catarinense,
decorrente dos evidentes prejuízos que essa subordinação acarreta para a indústria carbonífera do Estado e
para as siderúrgicas clientes. _
_
Conclusivamente, enfatiza o documento que a departamentalização do lavador de Capivari ignOTa -ã-ln1Portâncía fundamental de suas funções controladoras da
produção dos vários tipos de carvão; desconhece o risco
potencial, mas muito real, de que tal situação embarace a
execução dos programas da SIDERBRAS e da ELI;TROBRAS, tendo por base o carvão catarinenSe .excelentemente controlado pelo lavador de Capivari; e, esquece o agravamento previsível desses desajustes, em
caso de privatização du. Carbonífera Próspera S/ A hoje detentora da maior reserva, de carvão metalúrgico
da bacia catarinense.
Impõe-se, portanto, a desincorporação imediatamente
daquela Empresa da Carbonífera Próspera S/ A,
restituindo-se-lhe a anterior condição de empresa autónoma, sob controle direto da SIDERBRAS, principal in·
teressada, juntamente com a ELETROBRAS, em que
seja mantido o patrimônío técnico e a política de ~usren~-
dade do lavador de Capivari- um dos pilares da política federal do carvão no Estado de Santa Catarina.
Por gentileza de S. ·Ex• o Sr. Ministro José Hugo Cãstelo Branco, tomo conhecimento de que o assunto
encontra~se a nível de consultoria, para o fiin de se processar cnterioso exame sobre a conveniência de se romper o vínculo entre as duas empresas, e de se estabelecer
estratégia empresarial que otimize a médio e longo pra·
zos o sistema produtivo, promovendo·se inclusive a avaliação patrimonial do Lavador de Capivari e da Carbonífera Próspera, atendido o disposto no Decreto-Teí n9
86.21S, de IS de julho de 1981, que estipUlou normas
para a transferência, transformação e desativação das
controladas pelo Governo Federal.

O Sr. Cesar Cais- Permíté V. Ex• um aparte?
O SR. ARNO DAMIANI- Com muito prazer, Senador César Cals.
-

O Sr. Cesai Cais- Na realidade, V. Ex• traz ao Plenãrio a necessidade de haver uma coordenação entre os
usuãrios do carvão. V. Ex~ diz que o lavador de Capivari, e isso ê plena realidade, tem um papel muito importante para a utilização d_o_car~ão_ de _Santa Catarina, car.
vão energético ou metalúrgico. Por aí vieram alguns conflitos entre a utilização da SIDERBRAS e a utilização da
ELETROBRAS, quando, por uma decisão, como V. Ex'
disse, unilateral, foi entregue à Companhia Siderúrgica
Nacional jã que fica aquela utilízação bastante condicionada._ Então eu acho que é oportuno, como reflexão ao
pronunciamento de V .Ex•; que se restabeleça aquilo que
já existiu no Brasil, uma Comíssão do Carvão Na_cional,
ou uma empresa para coordenar a _utilização do carvão.
Na realidade, eu seria mais por uma comissão, para não
criar mais empresas, mas uma comissão que tivesse o poder de decisão sobre não só a parte de exploração do car.
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vão como, também, a utilização do carvão e o beneficiamento do carvão, como é o Lavador de Capivari. Eu
creio q.ue V. Ex•, ao trazer ao conhecimento do Ministro
da Indústria e do Comércio, José Hugo Castelo Branco,
aproveito a oportunidade e tomo a liberdade de trazer
essa idéia de volta. Fu~ voto vencido, quando Ministro
de Estado, mas coloquei uma empresa do Ministério, a
CAEB, para fazer esse tipo de coordenação, jã que eu
não tinha podido criar a comissão, que era a minha pro·
posta, coloque[ a Companhia de Auxiliar das Empresas
de Energia como principal responsável pelo carvão, para
haver essa coordenação, que, sem dúvida, ê indispensável para a maximização do carvão que ê uma riqueza mineral de- rriuita importância para o Brasil e, em particular, para Santa Catarina.
O SR. ARNO DAMIANI - Agradeço o aparte de V.
Ex• que veio enriquecer meu pronunciamento.
Enquanto aguardo os resultados desses estudos, desejo acrescentar ao Sr. Minístro que o aproveítamento do
carvão de Santa Catarina apresenta-se também como a
alternativa ideãl para a resolução do problema determi·
nado pela redução d_QS__mananciais hídricos.
Implantando-se novas usinas termoelétricas, com funcionamento assegurado pelas reservas já confirm_ª-d,as de
l bilhão e 300 milhões de toneladas, estar-se-ã íncenti·
vando o setor carbonífero catarinense, e viabilizando a
superação da crise energética que assola o sistema inte-grado Sul·Sudeste, bastando, para tanto, assegurar a im·.
plantação da Jorge Lacerda 4, em 1989, seguida da conS:
trução da Jorge Lacerda S.
Essas medidas, acrescidas de investimentos na Rede
Ferroviãria Federal e _no Porto de hnbituba, com vistas a
garantir a indispensável infra-estrutura viãria ao procesN de aproveitamento dessa grande riqueza catarinense,
permitirão, ademais, um crescimento de 30% na produção do carvão, e a expansão do mercado de emprego
para mais 15 mil pessoas.
Ao consignar também a minha solidariedade ao pleito
que _é hoje defendido por todos os catarinenses, regiStro,
por igual, a legítima expectativa de que o assunto continuará a merecer as atenções do Ministro da Indústria e
do Comércio. O lab9rioso Estado que represento esperã
providências que assegurem o pleno prosseguimento das
atividades do Lavador de ÇapivB._ri Sj A, bem como a in~
centivação do aproveitamento maciço do_ carvão, poiS
e~<I:S são, conforme demonstrado, indispensãveis à contiDu_idade do desenvolvimento de Santa Catarina e_ao própno processo de soerguimento da economia naciOnal.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) ~Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Mata-Machado.
O SR.1\1ATA-I\-1ACHADO (PMDB- MG. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,_ Srs. Senadores:
Inscrito para falar amanhã, quero, entretanto, aproveitar a oportunidade para fazer uma pequena comunicação que, a meu ver, poderá vir a ter grande importân·
cia.
Ciente da valiosa atividade da Fundação Internacional Lélio Basso pelo Direito e a Libertação dos Povos,
cuja Secretária-Geral, Linda Bimbi, antiga profeSsora
em Belo Hori~oD.te; dirigente do "Colégio Helena Guer~
ra", praticamente dissolvido nos sombiiciS-ri1oinelltos
que se seguiram ao 31 de março- 19 de abril de 1964,
julgo do meu dever, por estar convencido da importânciado X? anivesãrio da Declaração Universal dos Dii-eitos
dos Povos, a comemorar-se entre 7 e II de novembro
próximos, levar ao conhecimento do país por intermédio
do Senado Feâeral, correspondência qUe nõS foi dirigida
nos termos que passo a ler:

X ANIVERSÁRIO DA DECLARAÇÃO
UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS POVOS
ATENAS. 7·11 DE NOVEMBRO DE 1986
Ficha de Participação
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O senhor é conviOado como participarite da equipe de
trabalho.
O
Passagem e estadia pagas por nós.
O senhor é co)lvid_ado em qualidade de hóspede de
honra.
O
Passagem paga pelo senhor e estadia por nós.

-0

Senhor é convid3.do Como participante livre.
Passagem e estadia por própria conta.

O

X Aniversário da Declaração Universal dos Direitos
dos Povos
Atenas, 7-ll de novembro de 1986
Endereço: ZAPION (Jardim Nacional)

Roma, 15 de setembro de 1986
Por ocasião do X9 aniversãrio da proclamação da DeclaraÇão UniVersal dos Direitos dos Povos, em Alger, as
três organizações -que nela se inspiram e que foram fundadas por LéU o Basso (a Fundação internacional, a Liga
internacional, o Tribunal Permanente dos Povos) realizarão em Atenas uma conferência comemorativa, do dia
7 ao dia II de novembro de 1986, com a colaboração do
PASOK.
Como há 10 anos, são convocados estudiosos de direito, de históiia; de Sociologia e de política, teóricos e ativistas dos movimentos de líbertação e líderes de vãrios
governos.
Além dos balanços inevitãveis num aniversãrío decenal, a reunião pretende ser um forum onde se encontra·
rão, em vista do futuro, aqueles que, em níveis diversos,
são os protagonistas dos movimentos e das lutas, no
Norte e no Sul do mundo.
O obje!ivo geral será construído a,través de quatro setores de intervenção e de pesquisa:
1. A crise mundial e as fronteiras novas do direito
dos povos (sexta.feira 7 de novembro).
2. A experiência histórica das lutas de libertação na
África, América Latina, Europa, Mediterrâneo oriental
e Oí'knte Médio (sãbado, 8 de novembro).
3. Análise crítica das doutrinas da libertação no
Norte e no Sul do mundo (domingo, 9 de novembro).
4. Os movimentos de libertação da luta ao· poder
(segunda-feira, lO de novembro - terça-feira, 11 de novembro).
Os relatores serão especialistãs de nível universitário
de fama mundial e responsáveis pe!a teoria e pela prãtica
política no Norte e no Sul do mundo.
Vários representantes de governo jâ asseguraram a sua
presença.
Lembro aqui que signatário da declaração, datada de
Argel, a 4 de julho de 1976, foi o eminente brasileiro Mi~
guel Arraes, agora reintegrado à atividade política entre
nós, a pleitear, no momento, a eleição para o governo do
Estado de Pernambuco.
Q_s trabalhos se iniciarãO sexta-feira, 7 de novembro,
às 10 horas e se concluirão terça-feira, li de novembro,
às 20 horas.
Os convidados se dividem em relatores, pessoal das
equipes de trabalho, hóspedes de honra e livres participantes. No convite incluímos uma ficha para cada categoria.
Pedimos-lhe que nos faça saber, até o dia IS de outubro, se lhe interessa ou não participar à Conferência e
de reenviar·nos a ficha anexa com a sua assinatura e outros dados.
/'\.-secretaria de Roma se coloca à s_ua disposição para
ulteriores esdarecimentos sobre o conteúdo e sobre a or·
ganização.
CoJ·diais saudações.
Fondazione Internazionale Lelio Bass·o
Per ii Diritto e la Liberazione dei Popoli
I1 Presidente
(François Rigaux)
Presidente da Fundação e do Tribunal
Lega Internazionale per i Dittio
e la Liberazione del Popoli

II Presidente
Nome ......................... Sobrenome , ._..
Endereço
..•.................. ····~··· ... ·--··-··
Telefone
···························~···
Título
O senhor é convidado em qualidade de relator, O
Passagem e estadia pagas por nós.

3549

( Leo Matarasso)
Presidente da Liga
Fondazione Internazionale Letio Basso
Per ii Diritto e la Liberazione dei Popoli
(Lind_3 Bimbi)
Secretãria~Ge:ral da Fundação
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A Secretária-Geral da Fundação, Sr~ Linda Bimbi, foi
quem enviou, pormeu-in~erinédio, esta declaração, que é
também um convite ao Governo do Brasil, feito através
do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem. Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa~
lavra ao nobre Senador Gastão MUller, Líder CIQ exercício do PMDB.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores: ----------Todos nós, ou quase todos, estamos na peregrinação
cívica pelos nossos Estados na luta pela reeleição, ou ajudando os outros a se reelegerem ou se elegerem. No sábado passado estive na cidade de Paranatinga. Lã recebi
uma queixa e, através desta tribuna, transmito-a ao Sr.
Ministro da Agricultura, ao Sr. Governador do Mato
Grosso, ao-Sr. Secretârio da Agricultura de Mato Grosso. Os paranatíriS;as têm o seu território ocupado, vamos
dizer assim, pelos gafanhotos, é dali que eles partem para
a devastação da agricultura. Mais um peso naS costas do
pobre agricultor, além da praga, da falta de financiamento, do atraso do financiamento e ainda, por contrapeso,
vem o gafanhoto. A equipe que está em Paranatinga, em
convênio entre Mato Grosso e o Ministério da Agricultura, está totalmente inoperante. As acusações são as
mais sérias quanto as atividades desta equipe, entre as
qpais, me disseram, não tenho o ônus da pro:'a, que ela
está vendendo gasolina de avião e gasolina comum, ao
invé~ de cumprirem com o seu objetivo, -que é o de lutar
contra a praga do gafanhoto.
Peço, portanto, que o Sr. Ministro da Agricultura e o
Governo do Mato Grosso, enfim, Os órgãos que estejam
engajados no problema tomem providências para verificar se as acusações que me foram transmitidas são verdadeiras._ Caso seja comprovado o fato, que haja uma punição" àqueles que não estão cumprindo com o seu dever.
O produtor agrícola de Mato Grosso não pode, portanto, ficar sujeilõ à inoperância, à ociosidade de _pessuas
que não tenham o senso de responsabilidade e não estão
cumprindo com o seu dever.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) hora do Expediente.
Passa-se à

I;stã finda a

ORDEM DO DIA
A pauta da presente sessão, nos termos do art. 197, alínea a do Regimento Interno, destina-se a trabalhos das
· ·- - ·
-Comissões:
- . O SR. PRESID~NTE, (João Lobo)_- Passa-se à apreCiação do Requerimento n~' 503/86, lido_·no Expediente,
pelo qual o Sr. Senador João Lobo solicita aut9rizaçãO·
para participar, como observador parlamentar da Delegação Brasileira, da XLI Sessão daAssembl~li Geral das
Nações Unidas.
A matéria depende para a sua apreciação de parecer
da Comissão de Relações Exteriores.
SolicitO dõ -nobre Senador Cesar Cais o parecer daque__
le órgão técnico.
O SR. CESAR CALS (PDS- CE. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Autorizado pela Comissão de Relações Exteriores
apresento, neste momento, parecer favorável a que o Senador João Lobo possa integrar a Delegação do Brasil
na XLI Reunião da Assembléia Geral das Nações Unidas como observador parlamentar.
Na verdade, a Organização das Nações Unidas, a
ONU, desempenha um papel muito importante na busca
da paz mundial, que somente será atingível pela compreensão entre os povos. E não pode haver plenário mais
adequado para essa compreensão como aquele, quando
a quase totalidade do mundo discute problemas comuns,
em busca de soluções também comuns e possíveis.
Estou certo que o Congresso Nacional, e em particular
o Senado Federal, muito lucrará com a ida do Senador
João Lobo como observador parlamentar na referida
Assembléia Geral da ONU.
Este é o parecer, Sr. Pr~dente.

O SR. PRESIDENTE (Joào Lobo)- O parecer e favorável.
Completada a instrução da matéria e sendo evidente a
falj.a de quorum o requerimento fica com a sua votação
adiada.
Conce_do a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O "Programa Nacional do Bom Menino" foi lançado
pelo Presidente José Sarney sexta passada, 10 de outubro, durante solenidade realizad_ª no Palácio_ do Planalto; presentes os Ministros de Estado do Trabalho, Almir Pazzianotto e da Previdência e Assistência Social,
Raphael de Almeida Magalhães; o escritor Marcos Vinícius Vilaça, Presidente da Legião Brasileira de Assistência (LBA); e várias personalidades especialmente convidadas, dentre as quaiS os delegados estaduais da "Comissão Nacional da Criança e a Constrtuinte" e o
Secretário-Geral da Conlérência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), D. Luciano Mendes de Almeida.
O acontecimento antecipou as Comemorições tradicionalmente realizados no dia 12 de outubr_o, consagrado à criança.
No discurso que proferiu sobre o mencionado Programa o Chefe da Nação esclareceu que ele compreeende
um elenco de medidas convergentes, destinadas a melhorar as condições de vida e as perspectivas das crianças
brasileiras.
Nesse conjunto a principal consistiu, sem dúvida, na
convOcação das empresas privadas para ajudar a solucionar o problema.
Sobre o assunto o Chefe da Nação destacou um Projeto de Lei encaminhado ao Congresso Nacional, vinculando a solução do problema do menor ao contexto da
sociedade industrial, de tal forma que cada empresa no
Brasil reserve um determinado percentual dos seus empregos para, nesse percentual, colocar menores de 12 a
18 anos, que trabalharão apenas 24 horas por semana,
com salário e direito a transporte e qUe, comprovadamente, estejam freqUentando urna escola.
"Isso possibilitará", - asseverou o Presidente José
Sarney - "que, ímediatamente, milhões de crianças,
hoje nas ruas, possam ser assistidas através do trabalho,
com a participação da empresa privada, que tem uma
função altamente social no mundo moderno".
Na opinião do Ministro Almir Pazzianotto a am·
pliação_ da assistência ao menor carente pressupõe a
adaptação da legislação trabalhista no sentido de resol
ver os problemas decorrentes das transformações verifi
cadas na sociedade, e que exigem urgentes medidas desti
:Q.adas a promover a condição social do menor. Com esta
finalidade foram encaminhados ao Congresso Nacional,
na área trabalhista, dois projetas de lei. O primeiro altera o capítulo IV, título III, da Consolidação das Leis do
Tçab~lho (CLT), que estabelece os critérios para ostrabalhadores menores de I 8 anos.
A proposta elaborada pelo Ministério do Trabalho diminui para 12 anos o limite mínimo para o registro de
um trabalhador dentro das restrições impostas ao trabalho do menor.
Atualmente, a idade ffirllima permitida pela legislação
trabalhista é a de 14 anos, embora a Constituição admita
o trabalho a partir dos_l2 anos com autorização expressa
do Juizado de Menores.
A CLT~ nos termos propostos pelo Ministério do Trabalho, passará a proibir o trabalho noturno (das 20 às 6
horas), e a prorrogação da jornada de trabalho além das
horas normais (horas-extras) para os menores de idade.
A obrigatoriedade de contratação de um menor para
20 adultos nas empresas privadas e de economia mista,
foi proposta em anteprojeto dQ Ministério da Previdência e Assistência Social, dispondo que essas vagas sejam
preenchidas por menores abandonados ou filhos de
famílias de renda de até dois salários mínimos, cadastrados e encaminhados ao serviço pelo Juizado de Menores
ou sociedades assistenciais.
Os menores trabalhariam quatro horas por dia, por
salário não inferior à metade do salário mínimo, que poderá ser deduzido do imposto de renda das empresas.
O Ministro Raphael de Almeida Magalhães justificou
a proposta como sendo a única forma de garantir ..• "aos
meninos de rua, abandonados ou_ não pelas famílias, um
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canal de acesso ao mercado de trabalho, além de envolver toda_a sociedade na solução do problema do menor".
Outro Projeto di:: Lei enviado ao Congresso Nacional
pelo Presidente da República, no contexto do .. Programa do Bom Menino" faculta aos sindicatos e empregadores iilcluir a assistência aos filhos dos trabalhadores
nOs contratos coletivos de trabalho, ensejando a realização de convênio com terceiros para implementação
das medidas necessárias.
Também a LBA, de acordo com a proposta do Ministério da Previdência Social, terá recursos garantidos no
Orçamento da União para a gradual ampliação do programa das ..Creches Casulo", de forma a atender em
1990 a 8,8 milhões de crianças na faixa de seis meses a
sete anos de idade.
Para isso, a SEPLAN segundo o anteprojeto, se compromete a destinar, prioritariainente, para a LBA, os excessos de arrecadação do Tesouro.
·
O Presidente José Sarney assínõu, na mesrila ocasião,
- decreio obrigando os órgãos públicos da administração
direta -e indireta ... "a adotarem as providências necessárias" para a criação imediata de creches, instituições
m-aterno-infantis e jardins de infância para os filhos dos
funcionários na faixa de três meses a seis anos de idade.
A criação da Comissão dos Direitos da Criança, vinculada a,o Ministério da Justiça, nos mesmos moldes da
Comiss~o dos DireitoS da Mulher foi, também, proposta, através de decreto assinado durante o lançamento do
"Programa do Bom Menino".
Com o objetivo de complementar as decisões do mencionado programa, o Ministro Raphael de Almeida Magalhães propôs ao Presidente José Sarney que os recursos de origem tributária poderiam ser complementados
por recursos oriundos da alienação de imóveis ociosos
pertencentes a instituições públicas federais.
Esses bens seriam re:unidos sob a administração do
lAPAS (Instituto de Administração Financeira da Previdência Social) e possibilitariam a geração de recursos necessários para, juntamente com as dotações fiscais da
União, proporcionar aos programas sociais do Governo
uma base autónoma de financiamento.
Quanto à LBA, o Presidente Marcos Vinicius Vilaça
acentuou que, ao ser nomeado para dirigir essa benemérita instituição, encontrou-a com um orçamento equivalente a Cz$ 600 milhões, (em 1985), mas, no momento,
o orçamento da LBA atinge CzJ 4 bilhões e em 1987 deverá ser ampliado para Cz$ 8 bilhões.
""Tais recursos- assinalou Marcos Vinicius Vilaçarepresentam um avanço significa-tivo, permitindo equacionar os problemas ''dentro das possibilidades do país".
O elenco- dii-s iniciativas--do Presidente José Sarney revelam, pela convergência dos objetivos coiirnados e das
providências autorizadas, o advento de uma ofensiva de
grandes proporções no âmbito do desenvolvimento social, ou seja, uma nova política do menor.
Convéin ressaltar que, além de uma melhor integração
dos programas assiStericiais os da LBA e da FUNABEM, o Governo resolveu, através de significativas niodificações alterando a legislação trabalhista, conceder incentivos fiscais às empreSas que se dispuserem a empregar menores desassistidos em seus quadros, e autorizar a
Previdência Social a vender imóveis de seu patrimônio a
fim de aplicar os recursos adicionais dessarte obtidos na
execução dos programas de assistência aos menores
marginalizados- carentes, abandonados ou infratores.
A nova política do menor delineada pelo Presidente
José Sarney não se esgota, contudo, na redistribuição e
integração de atribuições entre a LBA e a FUNABEM,
especializando-se esta em crianças e adolescentes em situação de "alto risco"- infratores em potencial, por
visível comportamento anti-social.
Ela serã complementada pela absorção maior, pelo
mercado de trabalho, do menor dessassistido, vítima de
uma legislação irreal e tacanha, que tende a penalizar
empresas que apenas contribuiram para o reforço de magros orçamento familiares.
"Essa politica do menor- "afirmou O Globo em editorial sobre o assunto em sua edição de sábado, II de outubro passado, - reporá o problema onde de fato ele se
encontra: na sociedade e no Estado brasileiros. Porque a
prioridade à criança não pode ser tônica de mentes piedosas, na sociedade; exemplares, mas poucas. A prioridade à criança é a única resposta de uma sociedade que
olha além ,do presente imediato."
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DJÃRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Indagado sobre as dimensões e o alcance do '\Programa do Bom Menino", o Secretârio-Geral da CNBB, D.
Luciano Mendes externou a sua convicção no sentido de
que ... "o problema do Pafs não são as muitas crinças
pobres. O problema somos nós. No momento em que
houver estabilidade na família, trabalhO e salãrio digno
para os pais, haverá também condições de moradia, alimentação, saúde e educação dos filhos".
O pronunciamento do Presidente José Sarriey poi' ocasião do lançamento do "Programa Nacional do Born
Menino", merece atenta reflexão como uma cQncisa e lúcida avaliação das providências governamentais, motívo
pelo qual solicito, sua incorporação ao texto destas considerações.
.
Em diversas ocasiões ocupei a tribuna do Senado da·
República para análise dos problemas vinculados à d_e;fesa das famílias pobres e.dos menores ç~u:entes, através de
pronunciamentos que foram reunidos em lima publicação específica, edita"da pelo Serviço Gráfico do Senado
Federal.
Não poderia, por ci:mseqUnte, deixar de manifestar-me
sobre o assunto, no momento em que o Pre.sid_enje José
Sarney deliberou, com a visão de estadista, a competência e o patriotisino que ·o caracterizam, delinear as diretrizes e bases de uma nova politica para o menor, adequadas às dimensões e eXigências das realidad~ brasileiras.
Eram estas as consrderaçõ~ que desefava tecer nesta
oportunidade. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QVE SE REFERE O SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA

O Presidente José Sarney proferiu, durante a solenidade de lançamento do "Programa Nacional do Bom Menino o seguinte prOnunciamento:
"MEDIDAS ATENUAM
PROBLEMA DO MENOR"
Pronunciamento do presidente José Sarney, durante
solenidade de lançamento do Programa Nacional do
Bom Menino; _
O Brasil e sua democracia começam na criança.
É com defesa dos direitos da criança, direitOS que são
também econômico.s e s.ociaís, que preparamos o nosso
país para o século XXI.
Privilegiar as crianças é, sem dúvida, investir na vida,
na paz e no desenvolvimento social.
As medidas anunciadas, marcando a data do Dia da
Criança, vêm para atenuar os graves problemas enfrentados pelo menor brasileir_o.
_
--·Hoje, como sabemos, hã muitos milhões de crianças
nas ruas de nossas cidades, sem teta e sem alimento. O
Brasil apresenta um dos mais lamentáveis e tristes qUadros de todo o mundo.
Mas ainda é tempo de resgatar essa dí~id~ para com as
crianças e retirâ-las desse sofrimento.
Como disse um grande poeta, .. a criança eo pai do ho·
mem''
Portanto, não podemos admitir que essa situação per·
sista, sob pena de comprometermos nosso futuro.
Todos os instrumentos, asslstenciais ou não, são válidos e devem ser mobilizados para combater a pobreza e
a miséria que afetam as crianças do Brasil. Estaremos ao
mesmo tempo acabando com as sementes da ira, plantadas pelo abandono.
'
No entanto, não nos satiSfaZem as soluções paternalistas.
O menor deve ser preparado para a vida e a cidadania.
Este é o sentido agora lançado neste conjunto de medidas que terá o nome de "Pros;rama Nacional do Bom
Menino" que inclui muitas e importantes tarefa·s· destinadas a melhorar a condição de nossas crianças. A princi..:
pai delas e a convocação da empresa privada para ajUdar
a solucionar o problema. A empresa moderna tem uma
grande missão social.
Nesse sentido, estou propondo ao Congresso um projeto de lei que institui O programa de educação profissional para menores necessitados, e, também, o menor as-
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Esse programa ê absolutamente inovador e para ele
convocamos a consciência nacional. Para inserir a solução do problema do menor d<mtro do contexto d.a sociedade industrial, esse projeto possibilitará que cada
empresa no Brasil reserve um determinado percentual

dos seus empregos para, nesse percentual, colocar menores de 12 a 18 anos, que trabalharão apenas 24 horas por
semana, com salário e com direito a transporte, e também, que comprovadamente estejam freqauentando uma
escola. Isso possibilitarâ, sem dúvida, que imediatamente- nós que temos milhões de empresas no Brasil- milhões de crianças hoje, nas ruas, possam ser asSistidas
através do trabalho, com a participação da empresa privada que tem uma função altamente social no mundo
moderno.
Esse programa insere uma providência de natureza
prática com outra de natureza mais alta, que é a de humanizar o desenvolvimento. Muitas definiÇões foram dadas .ao lorlgo do tempo sobre a arte de governar. Muitas
vezes se disse que governar era fazer estradas, governar
era fazer pontes, governar era fazer grandes obras. Eu
acho que corresponde a este tempo em que nós governamos mudar esse conceito, humanizar a sociedade, trazendo a definição de que governar ê transformar os instrumentos do governo e colocá-los a serviço- da melhoria
da qualidade de vida das pessoas, para que elas sejam
mais felizes.
Sem aumentar impostos e sem onerar qualquer setor
da sociedade, estamos estabelecendo também uma política vigorosa de apoio às creches, enviando um projeto de
lei que cria um sistema de provisão de recursos para o
custeio de programas de creches e de apoio às pessoas
idosas. Os recursos serão gerados pela venda de imóveis
pertencentes a União.
_
..
· . _As creches, graças ao Programa "Primeiro a Crfança",
têm merecido c merecerão uma atenção ainda maior por
parte do governo. Estamos adotando um novo disciplinamento da fiscalização dessas creches que as empresas
também devem oferecer para os filhos dos seus empregados,. estamos também promovendo a instituição, por decreto de creches para os filhos de servidores públicos fe·
derais, medida hã muito reclamada.
Destinaremos, além disso, (lO exercfcio p~ó~_imo, 2,5
bilhões de cruzados para os programas da Legião Brasileira.de Assistência, visando à uníversalização do atendimento.
·
Estamos promovendo o reforço alimentar para as
crianças assistidas pelos programas de creches, coordenados pela Legião Brasileira de Assistência.
É bom lembra que durante toda a vida da Legião, esta
assistia 3 milhões de pessoas. Neste ano e meses· de governo, conseguimos duplicar com a prioridade social
esse atendimento. Hoje a Legião jà assiste 6 milhões de
pessoas, num programa realnienie gigantesCo, e com esSes reCUrso implementará ainda mais a sua participação
no setor de atendimento social. Isso sem falarmos no sil~I]cioso programa do leite, que_j_á atinge hoje 2 milhões e
400 crianças por dia. Até o fim do ano chegaremos a 3
milhões, dentro das metas fixadas, e até o fim do governo atenderemos lO milhões de crianças no BrasiL Isso
,.em falarmos no progrma alimentar às mães, nos programas do Inao, nos programas também sociais do Ministério da Saúde, do Min.istérío do Trabalho, do Ministério da Previdência e de outros setores do governo.
Estamos promovendo, como eu disse, o reforço alimentar para as crianças assistidas.
Prevemos construir ~ equipar 4.250 novas creChes e
reequipar 3.000 creches, o que permitirá a abertura de
500 mil novas vagas nos próximos anos.
A essas medidas somam-se outras tantas, cujo andamento serâ assegurado e acelerado.
O ate.tidiri:J.ento às crianças carentes objetiva gàrantir,
dentro de quatro anos, que todas contem com alimentação, escola e proteção à saúde.
O progrima de suplementação alimenta, ampliado,
atenderá a crianças de até quatro anos.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar continua merecendo nossa mais cuidadosa atenção e deverâ
acolher, até 1989, 34 milhões de crianças..
Entre as metas que esperamos atingir até 1989, estão
as de fornecer merenda escolar em todos os dias úteis do
ano, incluindo férias, e cesta básica de alimentos a-15 milhões dC: gestantes, nutriz_es e criai'lças de. até quatro_anos
Co.r.responde a este governo a elevação do número de
dias ~ que distribuíamos a merenda escolar hoje já chegamos a 270 dias por ano, saindo de uma média de 90
dias, que foi o que nós encontramos.
No campo da educação temos como objetivo garai'ltir
o .acesso à escola pública a todas as crianças ou adoles-_
centes entre 7 e 14 anos, num total de 30 milhões de estu-
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dantes em 1989. Além disso, as crianças matriculadas no
ensino público de primeiro grau continuarão tendo aces~
so ao livro didátiCo não descartãvel.
Estamos adotando regras mais humanas e mais justas
relativas ao menor.
Um do~ projetas de lei que encaminhei ao CongresSo"
Nacional fixa a idade mínima para o trabalho.
Precisamos erradicar a pobreza absoluta que afeta as
crianças brasileiras: e,_ ao erradicá-la, estamos também
criando as bases para, no futuro, eliminar de nosso território a pobreza absoluta como um todo.
Tenho confiança no futurO do Brasil. Podemos e devemos modificar o triste quadro que hoje presenciamos e
que atinge milhões de crianças. Alimentação e afeto são
o mfnimó que podemos oferecer às nossas crianças.
Nossa meta é fazer com que não haja no Brasil uma s6
criança abandonada.
Que as crianças sejam fonte de alegrias e não de
apreensão. Que elas reforcem nossa esperança num Brasil melhor. Que vivam na paz e não no medo. Que saí~
bam que as espera o trabalho, uma perspectiva de vida
feliz, e não as ruas da marginalidade.
Estã.é ·a mensagerri de amor e esperança que lhes trago
nesta comemoração do Dia da Criança.
Estou seguro de que os importantes passos que damos
neste momento podem contribuir decisívameri.te para a
felicidade de nossas crianças e para o surgimento de uma
pátria humana, generosa e fraterna.
Agradeço as generosas e bondosas palavras de D. Lu~
ciano; palavras dos nossos ministros, Raphael de Almeida Magalhães, e Pazzianotto e, também, ~ presença de
todos os ·que aqui estão prestigiando esta solenidade.
Deus abençõe as crianças do Brasil.
Muito obigado.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares,
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tenho _em minhas mãos cópia do Relatório preparado
pelo-Trib ilhal ôe Contas de Rondônia que trata das
Copntas do Sr. Governador do Estado relativas ao
exercício de 1985.
fgüalmente, tenho em meu poder cópia do Projeto de
Parecer Prévio, preparado pelo ilustre Conselheiro Ba~
der Massud Jorge, relator das Contas do GoVernador e
autor do citado Relatório, bem como possuo cópia do
Parecer tis> 111/P- TCER - 86, da lavra do insigne
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas do Estado de Rondôn;a, Dr. kazunari Nakashima, e cópia do Pronunciamento do Procurador-Chefe da
4~ Procuradoria do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas de Rondônia, eminente Dr. Edson Jorge Baw
dra, e cópia das Declarações de Voto dos nobres conselheiros que integram a calenda Corte de Con.t.a.s. de meu
Estado, bem como cópia do Parecer Prévio nl' 003f86,.do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia,
Tendo por fulcro todos esses documentos, trago ao cow
nhecimento de V. Ex~s, Senhor Presidente, Senhores Senadores, informações relativas às contas do Sr. Governador do Estado.. de Rondônia, no último exercício.
Ton1a-se contato ·com o Relatório, lendo-se a Apresentação, em que o ilustre Conselheiro Bader Massud
Jorge, explana, com notável maestria, as atribuições dos
Tribunais de Contas e a responsabilídade das diversas
autortd.ãd.es Perante· o Triburial. A seguir, somos brinda~
dos, na Parte T, com a dissertação que tem por título "Da
Suieição dos Orgãos da Administração fndireta e Descentralizada ao Procedimento Licitatório- nas Obras,
Serviços,_ Compras e Alienações",
Erif seguida, na Parte II, ocupa-se o documento da
"Anâlise das Contas do Governo do Estado de Rondô~
nia, relativas ao exercício de 1985".
-Integram a Parte li as seguintes seções:
l -Considerações Preliminares
2- Orçánlento-Progr.ãma
3- ExecUção do Orçamento
4 - Execução Financeira
5 -.Variações do Património
6- Considerações Finais
A Parte ITl re.úne uma Conclusão e o Projeto de Parecer Prévio.
Comecemos nossa análise do Relatório pelas Considerações Preliminares, da Parte II.
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O ilustre relator, após abordar os grandes desafios do
Estado de Rondônia, caracterizados sobretudo por seu
crescimento populacional e11:plosivo, expresso peta impressionante taxa de 16,7% a.a., comenta que deveríam
estar evidenciados na análise das Contas do .Governador
as ações implementadas pelo Executivo Estadual com o
objetivo de atenu~r os principais problemas do Estado.
Não é isso, contudo, o que vemos. Ao contrário, já nas
Considerações Preliminares, começamos a vislumbrar os
grandes problemas presentes na prestação de contas do
Sr. Governador.
Eis alguns desses problemas:
l) Anãiisando-se OOrçamento-Programa percebe-se a
existência de recursos para o atendimento das demandas
básicas do Estado. No entanto, as Contas do Sr. Governador não permitem o cotejo enüe o prOgramado e o
executado, vez que o Orçamento-Programa não quantifica as metas estabelecidas, o que impossibilita a mensuração dos resultados;
2) No que se refere à Administração lndireta, o generalizado descumprimento do prazo constitucional para
entrega das respectivas contas ao Tribunal impede uma
visão global da situação econômico-financeira d_o Com- _
plexo Administrativo do Estado;
3) Não são apresentadas informações relativas aos- recursos das empresas estatais, com discriminação das diversas fontes (receita opeiãcional, Tesouro Es_tadual,
operações de crédito etc) e_ aplicações realizadas (investimentos, juros e encargos financeiros, despesas operacionais etc).
-

Basta a citaçãO desSaS- três questões, Serihor Presidente, Senhores Senadores, para que cheguemos a conçlusão
óbvia: o Governo do Estado de Rondônia ignora a real
situação econômico-financeira do Estado e não possui,
do ponto de vista macroecondmico, nenhum plano a ser
implementado, nem política alguma que 1iorteie sUas
ações.
As irregularidades que irerri_os arrofar, erll Seguida,
não são nenhuma suposição. Constam· do Relatório:
1) sem exceção, nenhuma das empresas estatais de
Rondônia cumpriu o prazo constitucional e fegaJ para
apresentação ao Tribunal de Contas, em 1985, de suas
c_ontas;
2) inexistem, em ROildônia, quaisquer premiss-as nofteadoras da atuação do Governo na atividade económica, o que tem levado a propostas de criação de empresas
estatais, para intervenção na economia local, sem a observância de critérios que resguardem o erário estadual
''do intolerável ônus de se transformar na única fonte de
recursos que a sustentarão".
3) o Estado tem recorrido a monstruos_os endívidamentos ..para fazer face a pesados compromissos que,
por t9dos os títulos, são encargos da União, cujo exemplo mais gritante é o asfaltamento da BR-429, que liga
Presidente Médici a Costa Marques, na ordeffi de US$60,000,000- (sessenta milhões de dólares) ou _Cz$
828.000.000,00 (oitocentos e vinte e oito milhõeS de cruzados), ao câmbio oficiai, o que representa mais de 3,5
vezes toda a arrecadação tributária do Estado no exercício de 1985, no valor de Cz$ 220.000.000,00 (duzentos e
vinte milhões de cruzados}.
O ilustre Conselheiro Bader Massud Jorge, ao levantar essas questões, percute tema delicadíssimo, em se tratando de administração pública. Os fatos aludidos revelam desprezo do Governo de Rondônia pelo cumprimento de preceitos constitucionais; deffionStrani a falta:
de critério no trato d-a coisa pública e indicam tOtal falia
de compromisso com o futuro do Estado ... Podemos
afirmar, Senhor Presidente, Senhores Senadores, que os
fatos citados bem denotam o traço principal que CO!lfigura o perfil do a tua! Governador do Estado de Rondônia: a irresponsabilidade.
Não estou usando aqui nenhuma figura de retórica.
São dados colhidos no Relatório do Tribunal de Contas
que expressam a irresponsabilidade da atual Administração estadual, em Rondôniâ. Essa pequena conclusão
das "Considerações Prelimiil:arC:s", oferecem-nos indicadores por demais convincentes sobre a aludida irresponsabilidade: "Quanto à Dívida Fundada Interna do Estado, em termos absolutos, evoluía de CrS
109.120.581,063, em 1984 para Cr$ 414.604.246.6@, eni
1985. Em termos relativos, no final de 1985, a Receita
Tributária líquida do exercício representava 43% da
Dívida Pública".

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Nos valores citados, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
toda a evidência do mal cometido nas finanças do Estado de Rondônia pelo incompetente Governo do Sr. Angelin.
Anatísando-se, Sf. Presidente, Srs. Senadores, as demais partes do Relatório, deparamo-nos com interminável sucessão de irregularidades,
Tratando do Orçamento-Programa, informamos o
ilustre relator que, em diversos decretos de abertura de
Crêditos Adicionais, o dispositivo legal relativo aos recursos para compensação foi indicado de maneira incorreta. Informa-nos também da abertura de vários Créditos Suplementares., usados para reforçar dotações que
não estavam consignadas no Orçamento. São deslizes
que demonstram a incompetência da equipe do Sr. Governador de Rondônia.
Outras falhas são relacionadas na parte 3 - "Execução do Orçamento". No que se refere à classificação
orçamentária da despesa segundo a sua natureza, não foram observados os preceitos ditados pela Lei n'll'4,320/64
que disCiplina a matéria. Em conseqUência, restou prejudicada_ a classificação colltábil, o que indicã, uma vez
mais, o despreparo técnico dos integrantes do atual Governo de Rondônia.
Senhor Presidente, Srs. Senadores:
Atingimos, agora, a 4' parte do Relatório, que trata da
"Execução Financeira". Nela, as irregularidades são demonstradas em profusão.
As anormalidades se iniciam por diferenças verificadas em diversas contas, segundo valores apresentados no
demonstrativo preparado pelo Governo e valores constantes do extra to conciliado. Há diferenças que atingem
cifras superiores a 800 milhões de cruzeiros.
E: necessário notar que o próprio Governo não é capaZ
de explicar as razões das divergências constatadas. No
relatório do Tribunal de Contas há o seguinte comentário: "Pelo Oficio n'll' 10/86- CBMJ (... ),solicitamos
ao Senhor Secretário de Estado da Fazenda, dentre çmtros, esClarecimentos quanto às direrenças acírila- demonstradas. Todavia o "Relatório" de &. 457/460,
apresentado em resposta a tais diligências, não as esclarece".
É o caso de perguntar-se: trata-se de descaso, incompetência ou omiSsão destinada a acobertar segundas fntenções?
Irregularidades existem também quantO à observância
dos disposítivos legais quê- regulam a matéria. Assim,
por exemplo, não constou do Balanço Financeiro a baixa, por cancelamento, de Restos a Pagar, no valor de
Cr$ 2.627219,737.

Eivada de grosseiras irregularidades está, portanto,
toda a prestação de contas apresentada pelo Sr. GoVernador. O trec~o seguinte, que trata dos Orgãos e Entidades Oficiais Credores, comprova minha afirmação:
"Esta conta movimenta iecursos de convênios recebidos de órgãos federaiS, com o saláo de CrS
59.712.592.028, conforme demonstrado às fls, n'll' 307 a
313. Esta conta tem como contrapartida a conta "Bancos- Conta Vinculada", cujo demons_tr_ativo acha-se às
fls. 133 a 139, a qual apresenta um saldo de apenas CrS
36.033.252.579.
"Cotejando-se ambas_ as contas, verifica-se uma considerável dífereriça de Crf 23.679.339.449, diferença esta
que não se concilia ou não Se cOmpensã com qualquer
outro valor demonstrado na prestação de contas.
_._'Por sua vez, confrontando-se cada convénio relacionado às fls. 307/313, co_m o seu respectivõ Saldo bancário, relacionado às fls .. 133/139, percebe-se que a maioria não coincide.
·
~·Tais diferenças resultaram de transferências de valores de um convênio para outro, bem como da utilização
desses recursos para pagamento de despesas orçamentárias, procedimentos de tod_o incorretos, que estão a exigir sua regularização."
E, assim, Senhor Presidente e Senhores Sena_dores, as
anomalias vão-se sucedendo, em interminável desfile.
Sobre elas, o ilustre Conselheiro Relator vai tecendo_ comentários incisívos. Da conta "Pendente Credor" afirma
o Dr. Bader Massud Jorge: "Não consta do processo
qua_lquer demonstrativo referente a esta conta, justificando efou esclarecendo seu significado. Por estranho
que seja o título "Pendente Credor", o seu saldo no final
do exercício passou a ser "Devedor". Ressalte-se ainda
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que o valor da despesa que ultrapassou a receita foi simplesmente baixado como "superveniências Passivas",
sem nenhum esclarecimento adicional". Da conta "Outros Depósitos não Classificados", o relator afirma: "Esta conta, emóora não apresente movimento financeiro
no eX"ercíciõ;apresentava no Balanço de 1984, o saldo de
.Cr-S L046.212, tendo sido baixado por variações patrimoniais. Não foi apresentado qualquer demonstrativo
que elucide a razão de sua existência, bem como o motivo da baixa".
E. inacreditável, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que,
em prestação de contas, se processe a baixas de valores
sem esclarecimentos, sem que haja a apresentação de
fundadas razões. No entanto, o G·overno de Rondôni;~
não manifesta nenhum escrúpulo em promover, como
em fantástico passe de mãgica, o desaparecimento devalores, em sua prestação de contas.
Inexplicavelmente, vai sendo dada baixa, ao longo da
prestação de contas, em diversos valores. Na conta
"Responsabilidades Financeiras", são retirados do demonstrativo Cr$ 53.688.218, sem que o motivo s_eja esclarecido e sem que qualquer demonstrativo seja juntado.
à prestação de contas.
Estranho também foi o procedimento adotado na_conta "Úrgãos e Entidades Oficiais Devedores". Os seguintes _comentários são feitos a seu respeito; "Esta conta,
com o saldo devedor de CrS 13.754.914.022, representa o
pagamento de despesas de convénios, com a utilização
de recursos próprios (orçamentários), embora isto não
esteja explicitado em nenhuma parte da prestação de
contas". Mais estranho, porém, é a exceção feita, na relaçãO de devedores, a um deles, no valor de Cr$
13.500.000,00, "inscrito no exercício, que ali figura apenas, como ..Recursos a receber", sem nenhuma identificação quanto à origem".
Os fatos que estou relatando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com base nas análises feitas pelo Tribunal de Contas de Rondônia, colocam sob suspeita toda prestação
de contas realizada pelo Sr. Governador da Estado,
principalmente quando nos damos conta da recusa do
Governo Estadual em atender às diligências realizadas
pelo Tribunal de Contas de Rondônia, conforme denunciado pelo relator nos seguintes termos:
---"Vale salientar, por oportuno, que as falhas, omissões
e impropriedades apontadas nesta análise das contas extraordinãrias do Balanço Financeiro, foram objeto de
pedido de esclarecimento formulado ao Secretário- de Estado da Fazenda, através do nosso Oficio n' 13/86CBMJ, datado de 10-6-86 (...).
"Para tanto, fixamos um prazo de cinco dias (que E: o
prazo regimental), a contar da data do recebimento do
citado expediente, para o atendimento ao solicitado.
"O aludido Ofício n~'l3/86-CBMJ foi recebido naquela Secretaria em 11-6-86. Vale dizer que o prazo para o
seu ate-ndimento expirou-se em 16-6-86. Todavia, inobstante encontrar-se esgotado o prazo concedido para o
.1iendimento daquelas diligências, aquela autoridade não
as atendeu até a presente data."
O comentário, Senhor Presidente, Senhores Senadores, revela quão desidioso tem sido o Governo chefiado
pelo Sr. Angelo Angelin.
Não esgotamos, em tudo o que já foi exposto, contudo, a série de irr_egularidades que constam do balanço
apresentado pelo Sr. Governador de Rondônia.
ExaminandO-se o" capítulo dedicado às "Variações do
Patrimônío", deparamo-nos com outras tantas anormalidades, todas igualmente sérias e graves.
Da investigação realizada pelo insigne Conselheiro
Bader Massud Jorge, nas contas do Chefe do Executivo
ropdoniense, afloram, de plano, atas da maior irresponsabilidade. Esta passagem do Relatório, que trata da "Aquisição de Bens Móveis", comprova minha assertiva:
"Os bens móveis incorporados ao pàtrimón1-0como
uma resultante da execução orçamentária, no valor de
Cr$ 8.289.077.143, não confere com o valor despendido
através do Elemento de Despesa 4.1.2.0 ~ Equipamentos e Material Permanente, que registra a importância de
CrS 36..496.754.158, conforme espelha o demonstrativo
"Consolidação Geral da Despesa Segundo sua Natureza", fls. 084/085.
"Do exposto, conclui-se que o Estado não incorporou
sequer 1/4 do valor dos dispêndios com aquisição de
bens móveis. Essa diferença se torna ainda maior, se considerarmos que significativa parcela da despesa realizada
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no Elemento 4.1.3.0 - InveStimentos em Regime- de
Execução Especial destinou-se à aquisição de Equipamentos e Material Permanente."
Outra crítica que nos ·chama a atenção é expre:S_sa -no
tópico "Construção e AqUiSição de B~ris MóVeis". Ei-la:
"De igual modo, o valor das incorporações de Bens
Móveis resultantes da execução orçamentária - Cr$
365.236.011 - não se compatibiliza com o valor da despesa realizada através do Elemento de Despesa 4.1.1.0Obras e Instalações, que foi da ordem de Ci$
79.642.545.031 (.-::)".

"Sabe-se, de sobejo, que a maioria das obras realizadas pelo Estado resultam nos chamados "bens de uso comum do povo", portanto, não incorporáveis ao seu patrimônio. Todavia, a monumental diferença verificada
c:ntre os dois valores acima citados, assim como a inex~
pressividade do valor incorporado, leva-nos a inferir que
o Estado não vem incorpOrando corretamente ao seu patrimôn(o os bens imóveis por ele construídos, classifica~
dos como de "uso especial" e, portanto, inCorporáveis.
.. Por outro lado, a prestação de contas em apreço não
se fez acompanhar de qualquer relação identificadora
das obras realizadas de uso comum do povo ou de uso
especial, quer seja diretamente, quer seja através de coo·
vênios."
No que se refere ao ••Resgate de Empréstimos Tomados", outra anomatia se faz notar. Cotejando-se o valor
das amortizações da dívida fundada interna ocorrida no
período- Cr$ 14.250.128.621- e o valor registrado na
coluna ••Resgate" (Demonstrativo da Dívida Fundada
Interna)- Cr$ 16.607.313.621 -,percebe-se a existência de diferenÇa no montã::i1Ie de Cr$ 2.357.185.174.
Segue-se à constatação da diferença, verdadeiro e inexplicável malabarismo: a baixa no valor de CrS
2.357. 185.174, sem maiores esclarecimentos e sem a identificação dos contratos em que ocorreu o cancelamento.
Assim, vão-se somando os casos esdrúxulos, e vão se
multiplicando as situações escabrosas·.
Tratando-se da "Alienação de Bens", constata-se que
o valor declarado- Cr$ 66.428.467- não corresp~nde
ao ingresso scib este título registrado, além do que, para
a efetivação da alienação, não apresentou o GovernO
nem relação dos bens alienados nem a necessária autorização legislativa.
Referindo-se ao "Bens do Estado", o Relatório do
Tribunal de Contas ressalta que a prestação de contas
não se faz acompanhar do Inventário dos bens patrimoniais.
Comentando o item "Créditos para Aquisição de Bens
da. Entidade", o relator faz a seguinte observação: .. Não
foram relacionados, em nenhum demonstrativo constan~
te da prestação de contas, os créditos que compõem esta
conta. Sabemos, todavia, por informações não oficiitis, ~
tratar-se de créditos origínados da alienação de bens
imóveis a servidores do Estado".
Analisando o tópiCo····Ações de Sociedade de Economia Mista", o autor do Relatório coloca em relevo estranho fato: "Contínua figurando, na composição desta
conta, o valor de Cr$ 3.732.789.000 como participação
no capital da CODARON, quando_ se sabe que a ieierid8.
companhia fora definitivamente liquidada, tendO sido,
inclusive, o seu .. Balanço Final de Liquidação" publicado no diário locai "Alto Madeira", edição de 09.02.85.
Tal valor deveria, portanto, ter sido baixado desta conta
ainda no exercício de 1985".
Mencionando o item "Almoxarifado", o Dr. Bader
Massud Jorge comenta não ter sido apresentado, na
prestação de contas do GoVerno~ ID.Ventârio Físico Financeiro dos Materiais existentes, em Almoxarifados ou
Depósitos, que deveri3.in te-r sído lavrado·s riO en-cerramento do exercício. Também não foi apresentado o correspondente Termo de Conferência.
Como se pode ver, Senhor Presidente, Senhores Senadares, o Governo de Rondônia, em sua prestação de
contas, demonstra total inépcia ao ignorar procedimentos contábeis elementares, como o que acabo de expor.
ft.tingimos, agora, interessan_te ponto do R~latório: o
que trata do Passivo Permanente. Analisam-se, ali, as
dívidas do Estado, cujos prazos sejam superiores a doze
meses.
Tenho, por diversas vezes, em pronunciamentOs ilesta
Casa realizados, denunciado que o .Governo Angelín está levando o Estado de Rondônia a grande endividamen~
to.
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DJÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Minha acusação, a partir de agora, pode estribar-se
em Sólida anáfise -promovida pelo Tribunal de Contas do
Estado sobre a matéria.
- E aj>rópria Corte de Contas de Ron.dôrifa que iprese.nta a situação da Dívida Fundada Interna do Estado,
esclarecendo que, em 1984, ela era de Cri
109.120.581.063 e, em 1985,já atingia a astronómica cifra de Cr$ _4_14.604.Z46:669, o qUe representa diferença de
Cr$ 305.483.6-65.000. Portanto, a dívida contratada do
Estado sofreu um incremento de 279,95%, índice superior ao da inflação média do período, de 225,5%, segun~
do cálculos da Fundação Getúlio Vargas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores!
1:: inacreditável que uma prestação de contas referente
a apenas um exercido financeiro possa conter tantas irregularidades!
Felizmente, graças ao denodado, sério e competente
trabalho do Tribunal de Contas de Rondônia, em especial do insigne Conselheiro Baâer Massu"d Jorg~ relator
das Contas do Governador, no exercício de 1985, puderam Vir à tona tantos fatos denotadoreS da gerieralizada
corrupação que grassa nos meios governamentais de
meu Estado.
Louvo a firmeza e a lucidez do eminente Conselheiro
Bader Massud Jorge, sobretudo pela feliz concfusão de
seu relatório, onde, em capítulo intitulado "Considerações Finais", expõe, em brilhante síntese, todas as mazelas por ele diagnosticadas no Governo Estadual. Eis,
na íntegra, a aludida síntese:
"Com base nos elementos que nos apresenta esta pres~
tação de contas, buscamos, com este relatório; traçar um
perfil do que foi a administração do Estado de Rondônia
no exercício de 1985, sobretudo sob o ponto de vista de
seu desempenho na gestão orçamentária, financeíra, económica e. patrimonial da chamada "res pública."
..Todavia, a ausência de peças consideradas de fundamental impoitância em uma prestação desse r.~~evo, não
nos permitiu apresentar uma análise mais abraD.gCnte
- Sobre o desempenho do Complexo Administrativo do
Estado."
Com efeito, ·deixaram de acompanhar as contas do
Governador do. Estado - gestão 1985 - os seguintes
elementos: Balanços Gerais Consolidados do Estado (exigência do Regimento Interno deste Tribunal) , através
dos quais se poderia vislumbrar a situação fina_nc_eira e
patrimonial do Conjunto da Administração Estaaual;
rol dos responsáveis Por bens, dinheiros e valores doEstado, com a indicação do"s respectivos cargos e período
de atuação; Relatório e Certificado de Auditoria, expedi~
dos pelo órgão de Controle Interno; demonstração da
posição financeira e patrimonial dos tundas esp~iais,
prfncifmlmente nciQ.ue respeita ao Fundo de Desenvolvimento Económico e Social- FUNDES, por ser Üm fundo rotativo; Inventário dos Bens Móveis, Imóveis e de
Natureza Industrial, assim como a· Inventário de materiais existentes em Almoxarífado ou Depósitos, peças
complementares do Balanço Patrimonial da Administração Direta do Estado.
"De outra parte, a forma sintética de como se apresen~
tou o Orç8.rllento-Pr0grama do estado. - _exercíciõ _de
1985, impossibilitou-nos de efeiuar uma rr:telhor- avaliáção da efeciência e da eficácia das ações do governo,
uma vez que o seu .. Programa de Trabalho" não nos permitiu identificar, Com Clareza, os objetivos propostos em
cada Projeto ou Atividade e, muito menos, a caracterização ou quantificação dãs metas que, com tais ProjetosjAtividades., se buscou atingir. ·"Da mes·ma forma e, quiçá em decorrência do acima
expostó, o .. Relatório de Atividades Governamentais",
apresentado às fls. 377 a 441 dos autos, não nos permite
cotejar o previsto com o realizado, impossibilitandO-nos,
-por extensão, mensurar, em termos físicoS, os resultados
alcançados.
••Dos cantatas mantidos, no decorrer do trabalho,
com os responsáveis pelo Orgão Central de Contabilida~
de, ou seja, o Departamento de Contabjlidade da Secretaria de Estado da Fazenda, restou-nos a constataçãa·da
precariedade de seu funcionamento, pondO em risco,
destarte, a credibilidade de seus registras.
'·'Ta! fato decorre, ao nosso ver, da excessiva centrali~
· zã.ção do Sistema e, contraditoriamente, da falta ·de Po~
der decisório do .Orgão, no contexto hierárquico ·dõ-Estado. Urge pois que sejam revistos, de im~dia~'?· _a e_strutura e o funcionamento do Sistema de Conta6ilidade do
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Estado~__a fim .9e que não sejam postos em cheque, os registras que cotidianamente se efetuam e que se traduzem,
ao final d9 exercíçio; nos resultados apontados pelos Balanços Gerais.
••Por sua vez, verifica-Se que tambêm o Sistema de
Contr.ole Interno do Estado não vem cumprindo, satisfa~
toriamente, com as atribuições que lhe reserva a Constituição do Estado, em seu art. 58, as quais conStitem, an.:
tes de mais nada, na razão de sua instítuíção. Tais atri..:
buições, que são antes de tudo, os princípios bâsilares
que devem nortear a sua atuação, estão assim definidas
naquele artigo da Carta Magna:
I - criar condições indispensáveis para assegurar efi~
cácia ao controle externo e regularidade à realizaç~G da
receita. e da despesa;
I I - acompanhar a execução de programas de trabalho e a do orçamento;
nr - avaliar os resultados dos administradores e verificar a execução dos Contratos.
"Se tais atribuições tivessem sido desempenhadas a
contento, estamos certos de que não se ter1aln verificado
as incontáveis falhas de ordem têcnico-legal, apontadas
ao longo deste relatório. Vale aqui sarielltar, por oportuno, o fato. de ter o órgão de controle interno se eximido
de.emitir o competente "Certificado de Auditoria" sobre
as contas ora em exame.

"O repasse de recursos da ordem de Cr$
38.877 .l_20.500, detuado pelo Estado para as suas empresas estatais como aparte de capital e registrado no
Balanço Patrimonial sob o título de Crêditos para
Adiantamento- para Participação Acionãria constitui-se
também, ao nosso ver, em motivo de apreensão, porquanto se sabe que tais empresas carecem, antes de mais
nada, de orgariiiar~se administrativamente. Haja vista
que nenhuma delas conseguiu apresentar as suas prestações de.contas !elativas ao exercício de 1985, no prazo
COf1::Stitucional (3~- de março de 1986). Aliás, diga-se de
passagem, que, at~ a presente data somente a Centrais
Elétricas de Rondônia - CERON, apresentou a este
Tribunal a prestação de contas do exercício de 1985.
''.l?'articularmente, no

casO da Companhia de

Mi~e

r~çãc_> de ~ondônia- CMR, cujo valor recebi~o àq!lele

título foi da ordem de Cr$ 7.408.484.000, é oportuno frisar que tem este Tribunal de Contas em seu Poder uma
carta qu_e_lhe fora endereçada pelo recém~destituído Presidente daquela empresa, Dr. Magnus Guimarães, na
qual aquele administrador dâ-nos conta do descalabro.
administrativo reinante naquela estatal.
"EQlbgra, não tragam os autos nenhuma referência a
respeito, não poderíamos deixar d~ abordar aqui, o rumoroso "caso DER", posto tratar-se de irregularidades
cometidas naquele Orgão, no decorrer do exercício que
ora se examina.
"Conforme fora amplamente divulgada pela imprensa
local, no programa de abertura de 6.000 km de estradas
vicinaís preconizado pelo Governo do Estado para esse
exercicío, ocorreram na sua execução, diversas irregularidades, com presumíveiS prejuízos ao erário estadual.
uJá eriljimeiró _do corrente ano, o Tribunal de Contas,
inteirado das possíVeis irregularidades cometidas na execução desse progr<~_:ma, determinou a realização de ins~
peção extraordinária junto ao Departamento de Estra~
das de Rodagem - DER, para a apuração do ilícito.
- ·~p~~ seu turno, o· Senhor Governador do Estado .instaurou Sitli:ücâ"D.-Cía a respeito, a qual culminou em inquérito administrativo, ainda em andamento.
"Tramitam pois, nesta -Corte de Contas, erii fase de
apuração de resultados, diversos processos decorrentes
da inspeção extraordinária realizada. Oportunamente.serão os mesmos levados à apreciação do. calenda Plenário
desta Casa, ocasião _em que serão imputadas, a quem
couber, as responsabilidades de natureza administrativa
e pecuniária, se as houver, e encaminhado o processo ao
Ministêrlo Público do Estado para a instauração de processo_ criminal, se assim for ajuizado.
..Oufrci. caso, que reputamos sumamente grave e que
pertine à ~xecução financeira do ex.erc~cio de 198?, embora dele só tenhamos tomado conhectmento muito recenterrinéte, refere~Se à abertura· e movimentação de duas
contas bancãrias, em dois bancos particulares - Bamerindus e Banco de Crédito Nacional- com recursos do
Tesó"uro do Estado, da ordem de Cri 70.000.100~000.
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"A primeira, aberta no Banco Bamerindus S/ A- Ag.
Centro Porto Velho-RO, em 24-9-85 e encerrada em 29ll-85, movimentOU Cr$ 20.000.100.000. "A segunda, aberta no Banco de Crêdito Nacional
S/A- Ag. Porto Velho-RO, em 17-9-85 e enCerriida em

26-11-85, movimentou Cr$ S<J.OOO.OOO.OOO.
"Deixando de lado a pre..<;umível locupletação de terceiros, tal ocorrência trouxe evidentes prejuízos ao erârio
estadual, posto que aquele dinheiro retornou à Conta única do Estado sem ter o sc:u valor corrigido. Vale dizer
que, no perfodode setembro a novembro de 1985, aquela
quantia deixou de auferir os rendiineiitáS da aplicação
no Mercado Aberto que teria, caso tivesse permanecido
na Conta Única do Governo-..
_
"O fato, que foi tornado público com o pronunciamento a respeito, do nobre Deputado José_ de Abreu
Bianco, no Plenário da Assembléia Legislativa, ·seSSão
de 19 de junho próximo passado, ensejou-nos a oficiar,
na qualidade de relator destas Contas, ao Sr. SecretáriO
de Estado da Fazenda, solicitando maiores esclarecimentos,
"Respondendo-nos, tempestivamente, aquela autoridade informou-nos como e quando se deram tais operações, juntando, para tanto, cópias dos comprovantes,
sem contudo justificar as razões daquele procedirriento.
"Dada a exigüidade de tempo, haja vista que as informações do Sr. Secretário da SEFAS só riOs chegaram às
mãos no dia 2 do corrente mês, não nos foi possível apurar, em caráter conclusivo, a ocorrência supradescrita,
antes da conclusão deste relatório.
"Contudo, é propósíto nosso requerer ao egrégio Plenário desta Corte, em sua próxima Sessão O-rdinária, inspeção extraordinária a fim de aclarar os fatos e apurar as
responsabilidades, a exemplo do procedimento que adotaremos com relação à conta "Pagamento a Regulari-

zar".
..Tão logo o processo se encontre em condições de ser
submetido à esclarecida apreciação de nOssõs eminentes
pares, temos a certeza de que esta calenda Corte de Cantas, com a exação que a caracteriza, saberá fazer justiçã;
imputando a responsabilidade a quem couber.
..No que respeita à exigência constituci_Qnal de que
seja aplicado, pelo Estado, 25% no mínimo, da receita
arrecadada de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, verifica-se que o Estado de Rondônia
não a cumpriU; -no exerCfcio de 1985.
"Assim é que, enquanto aquele- percentual, aplicado
sobre o montante dos impostos arrecadados, representa
Cr$ 124.220.419.801, a Secretaria de Estado da Edu~
cação, excluído o pagamento de pessoal e encargos sociais a -cargo--OaUnfãO; iPlícou Cr$ 58.344.287.580.
"Todavia a seu favor teln-se a forte altenuente de que,
a Lei Federal n9 7 .348, que regulamentou a aplicação daquele dispoSitivo constitucional, foi editada somente em
24-7-"85, ocasião em que o Estado já estava -cõm todos os
seus recursos comprometidos com o seu programa de
trabalho, sendo-lhe problemático alterá-lo àquela altura
do exercício.
__
"A citada lei, veio expricitar que aquela ex18êridã da
Carta Magna recai sobre-toda as receitas de-iinpostos,
isto é, sobre os impostOs gerados e arrecadados dentro
do próprio Estado, assim como sobre aqueles recebidos
a título de participação em tributos da União.
"Se se considerassem, para efeito desse cálculo, apenas
os impostos estaduais, o Es-tado de Rondônia a tez:ía
cumprido, com sobras.
_
_
"Por derradeiro, temos por dever registrar aqui, recebemos, atravês do Ofício n9 494f9ABfSEFAZ, datado
de 27-6-86, a resposta às diligências por nós apresentadas, sobre as diversas irrC&i.llaridades apontadas neste relatório.
·
. "Por ter sido apresentada intempestivariiente, ou sC:ja,-11 (onze) dias apóS expirado o prazo estabelecido para
tanto e após estar este relatório praticamente concluído,
não a consideramos.
_
..Todavia, ·a encaminharemos, como subsídio, ao insigne Conselheiro Relator das contas do corrente exercício de 198b,--a fim de que seja observado se tais IncOrreções foram justificadas e sanadas ou se, persistem nas
___ _
demonstrações deste exercício.
Co"ên!nte com tudo o que expôs ao longo do Relatório, o Dr. Bader Massud Jorge, apresentou, como conclusão de sua anâlise, o parecer de uque as contas apresentadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, Angelo Angelin, relativas ao exercl~o financeiro
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de 1285, nào estãos em condições de merecer a aprovação da Augusta Assembléia Legislativa do Estado"',
O párecer do ilustre Conselheiro fundamentou-se.
ptinCipalmente, nas seguintes razões:
1) as c·antas apresentadas não contemplam o universo_ c;la AdmiQ-ístração do Estado, pois lírilTtãdas apenas à
Administração Direta;
2) à prestação de contas faltam peças fundamentais,
coirto os inventáríOSTíslco-finai'lceiros dos bens móveis e
imóveís, os valores existentes em almoxarifados ou depósitos, o rol dos responsáveis pela guarda ou gestão de
bens, dinheiros e outros valores do Estado e a demonstração da situação" financeira e patrimonial de seus fundos especiais;
-3) impossibilidade de se avaliar o desempenho governamental, vez que a carência de dados impede o cotejo entre os resultados previstos e os alcançados;
4) ausência de transparência nas operações realizadas·
5) existência de fortes suspeitas quanto ao oometímento de gr~ves -prejuízos ao Erário, considerando-se,
principalmente, o _chamado "caso DER" e_o_ das contas
bancárias que movimentaram vultosos recursos do Tesouro Estadual em bancos particulares.
Isto posto, o eminente Conselheiro Relator emitiu, em
10 de julho de 1986, Declaração de Voto manifestandose contrário à aprovação das Contas do Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado de Ro_ndóriia, Professor
Angelo Angelin, relativas ao exercício financeiro de

t985.
Evocando as mesmas razões antes mencionadas, o
ilustre Conselheiro encerrou seu_ yasto e brilhante trabalho juntando ao Relatório "Projeto de Parecer Prévio",
nos termo~ do art. 76 do Regi!Uento Interno do Tribuna_!
de Contas do Estado de Rond_ônia, em cumprimento ao
disposto no parágrafo segundo do art. 57 _da Carta Política do Estado. Pelo Parecer, o Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia manifesta-se no Sentido de que as
contas apresentadas pelo Sr. Governador "não estão em
-condições de se_rem aprovadas pela Augusta Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia'_'.
Senhor Presidente,_ Senhores Senador~s: não foi apenas o Dr. Bader Mass~d Jorge quem, ao analisar as contas apresentadas pelo Sr. Governador do Estado, propôs
sua desaprovação. Também a Procuradoria __ do Ministériá-Público j1,.1_oto ao Tribunal de Contas do Estac!-o de
Rondônia, através do ilustre Procurador, Dr. K<ctzunari
Nakashima, emitíu Parecer, o de n5'_lli/P-..,. TCER-86,
em 23 de junho de 1986, recomendando que o egrégio
Tribunal de Contas do Estado s_e_ posiCionasse c_ontrariame_nt~ à aprovação dasCon!as do Sr. Governador doEstado, em virtude das pen-dências e irregularidades nelas
detectadas.
Tendo _apresentado dezenove itens, em que foram analisadas diversas irregularidades nas confas do Sr. Governador, algumas delas por mim enunciadas n_o presente
pronunciamento, o Dr. Nakashima concluiu que as irregularidades .constatadas são passíveis de enquadr~mento
no art. 71 da COnstituiÇãô--EstadUal e na Lei Federal nl'
1.079/50,_ tendo sugerido à Assembléia Legislativa do
Estado a execução das medidas reclamadas pela Inspetoria do Tribunal de Contas.
Nos termos do Parec:er do eminente Procurador, o Sr.
Angelo Angelin, ao ser enquadrado no art. 71 da Constituição Estadual, é autor de crime de responsabilidade,
pois atentou contra a probidade na administração; a
guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos; e a lei
orçamentária.
Em conSequência do Parecer antes mencionado, o
ilustre Sr. Procurador-Chefe do Ministério Público (4'
Procuradoria do MiniStériO Público junto ao Tribunal
de Contas), Dr. Edsori iOfge Badra, realizou, em 10 de
julho de 1986, pronunciamento perante O Tdbunal de
Contas do Estado de Rondônia, tendo na oportunidade,
afirmado: 'A Quarta Procuradoria do Ministério Público não se pronunciará sObre o aspecto administrativo~ o
que já foi feito pelo Procurador do Tribunal de Contas,
Dr. Kazunari N'akashíma. A nossa manifestação será
sobre o aspecto delitual. Qualquer que seja o conteúdo
do Parecer Prévio dessa Corte, ou seja, pela aprovação
ou pela não aprovação das contas, o- fato é que- alguns
dos a tos aqui relatados foram praticados em desconformidade com a lei; isto, hipoteticamente; deve configurar
o delito de prevaricação ou favorecimento pessoal, conforme cada hipótese. Diga-se de passagem que jâ vários
4
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inquéritos estão sendo instaurados para apurar esses fa~
tos, e tais inquéritos estão sendo acompanhados_ por
membros do Ministério Público(. .. )".
___Ein_alizandu seu pronunciamento, o Dr. Edson Jorge
Badra, acrescentou: ''Eu re_queiro que, por meu intermédio, 'ou diretamente, seja enviada ao Procurador-Geral
de Justiça uma cópia deste Relatá do para que Sua Exce-.
lência, se entender necessário, tome as providências cabí~
veis".
Sr. Presidente, Srs. Senadores: por tudo o que foi exposto até agora, fica evidenciada a situação extremamente incómoda em que se encontra o Chefe do Executivo de
Rondônia,_ muito embora, em sessão realizada no dia 10
de jUlho d_e 1986, tenha o Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia aprovado, por quatro votos contra três, o
Parecer Prévio nl' 003/86, que declara que as Contas re..
lati vas ao exercício de 1985 estão__ em condições de serem
aprovadas pela Augusta Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.
ciúi.mo-a·atenção para os nomes dos con-selheiros que
emitiram Declarações de Votos favorâv~is à aprovação
_das Contas do Sr. Governador. Foram os Conselheiros
José Renato da Frota Uchôa, Miguel Roum"íê e o ConseJh.~iro Sul;l,stituto Ad Fr<'!.ncisco, al~m do Sr. Presidente
do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que se
utilizou da~ prerrogativa do voto de qualidade.
Por outro lado, votaram contrariamente à aprovação
das Contas _os Conselheiros Hélio Máximo Pereira, Zizomar Procópio de Oliveira e o Conselheiro Relator Bader
Massud Jorge.
Junto a este pronunciamento as Declarações de Votos
dos Conselheiros que integram o calenda Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia para que os cidadãos de
Rondônia e de toda a Nação brasileira possam delas tomar conhecllnento e, em seguida, emitir seu próprio julgamento quanto à decisão tomada peta Corte de Contas
de Rondônia.
Por fim, resta-nos esperar que a Assembléia Legisla ti~
va do Estado de Rondônia julgue, de forma soberana e
independente, o relatório sobre as_ Contas do Sr. Gover~
nador, tomando por base as diversas irregularidades nele
apontadas pelo próprio Tribunal de Contas do Estado .
Em assim procedendo, a Assembléia Legislativa con~
denarâ o Sr. Governador do Estado pelos crimes que
tem praticado contra o património público de Rondá~
nia. Disso tenho plena convicção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O Sll.
ODAC/R SOARES EM SEU DISCURSO:
DECLARAÇÃO DE VOTO
Entendendo que as contas do_ Governador não são
contas, mas mero documento contábil, um somatório de
números, de cifras, e que válido é o acompanhamento
diâriO, cotidiano, que o Tribunal faz, de todos os atos e
fatos administrativos, quer examinando e analisando os
balancetes dos órgãos da administração di reta e iridireta,
quer através das inspeções in loco, somos de parecer que
o Egrégio Tribunal emita parecer à Augusta Assembléia
Legisladva do Estado, favorável à aprovação das contas
apresentadas, referentes ao exerc(cio de 1985, gestão dos
Srs. Jorge Teixeira de Oliveira e Ângelo Anget~n. sem
prejuízo da apreciação dos_ ato~ e fatos administrativos
referentes ao mesmo exercício, de responsabilidade dos
ordenadores de despesas e outros responsáveis, tanto da
administração- direta como da indireta.
Sala das Sessões, _em lO de junho de 1986.- Jo~ Re1'1ato da Frota Uchôa. Conselheiro.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO CONSELHEIRO
HELIO MÁXIMO PEREIRA
Si-. Presidente, Srs. Conselheiros,
Quando mais uma VeZ, a Calenda Corte de Contas do
EstadQ de Rondônia reúne-se para o exercício de sua
atribuição constitucional de apreciação das Contas do
Govi:rriãdOi- do Estado e conseqüente emissão de Pare·
cer Prévio, confesso-me honrado em estarmos inclu!dos
entre aqueles que, imbuídos do mais alto espírito públi~
cci,-hcije "exerCem sua mais relevante missão.
De seu autor, o eminente Conselheiro Bader Massud
Jorge, portador de cultura, experiência e profícuO desejo
de se aprimorar ao longo de sua vida pública, era de se
esperar, setn surpresa, trabalho de tal envergadura.
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Para um Estado nascente, mas com punjância decantada além de s1..1:as fronteiras, submete-se pela terceira vez
à análise sobre suas viabilidades económicas e ITnariceiras, acrescidas de maior expectativa, em decorrência de
estar experimentando,uma segunda AdministrãÇão, tendo como visor os dados contâbeis do exercício de 1985.
Apresentadas em um momento, onde as críticas e as
denúncias de desonestidade no contexto administrativQ,
partem de políticos regionais e de ilustres homens públicos, como Ministro Mãrio Pacini, Fernando Gonçalves e
outros, cuja preocupação em conter "o costumeiro h_âbito de desvio de dinheiro público" chegam, corno que,
com um voto de desconfiança, propor a retirada do _Poder Legislativo, Estadual e Municipal, a função de fisca~
lizador de recursos transferidos pela União, delegada
pela Lei n'~' 1.805, de Jq de outubro de 1980, ao apresf:ritar
projeto - Mensagem n9 117, de 29 de maio de !986dando poderes ao Tribunal de Contas da União, não só
o de fiscalizar estes recursos, mas também de bloquear e
suspender as transferências de quaisquer outros recursos
federais para os Estados__e Municípios.
J;: neste momento que homens comõ o-Ministro Mário
Pacini, uma reserva nacional de honestidade, tem a coragem moral para, publicamente, criticar a administração
federal, indicando como urna das Causas do déficit públi~
c9. "o parasitismo".
Em nosso Estado, o que encontramos retratado nas
contas que foram apresentadas, não distancia nOsSos
Administradores daquele carâter mencionado nas palavras do Ministro Fernando Gonçalves.
Nossas acertivas fundam-se nos próprios dados da
Prestação de Contas oil.de, além de não estarem consolidadas as contas da Administração Indireta do Governo,
o que, isoladamente já comprovam o descalabro de uma
adminiStração, agravam-se quando fica comprovada que
a impossibilidade desta consolidação, ocorre por c-ompleta falta de controle daquelas empresas, que desrespeitando leis, e a própria Constituição do Estado, simplesmente deixaram de prestar suas contas do exercício.
As contas do Governador registram o somatório de
toda administração do Estado. Netas, a lei exige uma
apresentação de todas atividades desenvolvidas pelas diversas unidades orçamentárias, dlretas e indiretas, sendO
que a desenvoltura positiva- ou negativa de cada uma, refletem no universo das atividades governamentais.
Verificando a arrecadação tributária do Estado, excluídas as transferências da União, a participaÇão de Tributos Federais e as operaÇões de créditos e expurgadas
as cotas partes dos Municípios, encontramos uma receita
de CrS 177.255.261.226 (cento e setenta e sete bilhões,
duzentos e cinqUenta e cínco milhões, duzentos e sessenta e um mil e duzentos e vinte e seis cruZei"rCis), para o
exercício de 1985, contra uma arrecadação de Cr$
41.231.688.589 (quarenta e um bilhões, duzentos e tririta
e um milhões, seiscentos e oitenta e oito mil e quinhentos
e oitenta e nove ·cru-zeiros), para o exercício de 1984.
O c-omprometimento da Receita Tributária líquida
c-om o pagamento de pessoal do Estado, no exercício de
1984, foi de 32,20%, representando Cr$ 13.277.1_75.125
(treze bilhões, duzentos e setenta e sete milhões, cento e
setenta e cinco mil e cento e vinte e cinco cruzeiros), enquanto no exercício de 1985 este montante elevou para
Cr$ 165.998.720.610 (cento e sessenta e cinco bilhões,
novecentos e noventa e oito milhões, setecentos e vinte
mil, seiscentos e dez cruzeiros), representando 93,65%.
Estes dados mostram a inchação verificada na atual
administração, resultado de um empreguismo desenfreado que a ccmtinuar irá comprometer o normal desembolso para o pagamento dos funcionãríos e servidores públicos.
Esta situação torna-se mais preocupante, quando,
através da Mensagem n9 177, de 29 de maio de 1986, o
Exm" Sr. Presidente da República remete projeto de lei
ao Congresso Nacional, atribuindo ao Tribunal de COntas da União, à partir de 1986, a fiscalização da aplicação pelos Estados, e Municípios,-indusivepor suas entidades da administração indireta, das transferências de
recursos federais.
O comprometimento total da arrecadaçáO própria do
Estado e a dependência absoluta dos recursos da União,
em caso de bloqueio ou suspensão, pelo Tribunal de
Contas da União, inexplicavelmente está sendo debitado
ao governo, quando a respónsabilide é do BERON e
deve ser objeto de apuração mais detalhada.
I
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O ingresso fictício, de Cr$ 13.754.914.022 (treze bilhões, setecentos e cinqUenta e quatro milhões, novecentõs e quatorze mil e vinte e dois cruzados) aos cofres do
Estado, sob a tênua alegação de uma suposta transferência futura da União, além de comprovar a fragilidade
dos regiStrOs con-tábeis, acarretam um aumen~o no orçam~-~~~~ Estado, sem a autorização do Poder Legislativo.
O Governador do Estado deixou de cumprir o mandamento constitucional que se refere a aplicação de 25% da
Receita, resultante de impostos, na manutenção e no desenvolvimento do ensino de Primeiro e Segundo Graus,
tendo apJicado_ 1_1,74% na função de Educação e Cultura,
aplicando Cr$ 58.344,287.580, quando deveria-ter aplicado Cr$ 124.220.414.801.
Õs dados que nós destacamos, alé dos registrados pelo
nobre Relator e digno Procurador do Tribunal de Contas, são suficientes pai'a viSualizar crimes tipífiCados à legislação penal e na Lei n" 1.079/50, dependendo da identificação dos responsáveis.
Concluindo, reforçamos nossos entendimentos sobre a
Prestação de Contas do Governador, como sendo uma
fotografia do Universo de uma gestão administrativa,
dentro de um exercício, onde devem estar registrados os
objetivos propostos, executados e alcançados na consecução da receita, das desp~as e dos benefícios.
Nesta consecução deverá, obrigatoriamente, estar
compreendidas as despesas e as receitas da administração indireta.
Nesta Prestação de Contas do Governo n~o estão consolidadas as receitas e despesas das Empresas Públicas,
das Economias Mistas e dos Fundos, irregularidades que
coJitratíã.ffi 6 disposto no art. 52 da Constituição do Es~
tado, as quais adicionadas às demais, desclassificam o
BalªnC.º-- Geral do Estado.
As falhas técnicas, às irregularidades e os possíveis
a tos de!ituosos trazidos a lume, nas Contas do Governo
são as razões que nos levam a comungar com o eminente
Relator, votando pela emissão de Parecer Prévio, contrário a aprovação das Contas do Governador, Excelentíssimo Senhor Angelo Angelim, sem o prejuízo da
responsabilidade pessoal, sobre as irregularidades de
cada um dos ordenadores, cujas Contas serão objeto de
julgamento individual e exclusivo desta Corte, na forma
da lei, oportunidade em que serão identificadas as responsabilidades civil, administrativa e penal, de cada caso.
Sala das sessões, 10 de julho de 1986.- Hélio Máximo
Pereira, Conselheiro.
Contas do Governador
Exercício de 1985
Governo Angelo Angelim
DECLARAÇÃO DE VOTO
O exercido do controle externo implica, necessariamente, a -obediência aos principias e normas constitucionais vigentes em nosso País, condicionando e sistematizando a prática da fiscalização Orçamentária e fin-anceira. Deste modo, a ação do Tribunal de Contas, mista de
avaliação té_cnica e subjetivismo no campo do eXame do
balanço da gestão anual, assume por isto mesmo matiz
de um julgamento condicionado, posto que o Legislativo
compete decisium sobre as chamadas Contas do Governador ou, se quisermos a modernidade, a gestão
econômíco-financeira do Estado através do Poder Executivo.
As bem lançadas apreciações do relator, Conselheiro
Bader M_assud Jorge, se, por um lado, traduzem o anseio
de todos aqueles que têm a árdua missão da prática do
Controle Externo, por outro lado trazem à consideração
pública, para alegria de todos nós, reivindicações de um
segmento estatal cujo escopo ê o exercíCio- democrático,
livre e soberano, da apreciação dos gastos públicos e sOb
prisma da econo.micidade, da legalidade e da moralidade, sem restrições ou sujeição a circuristâncias do momentO riiãs -com efeitos duradouros.
É verdade insofismável que a Administração Pública
enfrenta percalços e não chega à perfeição. Complexa na
sua prática, porque fatores de toda ordem influem e
pressionam, é, também, subordinado a normas e princípios estabelecidos, os quais, não raras vezes, estão em
flagrante discrepância com a realidade social. A figura
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do Administrador torna-se o núcl~o e o alvo da atenção,
jã que da sua orientação nascerá o ato e o fato adminis·
trativo.
Deste primeiro Cnfoque temos, então, outra premissa
que surge imperafivamente. A açãó do administrador,
segundo as regras estab_elecidas, se vincula, necessária e
objetivamente, aos preceitos e conceitos admitidos e que
se constituem basicamente como pressupostos da iateração do poder e no cumprimento de disposiÇões legais
regedoras da vida instítucional do Estado.
Nem sempre, porém, poder-se-á admitir a grandeza do
fato administrativo ou o complexo de relações de poder
se a Administração Pública- como um todo- não estiver, ou não se colocar, sob o império da legalidade e os
executores- aqueles que a dirigem independentemente
de formação ou compromissos - passem a dirigir suas
ações de forma objetiva mas condicionada aos regramentes preestabelecidos.
Não adiantará a economicidade se a legalidade e a
mor~tidade forem desprezadas. Se assim não fosse, a figura do furto, do roubo, da apropriação, da malversação, do peculato seriam letras mortas no Código Penal
ou, mais incisivamente, seriam corpos estranhos.
O tripé formado pela legalidade, economicidade e moralidade administrativa, tem forte conteüdo de ordem
política, a:dministrãtiva e deve ser a base, a essência, de
todos os fatos e atas da Administração Pública e sem a
qual haverá falência e o Poder deixarâ de cumprir a sua
tarefa como foi preconizado assim que o homem resolveu agrupar-se em comunidade organizada.
O desenvolvimento de programas e projetas, aliados à
natural vocação do Poder Público, direc10nados e concebidos ao progress-o e ao bem-estar social, funda-se no referido tripé, não devendo dele ser dissociado ou desvirtuado por motivos ou causas estranhas.
Assim sendo, as observações contidas na peça em exame refletem esta preocupação eis que a ninguém é defeso
se subtrair aos regulamentos legais que, em 6ltima ratio,
enceraram princípiás rígidos de conduta e consagram
procedimentos.
Do exame detido do relatório e mais especificamente
das considerações expendidas e as conclusões adotadas
pelo ins_igne Relator, não me permite entretanto
acompanhá-lo, como gostaria de fazê-lo, se não fossem
razões outras que considero relevantes.
Ora, a tição de Victor Freire _do Amaral, aliás, constante do relatório, é o balizamento do que se deve entender à cerca de Contas do Governador. Nela, se faz a auditoria e se verifica o desempenho da gestão e nunca a
efetivação dos gastos públicos. O Governador, tal como
o Presidente da República, não é ordenador de despesa
e, portanto, não se lhe pode imputar responsabilidade
objetiva peta execução orçamentária e financeira, já que
esta é efetivada setorialmente.
Além do mais, se, por outro lado, tivéssemos o menor
indício de envolvimento ou participação, nos fatos que já
são do conhecimento público e ainda sob o trabalho investigafóriO desta Corte de Contas, nos restaria afirmar
a responsabílidade do Chefe do Poder Executivo. Mas
tal não ocorre porque nos autos nada consta.
Perquiramos também, por amor à verdade e apenas
pa:rá-3fgulneiltar--;-a possibilidade de ocorrência de danos
ao Erário Público sem que nenhuma providência tivesse
sido adatada. Nesta hipótese, o mínimo imputável é a
omiSsãO--e por ela responde quem assim proceder. Havendo providências, o que se lhe pode imputar?
As considerações e conclusões eu as adoto integralmente.
Divirjo do insígne Relator para votar pela aprovação
das contas e pela emissão de Parecer Prévio favorável.
E O meu YatQ~
-Sala das Sessões, lO de julho de 1986. --Conselheiro
Miguel Roumié. ·
·
DECLARAÇÁO DE VOTO
Pela terceira vez em sua história, rCúne-se esta Corte
de Contas em Sessão Especial, cumprindo a nobre missão constitucional de apreciar as contas do Governo do
Estado, a fim de emitir Parecer Prévio como auxílio ao
Poder Legislativo do julgamento das referidas contas, relativas ao ex-efcício -de 1985.
O Conselheiro Bader Massud Jorge, Relator da Matéria, em excelente e minucios-o trabalho, discorre em seu
relatório numa detida análise do c-omportamento da exe-
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cução orçamentária e financeira, e demais aspectos de
ordem técnico-contábil dos programas de trabalho desenvolvidos sob a re..~ponsabitidade: dos Senhores Jorge
Teixeii'àde_Oliveira e Ãngelo Angelin, ex e atuat Gover-

nadores, respectivamente.
A prestação de contas que hoje se aprecía, estã longe
de representar o fiel retrato do desempenho da Administração Estadual como um todo, vez que contas do Governo de fato, mas não de direito, segundo meu modo de
pensar, são aquelas prestadas pelos ordenadores de despesa, responsáveis pelas unidades orçamentárias do Poder Executivo, delegados do Gove:rnad_or para gerir os
dinheiros públicos dentro de cada seto_r específico. O Tribunal de Contas jtJlga as contas dos ordenadores de des~
pesas muito tempo depois de expedir um Parecer Prévio
opinando pela aprovação ou rião das contas gerais, que
englobam essas contas julgadas posteriormente, sempre
ressalvando que poderá haver irregularidades que serão
detectadas futuramente. Em suma, uma prestação de
contas apresentada pelo Governador pode, quando_ os
julgamentos das contas dos ordenadore_s de despesas, fi~
car totalmente descaracterizada, como se as contas do
Governador e dos ordenadores fossem compartimentos
estanques, quando na verdade não se pode dissociâ-las.
Sou daqueles que gostaria de apreciar as contas do
Governo maiS -Sob o ângulo que pudesse medir os resul~
tados da ação governamental no bem estar da comunlda~
de. Mas, infelizmente, o pape[ dos Tribunais de Contas
não o direciona a esse caminho. Muito pelo contrário,
castram-no, na medida em que subtraem suas ações.
Como -ín1éfferir junto-aoS-dirigentes, para que a despesa
obedeça padrões de efidêncía, dicâcia e economicidade,
quando nem ao menos podemos sustar um contrato da~
noso ao Estado? Por outro lado as contas apresentadas
não fornecem dados que possam ser dissecados para
uma análise como a desejada.
Diante da realidade, resta~nos seguir o rito legal na
apreciação das contas do Governo, atraVés da verificação da legalidade, sobretudo sob a ótica contãbíl, das
peças apresentadas.
Da análise do relatório do Conselheiro Bader Massud
Jorge fatos se sobressaem que devo destacar:
- A precariedade do funcionamento do ó_rgão
Central Contabilidade do Estado, "pondo em risco,
destarte, a credibilidade de seus registras". Contudo,
não chega o Sr. Conselheiro Relator a desqualificar
o-s balanços e demais peças._ Não deixa de ser um
fato altamente preocupante. Como se dá Õ devido
crCdito aos registras de atos e fatos de wna Admi~
nistração cujo órgão encarregado de fazê-lo não es~
~á devidameilte aparelhado? O problema do órgão
Já vem de muito_ tempo através, porém decorridos
quase4 anos da criação do Estado urge que medidas
eficazes seja_m efetívadas de forma que o sistema
contábil possa funcionar, embora se reconheça uma
triste tendência dos responsáveis maiores, na Administração Pública, não davam a devida atenção que
Contabilidade requer.
~ O não envio pelo Governo dos balanços consoli~
dados, Deixa-se, pois, de fazer uma análise abran~
gente do desempenho do _c~nj!Jnto da Adminis~
tração Direta e Indlreta. Deduz-se que tais peças
não foram produzidas porque nenhuma empresa estadual apresentou suas contas dentro do prazo
constitucionaL
-O Controle Interno do Estado unão vem cumprindo, satisfatoriamente, com as atribuições que lhe
reserva a Constituição do Estado em seu art. 58". E
lamentável._ Um Estado em que seu órg_ão Central -de
Contabilidade não é confiável e o Controle Interno
quase não funciona tem tudo para que seja uma presa
fácil a ação dilapidadora do erário.
-O Caso DER- Conquanto os autos da pre-sente presta9ão de contas não tra.gam nenhumareferência, tr-amifam neste Tribunal process.os em fase
de instruçâo, mas com provas insofismáveis dà. procedência do escândalo administrativo, relativo ao
pagamento de serviços tais como construçãO ejou
melhoramento de estradas vicínã"ís sem que esses tivessem sida executados ou executados_ em parte.
~pesar do fato se constituir em processos Que-serão
JUlgados à parte, a repercussão financéíra, danosa
por sinal, é do exerciciO em exame.
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- Abertura e movimentação de contas bancárias
em bancos particulares. O fato tornado público pelo

a concessão de auxt1ios, contribuições e subvenções elas~
sificados em elementos de despesa inadequados; a reali~
zação de despesas por conta de recursos de convênios
ainda não recebidos; entre outras impropriedades que
devem merecer melhor atenção por parte do órgão res~
ponsáveJ pelas finanças do Estado, bem como pelo Sistema de Controle Interno que não vem cumprindo satisfa~
toriamente com suas atribuições, não tendo sequer emiti~
do o competente Certificado de Auditoria sobre as contas em exame.
Todavia, considerando que é proPósito do Conselheiro Relator requerer ao Plenário inspeção extraordinária
a fim de aclarar os fatos a apurar responsabilidade relativas à movimentação das duas contas bancãrias CBamerindus -Cr$ 20.0_00.100.000 e Banco de Crédito Nacional--Cr$ 50.000.000.000), bem como da conta Pendente Devedor/Pagamento a Regularizar;
Considerando que já estão tramitando nesta- Corte
vários process-os relativos ao caso D.E.R que serão objeto de apreciação específica;
Considerando que o parecer prévio -não-elide a apre~
ciaçào dos atas e fatos de respon~;abilidade dos ordenadores de despesas referentes ao mesmo exercício;
Considerando, finalmente, que as falhas e irregulari~
dades apontadas são em sua maioria, de ordem técnico~
contábii, podendo ser consideradas releváveis, vistõ se~
rem sanáveis contabilmente;

Deputado José de Abreu Bianco, ensejou a este Tribunal solicitar maiores esclarecimentos ao Sr. Secretárío da Fazenda, o qual comprovou a abertura de
uma conta. no Banco de Crédíto Nacional em 17-985, no valor de Cr$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões
de cruzeiros), outra de Cri 20.000.100.000,00(vinte
bilhões e cem mil cruzeiros) em 24-9~85 no Bamerin~
dus, c ainda outro em 27-! 1-85 no valor de Cr$
20.000.000.000,00 (vinte bilhões de cruzeiros) no
mesmo Banco.
Tendo em vista que o Estado possui seu banco
oficial e que os recursos não se destinaram a paga~
mei'llo de pessoal, tanto é que foram estornados
para a Conta Única do Governo, destaca~se que
houve 1:1m enorme prejuízo pela não aplicação dos
recursos no Mercado Aberto, o que rotineiramente
era feito pelo BERON, ou, se foram os recursos
aplicados os rendimentos não foram creditados ao
TeSouro Estadual.
-Não cumpriu o Estado a aplicação de 25%, no
mínimo, da receita arrecadada de impostos na manutenção e desenvoh·imento do ensino. Deixou, pois, o
Estado de cumprir um preceito Coristitucional.
Cons.iderando o fato das contas terem sido apresenta~
das incompletas, tanto em falhas técnicas quanto em
peças demonstrativos e contábeis não enVfadas, dificUltando assim uma acurada análise com fins a um efetivo
juízo a Ser emitido pelo Tribunal de Contas, de forma· a
prestar um eficiente auXI1io ao Poder Legislativo Estadual;
Considerando os fatos apontados no Relatório do
eminente Conselheiro Relator, dando conta de graves ir~
regularidades na Administração Pública Estadual, com
repêfêüs:São no ex_ercício em exari1e, cujos processos de
apuração de responsabilidade tramitam neste Tribunal,
não se caracterizando este voto um préjulgámento mas
tão somente uma grande preocupação pela boa aplicação dos dinheiros públicos:
Considerando, finalmente, tudo que dos autos do Relatório da presente Prestação de Contas consta, e pug~
nando pela moralidade admínistrativa e pelo a-perfeiçoamento dos sistemas de controle e registras contâbeis na
Administração Pública é que,
Voto no sentido que esta Corte de Contas emita Parecer Prévio desfavorável à aprovação de Contas do Go~
verno do Estado de Rondônia, nos termos propostos
pelo Conselheiro Relator Bader Massud Jorge.
Sala das Sessões, lO de julho de 1986.
Processo n"': 765/86
Assunto: Contas do Governo do Est.ado de RondônjaExercício de 1985
1nteressado: Governadores Jorge Teixeira de Oliveira e
Angelo Angelin
DECLARAÇÃO DE VOTO
A prestação de Contas em exame por esta Corte, relativa ao exercício financeiro de 1985, do Governo do Est~do de Rondônia, de responsabilidade dos ex_celentíssimos Senhores Governadores Jorge Teixeira de Oliveira
-período de 1"' de janeiro a 15 de maio- e Ângelo Angelin - período de 15 de maio de 31 de dezembro de
1985- neste ato relatada pelo Conselheiro Bader Massud Jorge, enseja para todos nós a oportunidade de apreciar um excelente trabalho, pelo qual quero congratular~
me com o relator.
O relatório apresenta de maneira clara e objetiva os
dados mais significativos ocorridos no exercício em
análise, bem como, demonstra as principais falhas.e irregularidades contidaS na prestação ·de contas.
Chama-me a atenção o fato" de que se repetiram neste
exercício as falhas e irregularidades aPontadas nos
exercicios de 1984 e 1983, entre as quais destacamos: a
inexistência de Relatório da_ Execu_ção Física do_ Orçamento como elemento da prestação de _contas; o registro
de operação de crédito como receita extra~orçamentãria;

Voto
Pela emissão de Parecer Prévio favorável à aprovação
das contas dos Excelentíssimos Senhores Governado~
Jorge Teixeira de Oliveira e Ãngelo Angelín, relativas ao
exercício de 1985, com a proposição do Conselheiro Relator de que sejam encaminhadas ao Governador do Es·
tado as recomendações contidas nas considerações finais
de seu relatório.
Sala das Sessões, em 10 de julho de 1986.- Ari Fran~
cisco, Conselheiro Substituto.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS
Excelentis,simos Senhores Conselheiros, Excelentissimos Senhores Auditores, Excelentíssimos Senhores Procuradores, Senhor Secretário-Geral, público presente:
De acordo com o artigo 20 do Regimento Interno,
c-ompete ao Presidente, e com base n6 inciso XVI desse
mesmo artigo, proferir voto e de acordo com a letra a
desse item, diz o seguinte: quando houver empate na votação. Considerando as justificativas apresentaCfas -pelo
eminente Conselheiro José Renato da Frota Uchõa, que
proferiu o primeiro voto, a Presidência vota no sentido
de que seja emitido parecer prévio favorável, recomen~
dando à augusta Assembléia Legislativa a aprovação das
Contas do Ex.celentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, exercício de 1985. Este é o voto. Desta
forma, fica aprovado, por maioria de votos, o Parecer
Prévio recomendando a aprovação das Contas e_ela augusta Assembléia Legislativa.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1986. - ~osé Baptista
- de Lima, Conselheiro Presidente.
PARECER PR6VIO N• 003/86
Contas do Governador do Estado, relativas ao
exercício de 1985. Emissão de parecer prévio favorável à aprOl'açào.
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, reunido em Sessão Especial, nos termos do art. 76 do seu Regimento Interno- Resolução Administrativa n"' 002J83,
dando cumprimento ao disposto no Parágrafo Segundo
do Artigo 57 da Carta Política do Estado,
Considerando as declarações de Votos dos Senhores
Conselheiros José Renato da Frota Uchôa, Miguel Roumíé e do Conselheiro Substituto Ari Francisco;
Considerando as Declarações de Votos vencidos dos
Senhores Conselheiros HéHo Máximo Pereira, ZiZoma·r
Proc6pio de Oliveira e do Conselheiro Relator Bader
Massud Jorge;
Considerando, ainda, a Declaração de Voto_ do Senho~_fresidente desta Corte de Contas, Coilsefheiro Jos~
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Baptista de Lima, no uso de sua competência respaldada
no art. 20, incisO- XVI, letra a, do Regimento Interno
desta Corte de Contas;
Considerando, finalmente, tudo mais que dos autos
constam,
"'t de Parecer, por maioria dos presentes, que as Contas relativas ao exercício de 1985, gestão dos Excelentís:.
simos Senhores Jorge Teixeira- de Oliveira e Ângelo Angelin" ex-Governa.dora e Gover_gador do Estado de

Rondônia, respectivamente, estão em condições de serem aprovadas pela augusta Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia".
Sala das Sessões, 10 de julho de 1986. -José Baptista
de Lima, Conselheiro Presidente -José Renato da Frota
Uchôa, Conselheiro - Hélio Máximo Pereira - Conse-.
lheiro; Bader Massud Jorge, Conselheiro- Miguel Roumié, Conselheiro - Zizomar Proc6pio de Oliveira, Conselheiro -A ri Francisco, Conselheiro Substituto- Kazunari Nakashima, Procurador do Tribunal de ContasEdson Jorge Badra, procurador~Chefe do _Ministério
Público.

O SR. PRESIDENTE (João Lobão) -Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hennes.

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadore_s:
Ao ser reconduzido à Vice-Presidência da Confederação Nacional da Indústria, quero valer-me do ensejo
para exteriorizar algumas reflexões sobre os problemas
que enfrentam, presentemente, produtores industriais,
comerciantes e consumidores.
Parece-me fora de dúvidas que algo de profundo precisava s~r feito pelos Poderes Executivo e Legislativo da
União, com o objetivo de interromper o processo inflaci~mirio que assolava o País e tendia a níveis incontrolávets.
Por isso, desejo enaltecer a iniciativa do Presidente da
República, ao atacar o problema neste ano -de 19-86,
criando o chamado "Plano Cruzado".
Desde o início, Pofém,-sentrqueo--s-elihor Presidente
da República havia sido induzido em erro, ao ser convencido a fazê-lo mediante decreto-lei. Além de essa espécie de diploma legal ser legado dos regimes discricionários, costuma encerrar imperfeições bastante freqUentes quando desatendidos os requisitos inerentes a- um
processo legiferante, especialmente ·ao exduir o Poder
Legislativo da feitura da lei.
Os erros cometidos no Decreto-lei n9 2.283, de 28 de
fevereiro, foram tão flagrantes que o Chefe do Poder
Executivo, passados apenas 10 dias, substituiu aquele
pelo Decreto-lei n9 2.284.
A argUição de sigilo, embora impressionável, não tem
fundamento, pois, em qualqUer Democracia, assuntos de
igual e maior importância são submCtidos à decisão dos
Representantes da Nação. O segredo tem, ainda, como
defeito, o fato de concentrar o conhecimento da medida
legal em autoridades e funcionários no exercício administrativo e pessoas de suas relações.
Malgrado o Decreto-lei n9 2.283, assim como Seu sucedâneo n9 2.284, tenha conquistado, de imediato, a adesão da maioria das pessoas que se pronunciaram, e mesmo dos políticos, não se deve olvidar que os aplausos se
justificam, essencialmente, pelo entendimento B;ei.-al de
que não mais podia ser admitido o prosseguimento infla·
cionário. Quanto ao maiS, não se estribou na análise do
conteúdo dos diplomas legais, a tal ponto de sequer terem acusado as graves falhas que exigiram a substituição
do primeiro.
InconstituciOnalidades há várias eni ambos os
decretos-leis, começando pela falta de amparo constitucional para expedi-los em matérias atinentes ao padrão
monetário, ao congelamento de preços, ao sistema habitacional, às dívidas particulares e outros assuntos relacionados à produção, à indústria, ao comércio e aos bancos. Chegou a alterar, unilateralni.ente, cont:i'atOs perfeitos regidos pelo Direito Civil e Comercial, inclusive impondo transferências patrimoniais sob a presunção generalizada de que todos os valores futuros estariam inflacionados à taxa de 13,5% ao mês! Tantas violações aoEstado de Direito foram cometidas por aqueles decretoSleis que levaram o historiador Hélio Silva a afirmar serem eles o primeiro Ato Revolucionário a partir de 1946!
Apesar de minha formação universitária incluir o Bacharelado em Direito e minha experiência profiSisonaf
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ter-se enriquecido com Q exercício da Advocacia, minhas
apreensões maiores relacionam-se à estrutura econômica--; à possibilidade da desorganização e do desestimulo à
atividade produtiva de bens e serviços. Dou prevalência
a estes aspectos devido à lentidão e à onerosidade com
que, n9rmalmente, as atividades produtivas se reorgani- zam, com prejuízos irrecuperáveis para a sociedade de
fornia ampla. Essa ótica resulta do conhecimento e da
experiência assimilados na qualidade de Empresário e de
Contador, sempre como pensamento voltado à efiçiên-__
cia e aos çustos.
Se bem que a simples transformação de cruzeiros para
cruzados só muda a quantidade de unidades monetárias
e o espaço pilra escrever os novos preços, isso ê de difícil
assimilação popular. Logicamente, a transposição de mil
cruzeiros para um cruzado não atinge as causas da perda
do valor da moeda, sendo, em si mesma, pois, inócua no
combate à inflação. Se a mudança no padrão monetário
gerasse efetiva valqrização da moeda nacional, poder~se~
ia divide o cruzeiro por cem mil, ao invés de por um mil,
quando então o dólar americano, ao invés de correspon-.
der a 13 cruzados e 80 centavos, no câmbio ofiCial, passaria a valer apenas 13 centavos e 8 décimos de centavos,
ou seja, cada cruzado pas~aria a valer 7 dólares e 25 centavos de dólar! Podúíamos chamá-lo de superc.ruzado.
A persistirem, pois, as coisas materiais da: depreciação
monetária, elas continuarão agindo sobre os preços futuros, porquanto também a nova moeda irá se deteriorando, gradativamente. Nessas causas continua presente a
emissão monetária pelo Governo Federal, condição que,
senão suficíerite, é necessária à perda de substância do
cruzado.
A história nos informa que já noS antigos n~inados de
Creta, Fenícia e Roma, a perda de poder aquisitivo ôã.
moeda, causada pela mistura de metais inferiores ao ouro, era prontamente detectada nas ativi9ad.es enqonômicas, causando aumentos de preço.
Entretanto, hem todos os aumentos de preço eram
cauSados pela perda de substância àa moeda. A· lei da
oferta e da procura se fazia sempre presente, valorizando
mercadorias escassas e desvalorizando as abundantes.
Na conjuntura brasileira, p congelamento dos preços
~tá sendo superado, de uma parte por cau~a da perda do
valor do cruzado e, de outra parte, pela escassez de mercadorias. Menciono .essa escassez, e não a capacidade
aquisitiva dos consumidores, pois, embora as compras
tenham crescido, inclusive devido ao uso de poupanças
acumuladas, o povo brasileiro continua em estãdo de
subconsumo de alimentos, roupas, calçados, remédios,
artigos de limpeza e todos os demais ingredientes de um
razo~vel padrão de vida.
Quetõ destacar, nesse confexto, mihha opinião de empresário, de contador e de economista, de que o aumento
de preços causado pelo crescimento da demanda não é
prejudicial à economia. Não pode ser confundido com o
aumento de preços causado pela perda do valor da moeda. Também nas atividades ecom5micas tem aplicação a
Lei de Lavoisier, de que na natureza nada se perde e tudo
se transforma. De fato, o aumento da procura por determinada mercadoria pode induzir ao aumento de seu
preço, como já acontecia na antiguidade. Mas isso retrata, do lado da empresa, o correspondente aumento de lucro que, por sua vez, será reinvestido na produção, aumentando a oferta a preços menores.
Portanto, penso que o Governo Federal não deveria
preocupar-se tanto com o~ _efeitos nos preços, cabendo- _
lhe, isso sim, conter a causa a eles ligada, na emissão monetária.
Enfatizo minha afirmação, pOrque o congelamento de
preços está se tornando -uma psicose do Governo e do
público, embora esteja sendo descumprido abertamente
em todo o País. Afigura~se a mim despropositai e mesmo
ingênua a regra estabelecida no art. 35 do Decreto-lei nl'
2.284, prescrevendo, textualmente, que "ficam congelados todos os preços nos níveis do dia 27 de fevereiro de
1986''. Não bastasse o artigo definido plural ,-,oS", oredator juntou ainda o adjetivo .. todos". Isso significa que
deveriam estar congelados inclusive o dólar, o diamante,
as pérolas e muitos hens supédluos. Entretailto, inúmeros bens necessários também tiveram altas consideráveis
nos preços de março até agora. Destaco os imóveís Porque, no Distrito Federal, muitos até triplicaram de valor
no mercado. Quando os preços são controlados, efetiva·
mente, ex!Jalldiu~se a cobiança_ de ágio. - -
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Vou registrar, como exemplo real, os prejuízos causados às indústrias, às finanças públicas e aos próprios trabalhadoi-es, pelas tabelas de preços oficiais.
Quando viajava a Belém, em setembro, contou-me um
fazendeiro, que desembarcou em Imperatriz, que felizmente conseguira adquirir uma camiori.eta,-após 8 meses
de espera e o pagamento de um ágio de cem mil cruzados. Considerou-se ainda favorecido pela amizade com a
agência vendedora do veículo, porque havia cliente dis_Qosto a pagar ágio de cento e trinta mil cruzados. O certo
é que, no comércio de veículos, a prática do ágio é generalizada, seja pela própria agência ou por meio de outro
revendedor a ela ligado. E não hã emissão de comprovante do ãgio, evidentemente. Atente-se, porém, que na
média de cem mil cruzados por veículo, cada lote de
1.000 unidades vendidas produz, para a agência vendedora, um lucro de cem milhões de cruzados. Sobre esse
l_ucro a Fazenda Federal não recebe Imposto de Rend~
devido pela empresa e pelos seus sócios, nem o IPI, enquanto que a Fazenda Estadual deixa de àrrecadar O
ICM. Tudo peta teimosia de manter um preço oficial não
praticado. Lamentável também é que as indústrias, qtie
produzem as peças dos veículos, e as montadoras de veículos, não possam receber uma parcela dos preços adicionadoS. p-Clo mercado. Elas, que realizam a vital função
produtora, sofrem insuperável controle governamental,
enquanto que distribuidoras se apropriam de todo acréscimo ao preço. Parece--me até uma insensatez governamental SOfismar com falsos preços tabelados para os veículOs autornotores, privando-se de justa receita tributária.
O fenômeno, além disso, não ê limitado aos veículos
automotores. O mesmo fazendeiro acrescentou que também espera um tratar de esteira e que já foi informado
que o preço a pagar seria o dobro da tabela oficial.
Fatos semelhantes são vivenciados em inúmeros outros setores comerciais. Ignorar a realidade configura
ilusão.
Por isso, tenho para mim que o Governo Federal labora em erro grave ao obstinadamente desconhecer a realidade dos preços de mercado. Desorganiza a indústria e
outros setores produtivos e impede sua capitalização; favorece alguns setores comerciais com ãgíoS; priVa os
erários federal, estadual e municipal de receitas tribU:~
tárias; e gera desnecessários conflitos com as classes trabalhadoras que reivindicam reposições salariais com
base em preços efetivamente praticados no comércio. A
insuficiência generalizada de produtos demonstra dificuldade crescente para obtenção de matérias-primas,
componentes industriais, outros insurnos e atê transporte, aos preços de março!
Tais problemas não se resolvem com providências
imediatistas. Pessoas, sem qualquer experiência empresarial, não sabem como efetivamente operar uma indústria, uma fazenda, um banco e mesmo uma casa comercial. Visão distorcida supõe que basta estatuir uma regra
em lei para ser cumprida. Procedimentos inerentes a uma
economia comunista ou socialista são inadequados para
o sistema de propriedade privada. São regras contraproducentes. Não se pode desprezar o fato histórico vivido
na Europa após a Segunda Guerra Mundial, em que as
forças aliadas de ocupação foram íinpotentes para iinpedir o mercado negro, não só de produtos alimentícios e
roupas, mas até de cigarros e outras mercadorias secundárias.
Preocupado, procuro vislumbrar os efeitos que haverão de ocorter com a desapropriação de bois e a ameaça
de pagar preço inferior ao custo de produção e ao valor
real do gado. No noticiário-da TV Globo, das 13 horas,
de lO de outubro, viu-se que o gado desapropriado em
Itapira, São Paulo, estava perceptivelmente magro, aparecendo atê costelas. O noticiário das 20 horas do dia 11
demonstrou e questionou o abuso ou o erro do descabi~
do confisco de 800 bois com peso até de metade daquele
em condições de abate, sendo de lamentar que o abate se
tenha consumado apesar de, antes, confirmada a magreza Cios animais!
Bois de outras fazendas- é certo- pareciam gordos.
Sabe-se que é período de entressafra e que a engorda só
poderá ocorrer em 1987. Cabe indagar, contudo, se tenderá a aumentar ou diminuir a produção de carne bovina; com as negativas interferências das autoridades federais. Não vou diScutir a violação do direito à proprieda~
de, inserido nas garantias da Constituição em vigor; e re-:
Coilheçó suas "limitações- no interesse social. Nem vou
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questionar o preço imposto a dirigentes de entidades de
pecuaristas, em acordo viciado pela força governamental. Parece-me claro, entretanto, que tais medidas deses-

timularão novos investimentos na pecuã.ria brasneira,
durante__ alguns anos, e até causarão transferências de capitais para setores mais lucrativos e menos molestâveis.
Precisamos-, -IodOs, ter o pensamento racional de que,
no capitalismo privado, o interesse tinanceir:o é o motor
da atividade produtiva, industrial e comercial. Assim, o
capital buscará sempre a melhor rentabilidade. Com a
pressão governamental sob_re a pecuãria, Já onerada com
riscos vários de mortandaàes, os capitais· tenderão a fugir daquela atividade, procurando rendimentos mais vultosos e fáceis em ocupações citadinas. Em__caráter imediato o produtor é prejudicado, mas, a longo prazo, o
consumidor' não mais terá carne nacioÍlal e o Governo
terá de importá-la, agravando a balança comercial, aumentando o desperdício, expandindo os riscos de corrupção e envergonhando o País cõhi o distintivo da incompetência.

O retorno finã_nceiro g_erada pela agricultura e pecuária encontra-se- er:itre ·os mais baixos do País. Em
1985, segundo a revista Gazeta Mcrcanhl Balan.,;os, a
média do lucro líquido em relação ao patrímônio foi de
apenas JJ,l%.
De minha parte, não receio denunciar QS equívocos,
apontar os erros, enfrentar até a demagogia, e defender
alternativas racionais. Fa:iendo-o~ tenho certeza de que
estou servindo ao País, propiciatldo o desenvolvimento
empresarial, melhorando as finanças públicas e promovendo a prosperidade do povo. Por isso, faço~o aqtd, de
público, em defesa, principalmente, do setor indUstrial,
que me atribuiu a partilha da liderança que hoje rea_ssu-

mo.
Agradeço pela paciente audiência.
O SR. PRESlOENTE (João Lobo)- Nõo há mais
oradores ins_critos.
___ _
A Presidênda designa para a sessão ordinária-de amanhã, às 14 heras e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
Trabalhos das Comis.'IÕes
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Estâ encerrada
a sessão.

( Le~·anta-se a sessão às 16 horas e 38 minutos.)

(•) ATO DO PRESIOENTE
N• 98, OE 1986
ANEXO I
I. Grupo -

Atividades de Apoio Legislativo

VII- Categoria funcional: Adjunto Legislativo
Ci~s·s~-·-:.o~i~~;.~ ·a~r.· NS=í'S~p;~~NS:i6-~~------..·~.

Onde se lê:
Q1L Ronaldo Cavalcante Gonçalves
Leia~se:

03. Ronald Cavalcante Gonçalves
3. Grupo - Outras Atividades de Nivel SuperiOrI I - Categoria ftü1cional: Arquiteto

Onde se lê:
Conceito I (a partir de 1-l-87)
Leia-se:
Conceito 1 (a partir de 1-7-86)
(*) Republicado por -h-ã ver saído com incorreç_ões no

DCN, II, de 2-9-86.

·

ANEXO II
Relação dos Servidores da Tabela Permanente (CLT)
do Senado Federal que concorrem a progressão horizontal, avaliados com conceito I (merecimento) e conceito 2
'(antigüidade) - (art. 8~>, itens I e II, Resolução n~>
146/80)
2.

Grupo -

Servicos Auxiliares

I - Categoria Funcional: Datilógrafo
N'~' de concorrentes: 145
Conceito 1 (50%): 73
Conceito 2 (50%): 72
Conceito 1 (a partir de 1/7/86)
Classe "Especial", Rcf. NM-21 para NM-22
01. Antonio Lopes Ribeiro
02. Alípio Carlos da Silva
03. Fernando Bassit Lam!!iro Costa
04. Margareth Alves de Oliveira
05. Marlene de Gusmão
06. Maria Angela Loureiro
07. Maria do Socorr.o Araújo Aguiar
08. Ines de Sampaio Pacheco
09. Carlos Henrique Matos Cláudio
10. Ubiramar Lopes de Sousa
11. Tania Póvoa Lustosa
12. Valéria Rodrigues.. M otta
13. Delvandro Xavier de Almeida
14. Rodrigo Cagiano Barbosa
15. Juliano Baiocchi Villa Verde de Carvalho
16. Walton Alencar Rodrigues
17. Sílvia Pradines Coelho Ribeiro
I 8. José Soares Silva
19. Gilson Antonio de Barros
20. João Baptista Correa
2l. Solange Alonso de Azevedo
22. João Carlos de Medeiros Carneiro
2J: Latidicene de Paulã Cerqueira
24. Olga Maria Ferreira Porto de Sousa
25. Nilzete Mendes de Medeiros Freire
26. LeOriei Gomes de Oliveira
27.. José Valdecir Vasco d~ Silva
28. Marta Mesquita Sabino de Freitas
29. Beatriz Mendes Lacerda
30. Adilson Gonçalves de Macena
31. Antônio Ramos de _Oliveira
32. Maria Terezinha Nunes
33. Gerardo Cesar de Castro Barreto
34. Maria das Graças Costa Coelho
35. Oscar Martins de Oliveira
36. Beatriz de Mendonça Jorge e Costa
31. Sandra Masanori Tutida
-38. Marli do Carmo e_SQUsa
39. Marlene de Morais
40. José Vicente dos Santos
41. Daniel Delgado
42~ _ Geraldo Magela da Sílva
43. Maria Abadia Alves Cardoso
44. Geiza Marli Soares Ribeiro
45~ Maria Margarida de Amorim Rocha
46. Guilherme Müller Neto
47. Lúcia Maria Medeiros de Souza
48. Nilton Rodrigues da Paixão Júnior
49. Flávia Santinoni Vera
50. Darleth Lousan do_ Nascimento
51. Renato de Alencar Dantas
-52. TAlexandre Bastos de Melo
53. Marcos José de Campos Lima
54. Mari Lúcia Machado da Silva e França
55. Francisca Vílma Carvalho Mandetta
56. Vania Maria Silva de Carvalho _
57. Jorge Antonio Alves da Silva
58. Lusanísia Silva Mota
59. Sue1io de Sousa e Silva
60. Antonio Cladino de Lima
61. fris Crístina da Silva Brazil Oliveira
62. Delvany de Souza Lima Júnior
63. João Batista Soares de Sousa
64. Aderson Pimentel de Alencar Filho
65. Carlos Roberto Marcelino
66. Luno Aurélio de Lima Barbosa
67. P_aulo Sérgio R~mos ~assis
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68. Vera Lúcia Batista Silva
69. Eidi Eda Chagas da Costa
70. Enoque Pereira de Sousa
71. Marta Ide da Silva
72. Sandra Maria Rossi
73. Gilberto Gil Santiago
--Conceito 2 (a partir de 1/l/87)
Classe '"Especial, Ref. NM-21 para NM-22
01. Roberto Luiz Menezes Silva
02. Kendy Aparecido Osiro
03. José Roberto Leite de Matos
04. Ranilton Monteiro Neves
o.S: José Maria do Amorim
06. Arvando Ferreira de Res_ende
07. Eu8:ênia Maria Pereira Vitorino
08. Wanderley Pereira da Costa
09. José Paulo Botelho Cobucci
10. Sónia Maria da Trindade Fátima
II. Ivanilde Pereira Dias
12. Irineia -Português da Cunha
13. Marílda Machado Fernandes Rodrigues
14. Maria Irani Carneiro Vieira
15. Cleuton Mendes de Carvalho
16. Flávio Rodrigues Motta
17. Maria Hedwiges Cancella Emygdio da Silva
18. Matias Barboza Batista
19. Rita Novaes da Paixão
20. Marcos Evandro Cardoso Santi
21. Cassanata Nóbrega Rosas
22. JOsué Rocha Gomes Guerra
23. Honorato da Silva Soares Neto
24. Belchiolina dos Reis Mendes
25. Dayse Cristiná Resende Saldanha
26. Raimundo N anato Santos Castro
27. ,José Francisco Bernardes de Carvalho
28._ Fàincisco de Sales Rfbf:iro
29. Sandra Regina Fernandes da Silva
30. Edna de Lurdes Machado Silva
31. Maiia- de Fatima Pinheiro Carizzi
32. Celso José Albuquerque Costa
33. Waldete Eduardo da Silva
34. Wellington Pereira de Oliveira
35. Maria da Paz da Silva Leocádio
36-. Airton Dantas de Sousa
37. Onofre Déco da Silva
38. Antonio Reinaldo Silva
39. Juvenal Fernandes dos Santos
40. Nanci Peres Pereira
'+L Cleudis Bo~ventura Farias Nery
42. Sinaide N:iscimcnto da Silva Santos
43. Maria Inês Araújo Ramos
44. Edinaldo Marques de Oliveira
45. Séipião Salustiano Botelho
46. Valdevino dos Passos Linhares
47. José Antonio de Araújo
48. Rute Ribeiro da Silva
49. Sílvio Ferreira das Virgens
50. Orlange Maria Brito
51. Vanda Wolney Cavalcante Aires
52. Márcia Caldas e Almeida
53. Alexandre Machado Vasconcelos
54. Deraldo Ruas Guimarães
55. Maria Cecília de Oliveira Alves
56. Sônia Versiani Cintra
57. Miqueas Dantas de Morais
58. Maria Abadia Furtado
59. Wany Carlos da Silva Calderaro
60._ Baltazar de Oliveira Gomes
61. Valéria Rodrigues Martins
62. Mellina Motta de Paula
63. Jos~ Rodrigues de Oliveira
64. A1decyr Freitas Maciel
65. Francisco- Antonio Cavalcanti Campos
06. Ronaldo Rocha Melo
67. Vera· Lúcia Lacerda Nunes
68. Otávio Ferreíra Lima
69. Kleber Robson de Araújo Fernandes
70. Maria O!impia Jimenez de Almeida
7 I. Wilson Pereira- Ramos
72. J:~ancísco Carlos Morais Casas Novas
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I. l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Re-

pública
Submetendo à_ deliberação do Senado a escolha de
nome indicado para função cujo provitnento-depende
de sua prévia aquiscência:
- N 9 459/86 (n9 640f86, na or1gem), referente à
escolha do Senhor João Tabajara de Oliveira, Ministro de Primeira Classe, da Carreíra de Diplomata,
para exercer a função de Embaixõ:~.dor do Brasil junto
à República da Áustria.
De agradecimento de comunicações:
- N'í' 458/86 (n" 638/86, na origem), referente- à
aprovação das matérias constantes das Mensagens
Presidenciais n9s 416, 422, 423, 424, 439, 440, 443,

444, 450,-453-;-455,-476,-4?:7, 516, 534, 538, 541, 547,
556, 557 e 561, de 1986.

1.2.2- Leitura de Projetos
Projeto de Lei do Senado n9 22!i/S6, de_ autoria do
Sr. Jamil Haddad, que dâ nova redação à letra a do
art. 23 da Lei n' 5,6_92, de II de agosto de 1971, que
fixa diretrizes e bases para o ensino de 19 e 29 Graus, e
dã outras providências.
Projeto de Lei do Senado n.! 226_/86Complementar, de autoria do Sr. Carlos Chiarelli,
que acrescenta alínea ao§ }9 do art. 31' da Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971, e altera aredação do § 2~' do mesmo artigo, para assegurar à esposa ou companheira do trabalhador rural a condição de _titular de direitos previdenciãrios~ Projeto de Lei do Senado nl' 227/86, de autoria do
Sr. Nelson Carneiro, Que altera a redação do art. 192
da Consolidação das Leis do Trabalho.
Projeto de Lei do Senadó n~' 228/86, de autoria do
Sr. Nelson Carneiro, que estende ao filho deficierite e
necessitado, na falta dos pais, o beneficio constante
do § 21' do art. 1.611, do Código Civil, enquanto solteiro e perdurar o estado de necessidade.

Projeto de Lei do Senado nl' 229/86, de _autoria do
Sr._ Nivaldo Machado, que acrescenta parágrafo ao
art. 21' da Lei n~' 7.497, de 24 de junho de 1986.

S~rney por ocasião da instalação do Til Encontro
GOvei'no-Sociedade e da posse do Senador Albano
Franco na Presidência da Confeder::~;ção Nacional da
Indústria.
1.2.5- Apreciação de Matéria

Projeto de Lei do SenadQ nl' :n0/86, de autoria do
Sr. Gastão Müller, que assegura aos contribuintes do
Imposto de Renda _optar pela compensação do valor
total ou parcial da restituição de que trata o art. 14
da Lei .n~' 7 .450, de 23 de dezembro de 1985, com o
imposto devido nas declarações de rendimentos dos
exercícios de 1987 e seguintes, e dá outras providências.
1.2.3- Requerimentos

1.2.6- Leitura de Projetos
Projeto de Lei do Senado n_l' 231/86, de autoria do
S_r, Senador Ar_p_Q Damiani, que concede título a Augusto Ruschi de "Patrono da Ecologia do Brasil".

:........ NY 504/86, de autoria do Sr. Senador Murilo
Badaró, solidtando autorização do Senado Federal
para participar da delegação do Efra.Sil à 41' Asseinbléia Geral da Organização das Nações Unidas.

Projeto de Lei do Senado_n~' 232/86, de autoria do
Sr. Senador Jutahy Magalhães, que dã nov<f, redação
ao art. 144 da Lei n~' 4.737, de 15 de julho de 1965,
que .. institui o Código Eleitoral".

- N 9 505/86, de autoria do Sr. Senador Nivaldo
Machado, solicitando autorização do Senado Federal para partícíp?.r da defegaçâo do Brasil à 41 • Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas.

Projeto de Lei do Senado n9 233/86, de autoria do
Sr. Senador Jutahy Magalhães, que altera a redação
do art. 396 e seu parágrafo único, da Cons_olidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9
5.452, de !I' de maio de 1943.

1.2.4 - Discgrsos do Expediente
SENADOR MAURO BORGES-- Denúncias da
imprensa pautista sobre irregularidades que estariam
ocorrendo na importação de carne e leite.
SENADOR MURILO BADARÓ, como LíderConsiderações sobre a intervenção do Governo no
domínio da livre iniciativa.

SENADOR JAMIL HADDAD, como Líder "Dia do Professor". Documento da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, -bem coillo de suas Federações, de críticas à proposta preliminar do Ministêrio dos Transportes para a formação de uma pOlíU::
ca de navegação e marinha mercante. __ _
SENADOR JOÃO CALMON -Censura imp-osta
pelo PMDB do Estado do Espírito SaritO~ a pronunciamentos de S. Ex•, liberados posteriormente pelo
Tribunal Regional Eleitoral daquele Estado. __ _
SENADOR MATA MACHADO- Candidatura
-- do Senador Itamar Franco ao Governo de Minas
rais.

Ge--

SENADOR AFONSO SANCHO - Consiae__ra_ções sobre pronunciamentos do Presidente José

Requerimento n9 503/86, lido no Expediente da
sessão anterior. Aprondo.

1.2.1- Comuliieações
Do Sr. Senador João Lobo, que se ausentará do
País.
Da Liderança do PMDB, substituindo membro em
comi"ssão permanente.

I.3-0RilEM DO DIA
Trabalho das Comissões.
1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordern do Dia
Requerim~ntos n9s_504_e 505, de 1986, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados, após parecer
da comissão têcnfca.
1.3.2- D~scursos após a Orcit:m d~ Dia

SENADOR GABRIEL HERMES - 41' aniversário da instituição dos cutsos de bacharelado em
Ciências Contábeis no BrasiL
SENADOR CESA fi. CALS- Problemas do setor
de abastecimento no País.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Considerações sobre o Programa de Irrigaç~o do Nordeste:PROINE, recentemente lançado pelÕ Presidente José
Sarney.
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SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da
abertura de uma barra permanente na lagoa de
Saquarema - RJ.
SENADOR ODACIR SOARES- Exposição de
motivos do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia ao Senhor Presidente da Re·
pública solicitando medidas administrativas e políticas necessárias à preservação da dignidade da administração pública daquele Estad_o.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Atuação
do Senado Federal no sistema legislativo bicameral.
SENADOR NIVALDO MACHADO- Reiterando apelo em favor de melhor remuneração para os
Engenheiros Agrónomos do Ministério da Agricultu-

ra.
SENADOR ALFREDO CAMPOS- Dia do Professor.
1.3.3- Comunicm;iio da Presidência

Convocação de sessão extraordiná.r;:i_a a reaJizaNe
hoje, às 18 horas e 30 minutos,-com Ordem do Di.a
que designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 291• SESSÃ.O, EM 15 DE OUTUBRO DE 1986
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1-

Lêi~ura

àc projeto

Projeto de Lei do Senado n' 234, de 1986, de autoria do Sr. Jutahy Magalhães, que acrescenta parágra~
fo único ao art. 213 do Decreto-lei nl' 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.
2.2.2 -

Comunica~;ões

Dos Srs. Murilo" Badaró e Nivaldo Machado, que
se ausentarão do País.
2.2.3 - Comunicação da Presidência
I!:iclusão de matêrias que especifica n:a Ordem do
Di:::. àapresente sessão.
2.3-0RDEM DO DIA
-Parecer da CorriiSsão- de Rela:ções Exteriores
sobre a Mensagem nl' 306/86 (nl' 438/86, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor_ Aderbal Costa, Ministrá-de Segunda Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República Cooperativa da Guiana.
Apreciada em sessão secreta.

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n~> 357/86 (n~" 511/86, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luiz
Felipe de La Torre Benitez Teixeira Soares, MiniStrá
de Primeira Classe; da Carreira de Diplomata, pafã
exercer a função de Embaixador do Brasil junto â
República do Quênla. Aprecl~da em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n" 366/86 (nl' 528/86, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos
Alberto Leite Barbosa, Ministro de Pririieira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Italiana.
Apreciada em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n<:> 367 f86 (n" 529/86, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Se_n_hor _B~rnar
do de Azevedo Brito, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de -Diplomata, para exercer a função de Em~
baixado r do Brasil junto à República do Zimbábue.
Apreciada em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n' 368/86 (n' 530/86, ria origem),
pela qu,al_p_ _Se_n_hor_P_re_sJ_cj~nt~__d~ -~c;:p_~_~!_icª--~~~!1:!~~~
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Celso
Antonio de Souza e Silva, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto ao Reino Unido da
Qrã~Bretanha e Irlanda do_Norte. Apreciada em sessão_ secreta.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores .
sobre a Mensagem n~' 384/86 (n~> 549/86, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor OScar
Souto Lorenzo Fernandez, Miriistro de Primeira
Classe, da Carreíra de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República
Federal da Alemanha. Apreciada em sessão secreta.
--Parecer da ComissãO- de Relações Exteriores
sobre a Mensagem nl' 453/86 (nl' 632/86, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Jorge
Pires do Rio, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em baixa~
dor do Brasil junto ao Reino da Tailândia. Apreciada
em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n" 455/86 (n"' 634/86~ na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Seilhor Carlos

Cz$ 46,00

Eduardo de Affonseca Alves de Souza, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto a
República Socialista da Tchecoslováquia. Apreciada
em seSSã6 -secreta.
....:. PafeCer da Comissão de Relações Exteriroes
sobre a Mensagem n~' 459/86 (n" 640/86, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor João
Tabajara de Oliveira, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercera função de Embaixador do Brasil junto à República da Austria.
Apreciada em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem nl' 454/86 (n~' 633/86, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Octávio
Rainha da Silva Neves, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República da lndia.
Apreciada em sessão secreta.
- Parecer da Comíssão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n~> 457/86 (n"' 637/86, na origein),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Marcílio Marques Moreira para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto aos Estados Unid_os d_a
América. Apreciada em sessão secreta. ------ - ---- 1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR GASTÃO MULLER- Açào da SU-

DECO no âmbito da preservação ambiental no pantanal mato-grossense.
SENADOR ODACIR SOARES- Defesa da imediata delimitação das fronteiras marítimas do País e a
avaliação dos recursos não renovãveis de sua margem continental.
SENADOR JOSE IGNÃCIO FERREIRADívida externa brasileira.
2.3.2 - Designa~ão da Ordem do Dia da próxima
sessão
2.4 -~ENCERRAMENTO
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SES-

SÁO ANTERIOR
Do Si. Murilo Badaró, proferido na sessão de
14-10-86.
4-MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6-COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES
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DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Outubro de 1986

Ata da

290~

Sessão, em 15 de outubro de 1986

4' Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli e João Lobo
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

- Altevir Leal - Gaivão Modesto - Gabriel Her~
mes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Américo de
Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo
- Cêsar Cais - Virgflio Távora - Carlos Alberto Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena
- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- José Urbano
-Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante- Albano Franco- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana - João Calmoo- José Ignácio Ferreira- Amaral Peixoto- Nelson Carnéiro - JamH Haddad - Mata-Machado Murilo Badaró - Alfredo Campos- Fernando Henrique Cardoso....,..- Severci Gomes- Benedito FerreiraMauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUllerRoberto Campos- José Fragelli- Marcelo Miran~<L
-Saldanha Derzi- Affonso Camargo --Arno Dam1aR
ni- Ivan Bonato -Carlos Chiarelli- Pedro SimonOctávio Cardoso.
O SR. P'RESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores-. HaR
vend_o número reginiental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secietário irã proceder à leitura do Expediimte

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
MENSAGEM DO SENHOR
PRESIDENTE DA REPUBLICA
Submetendo à deliberação do Senado ·a escolha de
nome indicado para função cujo provimento depende de_
sua prévii aquiescência:

MENSAGEM
N• 459, de 1986
(n' 640/86, na origem)
Excelentíssimos Senhores membros do Se"nadÕ Fede-ral:
De conformidade cOm o Artigo 42 (item lU) da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fa:z:~r, do Senhor
João Tabajara de Olíveira, Ministro de.Pi-imeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Austria, nos terR
mos do Art. 56 dQ Decreto n~' 93.325, de I~' de outubro de
1986.
'
2. Os méritos do Embaixador João Tabajara de Oliveira, que me induziram a escolhêRlo para o desempenho
dessa elevada função, constam da anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores.
BrasHia, 14 de outubro de 1986. -José Sarney
INFORMAÇAO
Curriculum Vitae
Embaixador João Tabajara de Oliveira.
São PaulojSP, 24 de fevereiro de 1933.
Filho de Nelson Tabajara de Oliveira e
Heraida Tabajara de Oliveira.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Curso de Aperfeiçoamento de Díplomatas, IRI!_r_:
II Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento- para
Chefes de Setores de- PromoÇão Comercial, DF.
I Curso de Sistema de Informação Científica e Teénológica do Exterior (SICTEX), DF.
Curso Superior de Guerra, ESG.
Cônsul de Terceira Classe, 26 de dezembro de 1955.
Segundo-Secretário, antigUidade, 24 de Outubro de
1961.

_ Primeiro-Secretário, merecimento, 31 de dezembro de
. 1966.
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de- 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 23 de dezembro de 1977.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 23 de junho de 1981.
Assistente, interino, do Chefe do Cerimonial, 1961.
Assistente do Chefe da Divisão da América "Seü::ntriona1, 1966j67.
A disposição do Governo do Estado de São Paulo,
1967 J69.
Chefe, interino, da Divisão Qe_Difusão Cultural, 196~.
Chefe da DivisãO-de Organismos Internacionãis Espeda~izados, 1978.
_
_ _ ___
Subche(e do Gabinete do Vice-PreSidetite d_a República, 1979/82.
Chefe do Gabillete do Ministro de Estado das ReR
lações ExterjQres, 1986.
__
Beirute,- Terceiro-Secretário, 1958/60.
Porto, Vice-Cônsul, 1960/61.
Porto, Cônsul-Adjunto, 1961/62.
Porto, Encarregado, 1960 e 1961.
Nova York, Cônsul-Adjunto, 1962/64.
Nova York, Encarregado, 1964,
Bucareste, Segundo-Secretário, 1964/66.
Bucareste, Encarregado de Negócios, 1964, 1965 e
1966.
Rabat, Primeiro-Secretário, 1970/72.
Rabat, Encarregado de Negócios, 1970, 197I e 1972.
Dacar, Encarregado de Negócios, 1971.
Assunção, Primeiro-Secretário, 1972/73.
Assunção, Chefe do SECOM, 1972/75.
Assunção, Encarregado de Negócios, 1973.
Assunção, Conselheiro, 197~/74.
MéxicO, Conselheiro, 1975/79.
La Paz, Embaixador, 1983/.86.
Conferência Econômica da OEA, Buenos Aires, 1957
(assessor).
- --- -A disposição da Secretaria Geral da Conferência Internacional do Café, Rio de Janeiro, 1958.
XVIII Assembléia Geral da ONU, Nova York, 1963
(assessor).
Negociações do Acordo de Prorrogação de Licença de
Operação da Estação rádio da F f\B na CaPital da República do Paraguai, 1974 (delegado).
XV Conferência Regional da Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação (FA.O) para a
América Latina, Montevidéu, 1978 (subchefe).
Reunião TécniCa FÁO/CEPÁL sobre Desenvolvimento Social-Rural na América Latina, Montevidéu,
1978 (chefe),
VII Reunião da Associação Regional, III da OrganiR
zação Meteorológica.Mundial, Brasília, 1978 (delegado).
Programa LatinoMAmericano de Cooperação à Bolívia, Santa Cruz_ de La Síerra, 1984.
_ ~ Representant~ do Ministério das Relações Exteriores
junto à Itaipu 'Binacional, 1986.
.
II Reunião Extraordinária e XVI Reunião ordinária
de Chanceleres do Tratado da Bacia do Prata, em Buenos Aires, Argentina, 1986.
Reunião dos Chanceleres dos países centreM
americanos do Grupo de Contadora, do Grupo de
Apoio em Contadora, Panamá, 1986.
Visita presidencial a Portugal e Cabo Verde, 1986.
Ordem do Mérito Naval, Cavaleiro, Brasil.
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, BrasiL
Ordem do Infante Dom Henrique, Comendador com
placa, Portugal.
Royal Victorian Order, Coinendador, Reino Ünido-.
Ordem de São Silvestre Papa, Comendador, Santa Sé.
-Ordem do Mérito, Comendador, Paraguai.
Ordem do Mérito, Comendador, Chile.
Ordem do Santo Olavo, Oficial, Noruega.

Ordem do Tesouro Sagrado, Oficial, Japão,
Ordem do Mérito, Oficiãl, Tunísia.
Ordem Condor· de Los Andes, Grã-Cruz, Bolívia.
O Embaixador João Tabajara de Oliveira se -encontra
nesta data no exercício de suas funções de Chefe do_GaM
binete do M_inistro de Estado das Relações Exteriores.
de
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
de 1986. - Paulo Monteiro Lima, Chefe
do Departamellto do Pessoal.
(Ã Comissão de Relações Exteriores.)
MENSAGEM DO SENHOR
. PRESIDENTE DA REPUBLICA
De agradecimento de comunicações:

N9 458/86 -(n9 638/86, na or~gem), de 14 do corrente,
referente à aprovação das matérias constantes das MenM
sagens Presidenciais n~'s 416, 422, 423, 42~, 439, 440,443,
- 444,450,453,455,476,477,516,534,538,541,547,556,
557 e 5&1, de 1986.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O eXpediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 225, de 1986
Dá nova redaçào à letra "a" do art. 23 da Lei n~
de 11 de agosto de 1971, que fixa diretrizes e
bases para o ensino de 19 e 21' graus, e dá outras providências.
5~692,

o congresso Na-Cíãnal deCreta:
Art~ 19 A letra a do artigo 23 da Lei n9 5.692, de 11
de agosto de 1971, passa- a vigorar com a seguinte redação~

"Art. 23. . ............................. .
a) a conclusão da 3t- série do ensino de 29 grau,
ou do correspondente em regime de matrícula por
_disciplina, ou a classificação em exame vestibular do
- aluno matriculado na 3• série do ensino de 29 grau,
habilitará ao prosseguimento de estudos em grau
superior,"
·
Art. 21'
cação.
Art. 3~

Esta lei entra em vigor na data de s-ua publiM
Revogam-se as disposições em cOntrário.
Justificação

Centenas e Centenas de alunos, matriculados na J•
sêrie do 29 grau, inscrevem-se no vestibular, são aprovaM
dos e, lamentavelmente, pOr cap-richo âo destino, não
conseguem aprovação no exarne posterior de conclusão
da 3• sêrie do 29 grau. Resultado: não podem ingressar
na Universidade, perdem um ano e têm que submeterRse
ao novo vestibular.
Ora, o exame vestibular, pela s1:1a própria ilatureza
_clas.sific_aió_ria, é mUito mais difícil, mais completo e mais
abrangente que a prova curricular do ensino do 29 grau.
Se o aluno matriculado na 3• sêrie do 2"' grao obteve
aprovação no exame vestibular, porque se lhe exigir, ainda, o exame final da 3• série do 29 grau, cujo aprendizado
já fOi afiridá afirmativamente?
Daí, presente Projeto intentando modificar a letra a
do artigo 23 da Lei n~' 5.692/71, para permitír que os alunos matriculados na 3• série do 29 grau e classificados em
exame vestibular possam continuar seus estudos.
Sa}g_=-d_a,s Sessões, 15 de outubro de 1986. - Jamil
Haddad.
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LEGISLAÇAO CITADA
LEI No 5_692, DE II DE AGOSTO DE 1971
Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1"' e 2"'
graus, c dá outras providências

······· ··c'Ai>i-i-üi.ü -úi ·· · · · · ·· ·-- ·· · · · ·
Do Ensino de 2"' Grau
Art. 21. O ensíri.o de 2\> grau destinã-se ã formação
integral do adolescente.
Parágrafo único. Para ingresso no ensino de 2"' grau,
exig"ír-se-á a conclusão_do ensino de )9 grau ou de estudos equivalentes.
Art. 22. O ensino de 2"' grau terá três ou_ quatro
séries anuais, conforme preVisto para cada habilitação,
compreendendo, pelo menos, 2.200 oú 2.900 horas de
trabalho escolar efetivo, respectivamente.
Parãgrafo único. .Mediante aprovação dos respectivos Conselhos de Educação, os sistemas de ensino poderão admitir que, no regime de matrícUla por disciplina, o
aluno possa concluir em dois anos no mínimo, e cinco no
máximo, os estudos correspondentes a três séries da escola de 21' grau.
Art. 23. _Obse_rvado o que sobre o assunto conste da
legislação própria:
a) a conclusão da 3• série do ensino de 2~' grau, ou do
correspondente no regime de matrfcula por disciplinas,
habilitará ao prosseguimento de estudos em grau superior;
b) os estudos correspondentes à 4• série do ensino do
2~' grau poderão, quando equivalentes, ser aproveitados
em curso superior da mesma ârea ou de áreas afins:

· · · · · · ( ~~·c~;~i~sa~;-d;-c;;;t;;~;~á~~e~Ju;;i~~-·~· d;Ed~cação e Cultura.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N~'

226, DE 1986- Complementar

DIÁRIO J?O CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii)
neste último caso, cumpre salientar que o sustentáculo financeiro do sistema reside na contribuição vertida pelos
empregadores e pelos empregados, cabendo à União
apenas arcar com o ônus das despesas administrativas e
de pessoal e,ainda, cobrir eventuais deficiências de ordem financeira.
No_ meio rural a situação é totalmente diferente, ria
medida em que o sistema se constitui muito mais num
embrião de seguridade social, onde não existe contribuição direta, do que propriamente seguro social. Por isso, não havendo contribuição direta da parte do trabalhador rural, não há razão plausível para que se exclua
sua esposa da condição de titular dos direitos assegurados, visto que as atividades rurais são desempenhadas
pelo esposo, esposa e filhos menores, normalmente, sem
nenhuma distinção de vulto. Por isso, não se justifica
mais a discriminação legal existente, que considera a es·
posa como dependente do trabalhador rural, em situação rigorosamente igual à esposa do assalariado urbano.
No caso do operârio urbano, a condição de dependente da esposa, quando de prendas do lar, tem toda razão
de ser, visto que se trata de seguro social, onde o titular
dos direitos, os recebe como contrapartida das contribuições compulsoriamente vertidas, não se justificando a
titulêridade de direitos da esposa, quando esta trabalhe
apenas no âmbito do lar.
Certamente, em face dessas peculiaridades existentes
_no meio rural, os trabalhadores, por suas entidades sindicais, seja em reuniões de âmbito estadual, seja em conclaves nacionais, vêm reivindicando, há longo tempo, a
condição para a mulher esposa do chefe ou arrimo da
unidade familiar rural a situação de titular dos direitos
previdencíários rurais.
Cumpre-lembrar, por- oportuno, que o projeto contém
indicação específica das fontes de custeio destinadas a
cobrir eventuais despe.'ias, dele decorrentes.
Por tudo isso, estamos convictos de que se trata de medida da mais alta necessidade e Justiça, que, se transformada em lei, virá preencher uma lacuna existente na Lei
Complementar n~ 11, de 25 de maio de 1971, que, nesse
sentido, desde seu início, deixou muito a desejar.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1986. - Carlos
Chiarem.

Ac-rescenta alínea ao§ li' do art. 31' da Lei Complementar n~' 11, de 25 de maio de J971 e altera a redação do§ 2Y do mesmo artigo, para assegurar à esposa ou companheira do trabalhador rural a condição de
titular de direitos previdenciários.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O§ 19 do art. 3~> da Lei Complementar n9 II
de 25 de maio de 1971, fica acrescido de mais uma alínea
c, alterado o § 29 do mesmo artigo, que passa a vigorar
com a seguinte redução:
"c) a esposa ou companheira do trabalhador rural, de que tratam as alíneas b e c deste artigo".
"§ 29 Exceção feita à esposa ou companheira
do trabalhador rural, considera-se dependente o definido como tal na Lei Orgânica da Previdência Social e Legislação posterior effi relação aos segurados
do Sistemã: -Geral da Previdência Social."
Art. 29 Os encai"S:õs financeiros decorrentes d_esta lei
correrão por conta do Plano de Custeio da Previdência
Social em vigor.
Art. 31' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições-em- contrário.Justificação
Pretendemos, com a presente proposição, assegurar à
esposa do trabalhador rural a condição de titular dos direitos previdcnciários em pé de igualdade com o cabeça
do casal, ou arrimo familiar.
Trata-se de medida_ da mais alta e oportuna Justiça,
vez que, via de regra, a esposa do rurícola desempenha as
mesmas atividades laborativas deste, em face das peculiaridades do agrobrasileiro, onde é normal a ocupação
de todo o conjunto familiar nas lides da agricultura.
Ademais, todos nós sabemos que o sistema previde_ncíáríO rural difere em muito da previdência social urbana, seja em face das notórias desigualdades existentes
quanto à concessão de beneficias e prestação de serviços
num e noutro regime, seja proque, como sabemos, as
fontes de custeio são totalmente diferentes. Com efeito,

LEGISLAÇAO CITADA
LEI COMPLEMENTAR No '11,
DE 25 DE MAIO DE 1971
Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural, e dá outras providências.
Art. 3Q São beneficiáriOs dó Programa de Assistência instituído nesta Lei Complementar o trabalhador rural e seus dependentes.
§ I~ Considera-se trabalhador rural, para os efeitos
desta Lei Complementar:
a) a pessoa física que presta serviços de natureza rural
a empregador, mediante remuneração de qualquer espécie;

b) o produtor, proprietário ou não, que, sem empregado, trabalhe na atividade rurÇ~l, individualmente ou em
regime de economia familiar, assim entendido o trabalho
dos membros da família indispensável à própria subsis·
tência e exercido em condições de mútua dependência e
colaboração.

(Ãs Comissões dé Constftuição e JUstiça e de L€>gis/ação Social.}

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 227, de 1986
Altera a redação do art. 192 da consolidação das
Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta;
Art. 1<:> O art. 192 da Consolidação das Leis do Tra·
balho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de [9 de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 192. O exercíCio de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tDlerãncia estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura
ao empregado a percepção de adic{onal de 40%

Outubro de I986
(quarenta por cento) do salário percebido na empre~
sa."
Art. 21'
cação.
Art. 3~

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrârio.
Justificação

Datam de 1977 as últimas modificações introduzidas
na Consolidação das Leis do Trabalho no que concerne
às medidas de proteção às atívidades exercidas em condições de insalubridade ou periculosidade,
As alterações então feitas foram, no entanto, muito
mais restritas aos aspectos administrativos e processuais
para a concessão do adicional que, propriamente, com
vistas a reduzir ou minorar as condições de risco das empresas que operam em serviços insalubres.
Quanto a este aspecto, poderfamos dizer que muito
pouco foi feito, uma vez que, à medida em que o progresso tecnológico evolui, inversamente, pelo menos no Brasil, aumentam as atividades industriais em que o operário se vê envolto nas condições mais adversas em termos de salubridade.
Assim e enquanto novas e revoluclonârias providências não sfio tomadas no campo da higiene e proteção do
trabalho, urge :;e adotar medidas que estimulem o empresário-a dar maior segurança aos seus empregados e,
entre estas, sobrelevam as de caráter económico ou financeiro.
Neste sentido, estamos propondo a uniflcação dos
percentuais de 10, 20 e 40% no seu nível mâximo,
fazendo-o incidir, não sobre o salário mínimo, mas sobre
a própria remuneração do empregado, Na verdade, essa
aferição do grau de insalubridade é inteiramente teórica,
p-ois a nocividade diz mais respeito às condições físicas
de cada empregado que, propriamente, ao fato r de insalubridade. O cigarro pode levar, rapidamente, um homem jovem e sadio, a um quadro de enfizema ou de câncer pulmonar a curto prazo. Outros, no entanto, invete-rados fumantes, vivem longa vida sem qualquer afetação.
A incidência do adicional sobre o salário mínimo, hoje
em vígor, chega a ser um estímulo ao seu pagamento ao
invés das providências necessárias à correção da insalubridade. Um operáriO numa indústria de altos fornos,
acearias, fabricação de vidros, cerâmicas etc., quase sempre percebe salários superiores à média brasileira. O adicionai por essa atividade estafante, cerca de JOO cruzados
em termos de hoje (40% sobre 1 s.m.), praticamente nada
significa, nem para o patrão, nem para o operârio.
Estas as razões do prese!'\ te projeto que _esperamos sejam acolhidas pelos nos~os eminen~es Pares.
Sala das Sessões, 18 Ce seterribro" de 1986. -Nelson
Carneiro.
LEGISLAÇAO CITADA
DECRETO-LEI No 5.452,
DE Io DE MAIO DE 1943
CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO TRABALHO
Art.. 192._ O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo
Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20%
(vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo d_a região, segundo se classifiquem nos graus máxir:g_o, mí::dio e mínimo.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e deLegislação Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 228, de 1986
Estende ao filho deficiente e necessitado, na falta
pais, o beneficio constante do§ 29 do art. 1.6Jl,
dó Código Civil, enquanto solteiro e perdurar o estado
de necessidade.
~os

O Congresso Nacional decreta:
Art. i" Na _falta dos pais, estende-se ao filho defi·
ciente e necessitado o b_eneficio constante do § 2~' do art.
1.61 J do_ Código Civil, enquanto solteiro e perdurar o estado de necessidade.

Outubro de 1986
Art. 2"'
cação.
Art. 3"'

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Com a evolução do direito pátrio, jâ se deferiu aos df:ficientes atê a garantia constitucional de melhoria de sua
condição social e econômica (Emenda Constitucional n9
12/78).
. .
Não obstante o preceito insculpido na Lei Maior, é indesmentivel que muito poucas medidas de caráter prátíco foram adotadas em beneficio dessa desafortunada

parcela da população brasileira.
Assim, a presente proposição tem erll:: mir~, sobretudo,
reacender a luta em prol dos deficientes, servindo de
embrião ao _aparecimento de- novos_ projetas vOltados a
causa tão nobre.
_
~No que concerne ao- mérito do projeto, sua fonte é en~
contrável no art. 1.611 do Código Civil, que estabelece:
''ao cônjuge sobrevivente, casado sob o regime de comunhão universal, enquanto viver e permanecer viúvo, será
assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba
na herança, o direito real de habitação relativamente ao
imóvel destinado à residência da famflia, desde que seja
o único bem daquela natureza a inventariar".
Com a adoção de tal preceito, buscou o legislador evitar o constrangimento, a que ficaria exposto um dos cônjuges, de se ver despof<ido do seu teto, como consectário
da partilha do bem.
Por se nos afigurar inconcebível deixar ao_ alve~~io dos
demais herdeiros o destino_do filho deficiente e necesSITado, buscamos estender a ele a garantia à habitação, ínsita
no§ 211 do art. 1.611 do Código Civil, observadas as condições exigidas iiQProjeto, como compensação__ à pe-rda
do seu patrimônio maior: seus pais.
Pelas razões expostas, esperamos contar com a costumeira colaboração dos nossos Pares no sentido de aperfeiçoar a idêia aqui lançada.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1986. -Nelson
Carneiro.
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d_o, destarte, o aproveitamento dos Biomédicos na sua
verdade_ira categoria funcional.
f: que a lei em tela não contemplou a situação daqueles que já vinham exercendo tais atividades no Serviço
Público Federal, como ocorreu em várias oportunidades,
em iji.ie decretos presidenciais, que, enquadrando outros
servidores de diversas Categorias Funcionais, propiciaram o aproveitamento imediato daqueles que vinham
exercendo as funções então regulamentadas, autorizando a sua reclassificação independente de- outras exigências.
O Projeto de Lei que temos a honra de submeter à
consideração desta Casa, pretende oferecer uma possibilidade de reclassificação imediata de todos aqueles que,
pela ausência de regulamentação, estavam exercendo as
atividades próprias de Biomédicos, em categorias funcionais diversas, a fim de ajustá-los à sua verdadeira situação funcional.
Sala de: Sessões, em 15 de outubro de 1986,- Nivaldo Machado
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N• 7.947,
DE 24 DE JUNHO DE 1986
Fixa os valores de retribuitào da Categoria
cional de Biomédico, e dá outras providências.

Fun~

O

Á~t.· 2~., i~g~~s·s~· ~~· c·a·t~g~;i·a~F~~ci~~·;~· ct; ·ai·o·médico far-se-ã na classe inicial, mediante concurso
póblico de provas, no regime da legislação trabalhista,
exigindo-se dos candidatos, no ato da inscrição de curso
superior -de Ciências Biológicas, modalidade ou habilitaç_ão legal equivalente, e registro no Conselho Rt<gional
respectivo.

(Às Comissões de Constituiçao e Justiça, de Legislação Social e de Serviço Público Civil.)

(À Comissão de ConScituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 229, de 191Í6
Acrescenta parágrafo ao artigo 29 da Lei nl' 7.497,
de 24 de junho de 1986.

O Congresso Nadonal decreta:
Art. l~' Ao art. 2~> da Lei n~> 7.497, de 24 de junho de
1986, é acrescentado um parágrafo único, cOm a seguinte
redaçào:
Art,. 21'
••• _._•. _.- .• -, .• -.-.• ~·•o••··•••••••••••·~~·
"Parágrafo único. Os OcupinteS- ae-Cargos ou_ empregos permanentes das Categorias Funcionais deTécníco de Laboratório e de TécníCõ em Radiologia, portadores de habilitação legal para o exercicio da profissão de
Biomédico, e que estejam exercendo, na data desta Lei,
atividades próprias da referida profissão, deverão serreclassificados na Categofía Funcional de Biomédicos de
que trata esta Lei, ressalvado o respectivo regímã jurídico."
Art. 211 Esta_Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31' Revoga~-se
disposições em co~trário.
Justificação

;s

Trata o presente Projeto de Lei de corrigir uma irljus.tiça e proporcionar tratamento equânime a servidores de
categorias funcionais diversas, quando de seus respectivos enquadramentos no Serviço PúblicQ Federal.
A profissão de Biomêdico, que vinha sendo exercida
hã vários anos sem a adequada regulamentação, obteve,
desde 1979, esta proteção legal.
Na área do Governo Federal, o Decreto n~> 90.875, -de
1985, estabeleceu a possibilidade de inclusão deste elenco
de portadores de diploma universitário na CategoriaFuncional "Biomédico", integrante do grupo "Outras
Atividades de Nível Superiõr" do Plano de Classificação
de Cargos.
No entanto, somente com a Lei n9 7.497, de_1986, a
cujo art. 211 se pretende acrescentar um parágrafo, na
conformidade deste Projeto, é que foram -fixa-dos as
níveiS salariai-s para as suas diversas classes, possibilitan-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 230, de 1986
Assegura, aos contribuintes do Imposto de Renda
optar pela compensação do valor total ou parcial da
restituição de que trata o artigo 14 da Lei nt> 7.450, de
23 de dezembro de- 1985, com o imposto devido nas
declaraçõe-s de rendimentos dos exercícios de 1987 e
seguintes, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 O artigo 14 da Lei n~> 7.450, de 23 de dezembro de 1985, fica acrescido dos seguintes parãgrafos:
"§ 4<:> Fica assegurado ao contribuint~ optar
pela compensação, do valor total ou parcial da restituição de que trata este artigo, com o imposto devido nas declarações de rendimentos dos- exercícios
1987 e- Seg"uintes.
§ 5~> O Ministério da Fa;zenda disciplinarã a
compensação prevista no parágrafo anterioi."-

"§ 211 Quando as contribuições tiverem por
base de cálculo o Imposto sobre a Renda devido, ou
como se devido fosse, a atualização monetãria aludida no§ 19 deste artigo obedecerá, no que couber,
às disposições dos artigos 211 a 69 , do Decreto-lei n~
1.967, de 23 de novembro de 1982".
Justificação

A compensação é instituto dos mais úteis no Direito
Tributário, tendo sido acolhido em nosso Código, no seu
artigo 170, que faculta à lei, «autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública". O Decreto-lei nto 2.287, de 23 de julho de
1986, -aliãs, ao alterar os dispositivos da Lei 7.450/85,
prevê no seu artigo 79 que a Secrefaria da Receita Federal, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento
de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à
Fazenda Nacional. E acrescenta~ no parágrafo [9, que,
existindo débito _em nome do contribuinte, o valor da
restituição ou ressarcimento será compensado, total ou
parcialmente, com o valor do débito.
Não é justo, pois, que a Lei não preveja situação recíproca, isto é, quando seja o contribuinte credor da Fa·
zenda, por imposto a restituir, pos.'>a também ele requerer a compensação de seu crédito com eventual imposto
a pagar. Ainda mais, ante as sombrias perspectivas
lançadas.. pelo Sr. Secretário da Receita Federal, de que,
doravante: deverão os contribuintes do imposto de renda
precaver-se contra o elevado valor do imposto a pagar,
que, na maioria dos casos excederá o montante do imposto recolhido na fonte. Aquela autoridade fiscal chegou a recomendar que os contribuintes se abstivessem de
gastar em refeições fora de casa. A Justiça fiscal tem
duas vias, não se compreendendo_que a compensação so- mente possa ser feita nos casos de interesse do Estado.
Ademai$, um dos \1-fgumentos utilizados pelo Poder
Ex~-ufiVO para justificar a elevação das alíquotas do Imposto de Renda na Fonte, no encaminhamento ao Congresso do Projeto de lei do "pacote fiscal", de que resultou a citada Lei n9 7.450/85, foi aliás a pretendida equa!lzação entre o total recolhido na fonte e o do imposto~
devido, de maneira que se tornasse nulo ou mínimo ovalor das restituições. Não se pode admitir, portanto, penalização maior do contribuinte, que, tendo de arcar
com uma sobrecarga de imposto de fonte, aíii.da lhe seja
negada a compensação com legítimo crédito seu.
_
Como se pode _depreender, por fim, a compensação
proposta terá ainda a vantagem de aliviar o montante da
dívida interna do Tesouro e de abreviar procedimentos
administrativos burocráticos. com sensível economia
para o erário.
Em relação ao parágrafo "29 do artigo 86, propõe-se a
supressão da expressão "inclusive adicionais", por colidir com os objeti-Vos do artigo 25 do ~esmo texto legal,
presente aí, a nosso ver, uma antinomia jurfóica.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1986. - Gastão
Müller.

ArL 29 O parágrafo 29 do artigo 86 da Lei n9 7 .450,
de_ 23 de dezembro de 1985, passa a vigorar c_om a seguirite redação:

LEGISLAÇAO CITADA

LEI No 7.450,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985
Altera a legislação tributária federal e dá outras
providências.
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Art. 14. No exercício financeiro de 1987 o Imposto sobre a Renda progrcssi vo das pessoas físicas será calculado de acordo com a seguinte Tabela:
Clas'!iie de
Renda
01

02
03
04

os

06
07

08
09
10
11

Renda Liquida
Cz$
de

de
de
de
de
de
de
de
de

21.601,00
35.001,00
58.751,00
86.751,00
120.401,00
152.451,00
2.10251,00
339 .60"1 ,00
462201,00

olé
até

ató
até

até
até

até
à! é
até
até
ac:fma de

21.600,00
35.000,00
58.750,00
86.750,00
120.400,00
152.450,00
. 210250,00
339.600,00
462200,00
6f0A50,00
610.450.(>()

Aliquota
%
Isento

5
10
15
20
25
30

35
40
45
50

3564 Quinfa-teira
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Art. 86.
§. ·2~· · Q:;~d~~~;~~;~trTh~i;õ~s· ~iv~~~~;õ; ~b;s·e· d~
câlculo o imposto de renda devido, inclusive adicionais,
ou como se devido fosse, a atualização monetária aludida no§ }9 deste artigo obedecerá, no que couber, às disposições dos arts. 2"' a 69 do Decreto-lei n"' 1.967, de 23 de
novembro de 1982.
-----

(Às Comissões de Constituição e Justiça

e de Fi-

nanças.)

O SR. PRESlD_ENTE (José FrMelli) --Os projetas
que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às

comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.

-

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 504, de 1986
Tendo sido convidado a participar da Delegação do
Brasil à Quadragésima Primeira Assembléiil Gerai da
ONU, solicito me seja-Concedida autorização para de-.
sempenhar essa missão, nos termos dos arts. 36, § 29 da
Constituição e 44 do Regimento Interno.
Esclareço que deverei estar ausente do País durante
cerco de 30~ dias.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1986.- Murilo Badar6.

REQUERIMENTO
N• 55, de 1986
Tendo sido convidado a participar da De:Iegação do
Brasil à Quadragésima Primeira Assemblêii Geral da
ONU, solicito me Seja Concedida autorização para desempenhar essa missão, nos termos dos arts. 36, § 29 da
Constituição, e 44 do Regimento Interno.
Esclareço que deverei estar ausente do País durante
cerca de 30 dias.
Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1986.- Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requerimentos lidos serão apreciados após a Ordem do Dia na
forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra, como Líder, ao nobre Senador Mauro Borges.
O SR. MAURO BORGES (PDC- GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
imprensa nacional vem, de alguns dias a esia Parte, denunciando graves irregularidades ocorridas no--Processo
de importação de carne ,e leite do exterior, feita pelo governo brasileiro, sob a responsabilidade do Ministêiio da
Agricultura.
1:: assim que o Jornal da Tarde, edição vesPertina de
"O Estado de S. Paulo", um dos maiores e mais respeitáveis jornais do Pais, traz em letras garrafaiS, no seu
exemplar de 24 de setembro último, a seguinte manchete:
"Saiba como o governo importa carne. Funaro
diz que há corrupção". Em subtítulo, acrescenta o
jornal: "O Ministro Dilson Fúnaro disse que há
uma corrupção em cadeia desde a compra da carne
no exterior atê a sua distribuição aá-cODsUmíciOr,
mas que é quase impossível obter as provas. Na re~
portagem que apresentamos nas páginas 16 e 17 estamos tentando ajudá-lo a encontrar, além da corrupção, incompetência", imprudência, irrespotlsabilidade. O problema do leite é semelhante".
Relativamente ao leite outra manchete:
"Cuidado, este leite pode prejudicar a sa6de do
seu filho" ... Meu filho não vai tomar esse leite'', disse um técnico do Ministério da Agricultura sobre o
leite em pó importado da Irlanda contaminado pela
radiatiVidade da usina de Chernobyl."
Em reportagens sucessivas, o prestigioso órgão da im·
prensa nacional arrola fatos e documentos relacionados
com a corrupção que, de forma escabrosa e revoltante,
teria maculado aJmportação da carne e do leite desfina-

dos ao consumo dos brasileiros. A matéria; com requintes de detalhes e pormenores, e grande destaque, foi
publicada em números seguidos do jornal, notadamente
os dos dias 24 e 30 de setembro último e 9 de outubro
coirente,
Por ali a sociedade brasileira foi infofmada de irregularidades clamorosas na condução do processo de importação, como a dispensa de inspeção sanitária dos pro~
dutos por técnicos brasileiros, fato gravíssimo se consi- derarmos que tais produtos se encontravam armazenados ha Europa, em áreas aceSsíveis à radiação liberada
pela explosão da usina de Chernobyl; como, ainda, o su~
perfaturamento das mercadorias compradas; como também, e este é um fato extremamente doloroso para mim e
para o povo goiano, que tenho a honra de representar
nesta augusta Casa, a circunstância de que a responsabi~
!idade de tais crímes contra o povo brasileiro recai por
inteiro sobre homens oriundos do meu Estado, recrutados pelo preclaro Presidente Sarney, na melhor das intenções, para colaborarem na obra grandiosa de admi~
nistrar o Brasil nesta fase tão difícil que atravessamos: o
Ministro da Agricultura, Iris Rezende e auxiliares de sua
imediata confiança, antigos componentes de sua equipe
quando Governador de Goiás; e por ele trazidos para integrarem sua assessoria no Ministério.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que não se alegue
que estou a serviço da paixão, dada a divergência de posições entre mim e o Ministro, na política de nosso Esta~
do, não vou fazer aqui nenhuma acusação de boca pró~
__pria. Limitar-me-ei a transcrever e comentar as denúncias- formuladas pelos conceituados órgãos da imprensa
nacional, Jornal da Tarde ou O Estado de S. Paulo. Ei-las
(Jornal da Tarde, 9-10-85, página 15)_:
"Com a extinção da Secretaria Executiva do
Conselho lnterrninisterial de Abastecimento (Cinab) e, em consequência, a exoneração do titular do
cargo, João Basco Ribeiro, perde o Ministro da
Agricultura o poder, e a força em cadeia que havia
conseguido dominar com o seu grupo na área do
abastecimento. Foi Iris Rezende que indicou João
Basco Ribeiro para a Secretaria Executiva do Cinab
e o Ministro Dílson Funaro aceitoU. A partir da indicação toda a política de abastecimento passou a
ser controlada pelo Ministério da Agricultura. O Cinab foi constituído no dia 20 de fevereíro e mesmo
usando a estrutura da Secretaria Especial de Abastecimento e Preços (SEAP), o governo não importava um grão, um litro de leite ou um quilo de carne,
sem que toda burocracia transitasse na sala nq 207
do Ministério da Fazenda, ocupada por João Basco
Ribeiro, ex-secretário do Planejamento do governo
de Goiás. Junto com João Basco trabalhavam mais
dois ex-secretários do Ministro Iris Rezende: José
Magno Pato, ex-secretário da Agricultura, ocupando a estratégica pósição de Secretário Nacional da
Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária
(SNAD) e o ex-secretário de Energia como chefe de
gabinente. Na diretoria comercial da Cabal, Alvaro
Morais, outro velho auxiliar. Importar, armazenare
distribuir sempre representavam uma passagem inevitável pela equipe do Ministro da AgríCllltura, promovendo concorrências, publicando editais. Foi assim que o GovernQ _comprotr-200 mil toneladas de
carne da Comunidade Económica Européia (CEE),
causando tanta celeuma quanto à sua qualidade,
quanto ao preço e quanto ao transporte, uma carne
que custou em mé_d_ia USS 450,00 a tonelada em sua
origem e chegou à mesa do consumido_r a mais de
mil. Que ninguém se esqueça também das 15 mil toneladas de leite irlandês comprado mediante concorrência da Cabal: o governo pagou dois milhões e
meio de dólares a mais, e o leite ainda estava contaminado pela radiatividade do acidente da usina nuclear de Chernobyl. Recentemente, como último
ato, o Cinab ameaçava a importação de 350 mil toneladas de milho, operando com a empresa Mark
Rich, pagando USS 40,00 a mais por tonelada do
que o maior preço do mercado. O Ministro Dílson
Funaro, pouco tempo antes de reformular todos os
órgãos de abastecimento, falou da cor_~_pção que
sabia exístir dentro desses organismos, e só não to_rria,va uma atitude mais dura por lhe faltarem provas? A reformulação significa que o Ministro Funa- ro encontrou provas? Se as eriCoritrOu, Sedt predSõ-
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que as divulgue, caso contrário, os responsáVeis por
tantos desatinos sairão ilesos. depois de causar tantos dandos à população." Conclui a nota, transcrita
na íntegra."
Relativamente à dispensa de inspeção sanitária, por
veterinários brasileiros, da carne importada, o Jornal da
Tarde dedica toda uma página, na edição de 24 de setembro último (página 16), pondo a nu a lamentável
ocorrência. A matéria vem sob o título "Brasil importou
carne de frigoríficos condenados "Veterinários braSileiros não puderam examinar a carne e um telegrama foi alterado para permitir a importação sem essa inspeção".
No corpo da nota está estampado o orig'inal do telex, assinado por João Basco Ribeiro, do Cinab, e José Magno
Pato, do Snab, autorizando o embarque da carne! independentemente de exame pelos veterinários brasileiros. E
a conclusão do jornalista quanto à significação desse episódio para o consumidor brasileiro: ..apenas a possibilidade de comer carne estragada".
Narra ainda a reportagem um episódio da maior gravidade, Vamos a ele.
Preocupado, ante notícias desencontradas, com a possibilidade da importação de alimentos contaminados
pela radiatividade de Chernobyl, o Procurador da Re~
pública Rodrigo Janet Monteiro de Barros determinou a
abertura de inquérito a respeito, encaminhando ao Mi~
nistro Iris Resende o seguinte questionário:
a) quais os produtos cuja importação foí autorizada e qual a sua origem?
b) qual a época prevista para sua chegada ao
Brasil e sua distribuição no mercado iriterno?Nós sabemos que essa carne em parte foi distri~
- bufda, o GOverno não sabia por onde andava. E nós
ficamos sabendo que em Goiânia, fez mal a muita
gente.
c) onde estão ou ficarão armazenados tais produtos?
d) se aludidos gêneros alimentícios foram submetidos a exame técnico a fim de que fosse constatada
a eventual contaminação por radíatividade? Em
caso negativo (prossegue o Procurador da Repúblic3.) solicitado se digne V. Exf determinar a reali~
zação do competen-te exame para comprovação do
estado em que se encontram os referidos gêneros alimenücios, antes de sua distribuição aos consumidores, remetendo-os cópia do laudo. O Ministério da
Agricultura respondeu ao Procurador que todas as
medidas cautelares por ele solicitadas haviam sido
tomadas".
- Haviam? pergunta o jornalista, e informa que
antes mesmo da resposta ao Procurador, João Basco _Ribeiro, do Cinab, e José Magno Pato,do Snab,
já tinham autorizado o embarque dos produtos importado_s sem a inspeção sanitária dos técnicos braslleifOs,- através do telex já mencionado.
Todavia, Sr. Presidente, os desatinos não terminaram aí. Informa ainda o prestigioso Jornal da
Tarde (24-9-86, página 16) que o médico veterinário
José Pinto da Rocha, secretário do SIPA (ServiÇO de
Inspeção do Produto Animal) advertia que "as carnes importadas deveriam ser submetidas a rigorosa
inspeÇão antes de irem para o consumo no Brasil,
não apenas quanto ao perigo da contaminação radiativa, mas também para o contrOle de resíduos
biológicos". "Em função dessas observações, diz o
jornal, José Pinto solicitava ao seu superior José
Magno Pato, Secretário Nacional da Defesa Agropecuária,que não desse acolhida a qualquer pedido
de liberação da carne, que não os aprovados pelos
veterinários brasíleiros em missão na Europa".
E concluíndo -esclarece o Jornal da Tarde que José Magno Pato,ex-secretário da Agricultura do Governo Iris Resende, e João Basco Ribeiro, exsecretário de Planejamento, não deram a menor importância para as observações de José Pinto, da SIPA, e através do telex 2121709-ITBSA-BR- autorizaram o embarque da carne a Aristides Corbelini,
direito da Interbrás."
s·rs. senadores, a corrupção do homem público ê crime imperdoável e com ele não se pode transacionar. Mas
Se a corrupção se pratica pondo em risco a saúde e a vida
de toda uma população, ar o crime se agrava ímensuravelmente e para sua punição s-eria extremamente branda
ã pena "fiíáXimii Córilín3da na legislação penal brasileira.
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Sr. Presidente, de informações estarrecedoras como as
que acabo de transcrever estão repletas as reportagens
do Jornal da Tarde e Estado de S. Paulo. Não posso
mencioná-las todas porque, se o flzeSse, esgOtaria todo o
tempo desta sessão e teria que prosseguir amanhã. Mas
deixo aqui um conselho aos meus eminentes Pares e a todos os brasileiros que porventura tomareni conhecimento deste modesto discurso: leiamos jornais aqui mendonados; confiram a fidelidade das transcrições e referências que neste momento estou fazendo em relação às matérias rieles publicadas; e profiram, do fundo da consciência de cada um, o julgamento dos fatos arrolados um julgamento sereno, imparcial e digno, único meio Capaz de avaliar, em toda a sua extensão e com ju-stiça, até
que ponto pode chegar a irresponsabilidade e o desatino
na administração da coisa pública.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As denúncias da Imprensa paulistana, ora veiculadas
neste discurso, começaram a ser publicadas há mais de
quinze dias. Não era minha intenção debatê-las em primeira mão, desta alta tribuna da República.
Por um princípio de prudência e atê de justiça, aguardei que os principais acusados- o Ministros I ris Resende e os componentes de sua equipe- viessem à liça no
cumprimento de um dever indeclinável, trazendo suas
defesas ou, quando nada, alguns esclarecimentos ante
tão graves e tão exterisas aCusações, que atingem fundo a
honra de um homem público. Esperava também que, antes de mim, aqui viesse ter o meu eminente colega de representação, o Senador Henrique Santillo, amigo e correligiOnário incondicional do Ministro Iris Resende e ul~
timamente tão solidário a ele no campo político- e administrativo. Todavia, a resposta dos acusados foi o silêncio tumular. Nenhum deles, nem qualquer de seus amigos ou correligionários, ousou levantar a voz da contradita ou sequer esboçar o mais leve ges~o de defesa, deixando, assim, a sociedade goiana perplexa e humilhada, e sem alternativas para outro julgamento senão o decorrente de
anexim popular, muito em voga em nossa terra, segundo
o qual ..quem cala consente".
Gostaria nesta hora, Senhor Presidente, de lembrar ao
Ministro !ris Resende que sua honra pessoal ê assunto
privado seu, que não interessa à Nação. Faça dela o uso
que bem quizer e dela tire os proveitos- que entender tirar. No entanto, o·quejamais lhe será permitido fazer é o
que estranhamente vem fazendo: manter-se em comprometedor silêncio ante as gravíssimas acusaÇões ao seu
Ministério, levadas ao conhecimento do povo brasileiro
pela Imprensa nacional. Porque, aí, estará não apenas
admitindo que se enxovalhe a sua dignidade como simples cidadão; mas permitindo que se ponha em dúvida a
seriedade do governo de que faz parte, numa postura de
inequívoca traição à confiariçã n-ele depositada pelo honrado Presidente José Sarney.
A Nação nada tem a ver com a pessoa do cidadão I ris
Resende. Mas ante as denúnCiãs de fatos tão escabrosos ocorridos na gestão do seu Ministériõ;-tem o i'nequívoco
direito de exigir os mais amplos esclarecimentos do Ministro I ris Resende. Se ele não os der, imediatamente, então só restará uma conclusão: as denúncias -pr-ocedem.

todo o desenvolvimento. 1:. verdade, já disse-ísso aqui atê
mesmo em aparte a V. Ex', Goiás começou realmente a
pãrticiPar normalmente da vida brasileira, graças a seu
pai, graças ao saudoso Senador e Goverriador Pedro Ludovico Teixeira, que tirou GOiás do isolamento, através
da mudança da Capital da República e, posterioniiente,
graças às gestões de seu pai e de outros pró-homens da
Pátria, _inclusive--V. Ex'. Goiás deu outro grande salto
através da construção de Brasília e de modo especial,
pelo fato de V. Ex' ter inaugürado o nosso Estado- e
por que não dizer? - no próprio Brasil, um método de
governo administrativo, Plano que ainda hoje esses govemantes _por ali passaram e continuam ainda aproveitando, em grande parte, para executar obras com a
orientação do seu plano pioneiro, o famOso MB-1. Parece que agora V. Ex~ se propõe a realizar o MB-2, permitindo Deus que V, Ex~ volte ao Governo do Estado. _
Queria chamar a atenção para, como ainda Goiás, em
que pese todo esse surto de desenvolvimento que nós vimos experimentando nos últimos 60 anOs, mas é que não
sabia, e V. Ex• me dá uma notícia agora realmente auspiciosa, alvissareira; porque sabe V. Ex' que fuijornãleiro,
sabe V. Ex~ que fiz jornal desde o varrer da redação, a
vender o jornal, a editar o jornal. E V. Ex• agora me dá a
notícia de que Goiás já não é mais- talvez o único Estado da Federação que só tenha um jornal diário, porque
ressurge como que dos escombros, da cinza o Diário da
Manhã. Um jornal vibrante, um jornal combativo e um
jornal que vem preencher, sem dúvida alguma, sob a liderança de Batista Custódio, que acredito que seJa ele
quem ainda continue na direção daquele jornal, mas
realmente nos enseja uma nova perspectiva em matéria
de informação no Estado. Realmente eu não tinha a
notícia de que esse jornal havia voltado a circular. Quanto à denúncia que V, Ex• registra, eu como goiano só tenho a deplorar, porque não a ouvi, pois quando aqui
cheguei, ouvi o discurso de V. Ex• e andei de certa forma,
sem pretender, tumultuando-o, querendo abraçar os
companheiros nesse reencontro. Não pude acompanhar
o conteúdo, a substância dos fatos que V. Ex• traz arespeito do Ministro da Agricultura. Mas, sendo realmente
fatos desairosOs é realmente com profundo pesar que assisto, que ouço esse tipo de denúncia, porque Goiás tem
sido tão mal aquinhoado, tem tido uma participaÇão tão
pequena e tão irrelevante na administração federal que é
realmente doloroso para nós que, quando temos oportunidade de começar a projetar alguns dos nossos nomes,
de alguns homens do Estado, venham a ser eles envolvidos em escândalos, em notícias que realmente depõem
contra ·a honorabilidade dos homens públicos de Goiás.
Peço a V. Ex.• perdoar-me por ter-me alongado tanto,
mas não poderia deixar de interferir no seu discurso,
para realçar a rriinha alegria por voltar a circular o jornal
Diário da Manhã que, como eu disse e repito, cria, para
nós, homens públicos de Goiás, e para o povo de modo
geral, uma nova perspectiva em matêria de informação,
porque, desgraçadamente, em Goiás, estamos vivendo ·o
monopólíõ da informação de notícia ·e que não serve,
pelo contrário, ela desserve à democracia, como desserve
ao Estado. Muito obrigado a V. Ex•

Por outro lado, a imprensa goiana, até poucos dias
contando apenas um jornal diário, inexplicavelmente
aderiu ao coro do silêncio. Para um assunto de .tamanha
repercussão, envolvendo os mais altos interess-es do País,
do povo brasileiro em geral e, particulamente da comunidade Goiana, não dedicou uma linha sequer,, fi de justiça, no entanto, proclamar que um novo diário, o D!árioda Manhã, surgido hã poucos dias em Goiãnia, parece
imbuído da intenção de maior abertura publicitáffa-e ·cõmeça a ventilar o affair. A propósito, gostaria de
congratular-me com o Jornal da Tarde e O Estado de S.
Paulo que, numa demonstração de exata comprensão da
missão da imprensa, vêm dando ao caso o destaque que
ele precisa ter, para salvaguarda dos mais preciosos valores da comunidade brasileira;
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex' um aparte?

Ex• o seu- ilustrativo aparte.

O SR. MAURO BORGES -

Com muftõ prazer.

O Sr. Benedito Ferreira - Senador Mauro Borges,
veja V. Ex~ como realmente é grande esse nosso Brasil. O
nosso Estado de Goiás, atê bem poucos anos, o isolado,
o quase esclerosado Estado de Goiás, esclerosado no
sentido lato do verbo, isto é, completamente isolado de

O SR. MAURO BORGES- Eu ê que agradeço a V.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, em face de ocorrências
tão constrangedoras, alegro-me em pqder dizer que tenho a consciência tranqUila. Há algum tempo, ante fortes indícios de corrupção que contaminavam o governO
de Goiâs, a mim trazidos por denúncias várias, representei à direção estadual do PMDB, ao qual era filiado,
pedindo-lhe que exigisse do Governo do Estcido uma auditoria externa em órgãos da administração pública,
para constatar-se a procedê?cia ou não das acusações,
que se referiam à gestão do atual Ministro da Agricultura. Infelizmente, minha representação -iião foi levada a
sério, como seriã de mister, e acabou sendo arquivada
pelo Gover~o atual, nlllll gesto que eu classificaria como
Solidariedade política mal conceituada.
Não seria portanto, agora, ante o silêncio -da acomodação ou da conveniência, que eu iria calar, fugindo ao
estrito dever que decorre do meu mandato de representante do povo brasileiro e do povo goiano.
Sinto que o meu Estado reagiu com profunda tristeza
e decepção, mas também com justa indignação, aos lamentávelS episódios de que trata este humilde pronun~
ciamento.
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Unidade federativa de representatividade pequena no
campo da política nacional, Goiás teve no longo passado
da velha República, apenas dois Ministros de Estado:
Leopoldo de Bulhões Ministro da Fazenda nos Governos Rodrigues Alves e Nilo Peçanha C: Alfredo Nasser,
da Justiça, -no Governo parlamentarista em que o inolvidável Taii.credo Neves foi q primeiro Ministro. Ambos,
no exerCfCib da alta função, àii souberam construir uma
reputaçãO de probidade funcional, rlobreza de carâter e
eficiência- administrativa. Mesmo em passado mais recente, não se tem notícia de um filho de Goiás que, num
posto da administração federal, haja deslustrado as tradições de dignidade que, com justiça, fazem o orgulho da
gente de minha terra. Quando agora, ao instalar-se a
nova República, tocou para Goiâs o Ministério da AgricUltura:, reãCCnderam-se as esperanças do seu povo. Esperanças de que, através da a_ção de um filho seu, GoiáS
pudesSe Prestar serviçOs relevantes ao Brasil e oferecer
valiOsa COntribuição ao insigne Estadista e grande patríota, PreSidente José Sarney, para desincumbir-se da
tarefa gigantesca que lhe pesa sobre os ombros numa
fase difícil da vida da Nação. Esperanças, também, de
que sei'íã'""ã'"Vez-de Goiás, elevado ao comando do setor
maís viliculado à sua economia - a agropecuâria compi::üsaD.do-se, assim, os longos períodos em qUe estivemos a·-margem -das decisões nacionais.
LamentO, Sr. Presidente, que tantas esperanças estejam feneéendo. Resta-nos, agora, humildemente, pedir
desculpas ao Brasil pelo desempenho decepcionante,
mas ao tllesmo tempo afirmar que por ele não responde
o povo 8-0iano, que na inteireza de seu caráter e na gran·
dezã de seus sentimentos cívicos, não pode ter a sua honra atropelada por desvios ou descaminhos individuais,
cujas rriOtiV!lÇÕes menos lisongeiras prefiro deixar de la·
do. Estou' Certo de que as esperanças voltarão a brilhar e
para istO COntamos com a ajuda decisiva do povo Gaiano.
Era o qúe tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senado·
res. (Muito bem! Palmas.)

O SR.--PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, que falará
como Líder do PDS.
O SR. MURILO BADARÕ (PDS - MG. Como
Líder, pJonuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Noss~ Bancada, em nenhum instante, recusou aplausos ao Governo pelo Plano de Estabilização Econômica
do País. Desde o dia em que fo"i editado por decreto-lei
fomos à tn'buna para louvar a ação do Governo, que depois de muitas indecisões tomava medida arrojada, no
sentido de colocar ponto final à inflação, níVeis paroxísticos.
Em torno do Plano Cruzado formou-se verdadeira
uriaii.iri1idade nacional. os-efeitos psicOlógicos do congelamento foram tão importantes que, de imediato, viu-se
o- Goverrio -e o Presidente cerCados do aplauso, da estima, sobretudo da confiança popular de que as medidas
tomadas estavam justapostas às verdadeiras aspirações
da NaçãO, que não suportava mais índices de inflição
aos níveis daqueles a que antes havíamos atingido.
Sr. Presidente, no início o Governo escolheu alguns
bodes expiatórios, O primeiro deles foraril os pe(Ji.tenOs
comerciantes, que localizados nas extremidades do sistema económico, não tinham, como não têm, como continuam n-ão tendo, condições de competirem na mesma escala ec_onômica em que atuam os grandes conglomerados financeiros, responsáveís pelos poderosos supermercados. Tomadas as chamadas medidas heterodoxas, não
pôde o Governo conter-se nos seus gastos, nos seus excessos, onde de fato se localiza a verdadeira matriz inflacionária; tratou o Governo, através dos seus tecnoúatas
e do segundo escalão, de ir encontrando aqui e acolá, em
meio a esse itinerário dificil de uma economia que a cada
instante se vê mais submetida a um processo intervencionista; tratou o G-overno, repito, de buscar aqui e acolá
outros bodes expiatórios. Agora encontrou os empresãrios como sendo os sonegadores, os especuladores, os
sabotadores do Plano Cruzado e, finalmente, encontrou
o "boi expiatório'' em lugar de bode expiatório.
A verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que se o
povo br~sileiro realizou sua parte, talvez a principal delas neste grande plano de combate à inflação, ·que tem a
merecer todo o nosso aplauso permanente, se os empre-
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sãrios por sua vez deram sinais e provas evidentes de que
se dispunham também a aumentar índices de produtivídade, a melhorar a performance de suas indústrias e de
suas empresas, o grande protagonista da inflação brasileira, o grande vilão da inflação brasileira con_tinua sendo, de fato, o próprio Governo. É a máquina estatal
cada vez mais intervencionista, cada vez mais hipertrofiada, colocando as suas mãos interventoras em todo o
sistema econômico, Há dia_s, e parece que a opinião
pública estã anestesiada, o ilustre Ministro da Fazenda
declarava com toda a ênfase e com toda a solenidade:
"No Brasil o Governo detém 82% do controle da economia".
Apesar das juras em favor da livre -iniciatiVa, ·apesar
dos propósitos do Senhor Presidente no sentido de permitfr- que a livre iniciativa respire e possa conduúr os_
destinos da economia nacional, a mão intervenfõra do
Governo continua mais ativa que nunca. Prova disto, é o
recente episódio do confisco do gado nas fazendas do interior do Brasil, medida de eficácía duvidosa, mas com
nítido carãter demagógico-eleitoral. Aliás, transformouse em verdade ainda não contestada, a afirmação de que
a medida tomada pelos escalões secundários_d_Q_G_Qverno
teve propósito definido de ajudar o partido governamental em alguns Estados da Federação onde ele se encontrava em dificuldades. O GoVerno alega que usou de
todo o arsenal jurídico de que dispõe o poder público
para a ação confiscatória, paia a ação exprõPiiãtória. Ê
verdade! Mas também ê verdade, Sr. Presidente, que o
poder expropriatórío do Estado tem limites dentro do
próprio Direito. Ele não pode ser exercido sem razões e
motivações de ordem ética, sem motivações de natureza
econômica, sem motivações de ordem pública, porque
senão seria levar o princípio ao absurdo, como recentemete aconteceu numa pequenina cidade de Minas Gerais
em que o prefeito municípal, por questões meramente
políticas e subalternas, desapropriou o hospital que per~
tencia a corrente adversária, com o único propósito de
fechá-lo em seguida.
Da mesma forma, não pode nem deve o Governo estabelecer para o bem expropriado preço por ele próprio fixado porque seria transformar a Justiça num mero agente, em biombo, em instrumento para convalescer arbitrariedade, injuridicidade e }legalidade.
O Sr. Octávio Cardoso-

Pf"~mite

V. Exf- um_ aparte?

O SR. MURILO BADARO- Ouço V. Ex• com muito prazer.
O Sr. Octá1'io Cardoso - Se acontecesse isso, nobre
Senador Murilo Badaró, ainda bem! Se o GoY..efno expropriasse pelo preço que estima e pelo preço que presidiu os acordos entre criadores e frigoríficos, ainda seria
de menos. Acontece que por efeito da expropriação, temse dito em todos os jornais, o pecuarisfa perderá Cz$
1.040,00 por boi. Quer dizer, talvez seja na eXprOpriação,
segundo a ótica do Gover-no- ·e posSivdmente isso seja
fruto da sua politicá--=- Tuma-heterodoxa - seu desejo
de fazer punição, quando a desapropriação não tem esse
efeito e não pode ter. V, Ex' está abordando um assunto
de grande atualidade e, parece-me, com grande propriedade, o qual ainda vai se prestar a muitas discussões. A
ser verdade o que se tem lido nos jornais, um carregamento de boi foi feito e o documento entregue ao vaqueiro, que cuídava da fazenda, foi uril papel sem timbre e
sem assinatura. Pelo menos os jornais estão notíciando.
V. Ex• está abordando o lema com muita propriedade
porque acho que o Governo, a pattir dessa idêia, tem
que expropriar tanibêm os caminhões. O frete, por exemplo, na implantação do Plano Cruzado, era de Cz$ 2,50
por quilômetro, hoje, é de Cz$ 8,50, por quilômetro.
Nesse caso tem que proceder assim com os caminhões,
por causa do frete, com o cimento, com o tijolo, com
tudo porque, indiscutivelmente, estamos frente a um
abuso na cobrança de preços e de ágios.
O SR. MURILO BADARÚ- Muito obrigado a V,
Exf-, que tem tratado deste assunto, aqui da tribuna, com
a percuciência que caracteriza as suas intervenções.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte,
Senador Murilo Badaró?
O SR. MlJRILO
guida.

BAD~Rú-

Ouvirei V. Ex• em se--

Sr. Presidente restringindo-me apenas aos aspectos
jurídicos da questão, sem falar nas demasias da osten~
tação militar, nos exageros, e hoje o jornal O Globo dá
notícia de um oficial deju§_tiça que foi obrigado a modi-

ficar o texto de uma intimação o Juiz, inclusive, mandou
abrir inquérito para apurar este fato extremamente grave, não quero analisar esses aspectos que são objeto da
critica generalizada da imprensa brasileira e de todos os
homens de bom senso deste País, o que põe em dúvida a
prevalência de alguns valores que foram conquistados a
duras penas, inclusive pela Oposição que hoje é Governo. Importante é a defesa dos princípios de naturezajurldica, sem o que nenhuma nação pode avançar na linha
da .construção constitucional.
Sr. Presidente, imagíne V. Ex• se a moda pega. Se a
moda pega de desapropriar e confiscar, para -aTender falta de mercado, eu não sei o que pode acontecer com as
salinas do Rio Grande do Norte, porque, segundo se
propala em Brasília, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte não hã sal. E se a moda pega, seria o caso de o Governo continuarem marcha batida para o estado socialista, se é o que todos desejam, mas que o faça abertamente. Então, vamos desapropriar as fábricas de automóveis, porque eles não e.'l(istem para serem fornecidos aos
consumidores, os tratares que estão sendo procurados
avidamente ·pelos empresários rurais, vamos desapropriar as granjas. Sr. Presidente, está faltando tudo, e o
Governo mantém-se na sua posição jupiteriana. Gosto
muito de assinalar que uma das características da tecnocracia é a sua enorme vocação para o autoritarismo, e
quem ouve hoje os técnicos do Governo falando urbi e_t
orbi pela televisão identificam exatamente esse tom autoritãrio que nunca foi a marca dos tecnocratas que serviam ao regime autoritário.
Então, Sr. Presidente, o problema do abr.stecimentd é
canseqüénia do abandono a que durante tanto anos se
relegou a agricultura e a pecuária no BrasiL Hã tantos
anos relegada a uma posição inferior, maltratada, des~
prezada, sem que nada fosse feito para que os empresários e os trabalhadores rurais tivessem o mínímo de
condições para continuarem trabalhando numa linha de
produção crescente para abastecer os mercados e os armazéns.
A crise do abastecimento tem esta causa, a principal
de todas. O que não é justo é transformar o empresário
rural, o produtor rural, o pecuarista, o agricultor, todos,
em bode expiatório responsável pela incompetência do
Governo Federal no trato de uma questão económica
c-omo essa, a que se quer dar exclusivamente tratamento
eleitoral, tratamento político, sem qualquer cuidado com
---as conseqüências que isso pode ter na vida do País.
O Sr. Benedito Ferreira- V, Exf- me permite um aparte?
O SR. MURILO BADARÚ -Ouço o nobre Senador
Ferreira.

B_~n~ditci

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Murilo Badaró, V. Ex'" colocou, com muita propriedade, que a causa, sem dúvida alguma, foi o abandono a que se relegou
a agropecuãria no BrasiL Isso, sabe V. Ex'" que vem praticamente desde 1930. A preocupação em cortejar as
massas urbanas, porque elas cada vez mais passaram a
ter o potencial de decidir as eleições, ft}Z com que nestes
últimos 50 e poucos anos, no Brasil, tudo se fizesse para
liquidar a agropecuãria. Essa, realmente, é a causa principal. Mas, inequivocamente, quando o Senador Octãvio
Cardoso fala _que a desapropriação dos rebanhos dos
bois__ tem um duplo objetivo, que ê, tambêm, de penalizar, ê verdade. t verdade, porque há aqueles que, efetivamente, estão especulando. Hã, inequivocamente, hã,
porque estão realmente sonegando bois. Mas ê uma minoria, Senador Murilo Badaró, sã_o tão poucos, que,
realmente eles não espelham e não representam sequer
um segmento do setor. Agora, quem são esses indiví·
duos? São exatamente aqueles que estavam naquele desvario da especulação_financeira, a exemplo do que ocorreu em 1973 e em 1978. O boi foi de 60 cruzeiros a arroba
para 130, em 1973. Em 1978 aconteceu a duplicação do
preço também. Por quê? Porque foi naquela época em
que eram denunciados à Polícia Federal aqueles que emprestavam dinheiro a juros, que extorquiam, E esse pessoal que vivia da exploração financeira, com medo das
denúncias de quem lhes tomava dinheiro emprestado,
porque estava havendo prisão, processos sumãrios con·
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tra aqueles que especulavam, e essa gente foi para a agropecuária, foi e.<;pecular no boi, e eles promoveram, crimi~
nosamente, uma supervalorização da gleba, a terra supcrvalorizou, naquele período, no Brasil, desgraçando
quem? Aqueles que efetivamente vivem na terra. De sorte, Sena_dor Murilo Badaró, é realmente deplorável, é deplorável que os nossos tecnocratas, nesses anos todos, e
V. Exf- tem assistido nesta Casa, como assistiu comigo
este nosso trabalho na Câmara dos Deputados, também,
tentando ensinar os nossos tecnocratas que o único bicho que consegue parir bezerro é vaca, e eles não descobriram isso ainda, Senador Murilo Badaró. Parece que
estão esPerando acabar com o rebanho, totalmente, terminar corn o rebanho brasileiro, para, ar sim, descobrirem que é preciso financiar o criador, ê preciso amparar
o criador para termos o bezerro e, conseqüentemente,
termos boi no pasto. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. 1\fURILO BADARÓ- Sr. Presidente, tenho
recebido do__norte de Minas Gerais e do Vale do Jequitinhonha alguns apelos dramáticos para tratar desse assunto junto ao Governo. Não o problema do confisco
em si ou, sobretudo, a punição daqueles que especulam,
que, como diz o Senador Benedito Ferreira, existem, mas
que não configuram a presença de uma categoria que
trabalha_e que produz em favor do País, que são os pecuaristas espalhados pelo Brasil inteiro, mas a SUNAB
baixou uma resolução proibindo a movimentação do gado. Pois bem, Sr. Presidente, no norte de Minas e no
Vale do Jequitinhonha o gado estã morrendo à mingua
de água porque não pode ser transportado de um lugar
para outro. E como a seca já vai para quase I 1 meses, 10
meses, precisamente, secaram todas as fontes, todas as
reservas, não existe água para o gado, que precisa ser
transportado para lugares diferentes, a fim de poder beber o líquido indispensável à sua sobrevivência. Pois eu li
no jornal hoje que a portaria da SUNAB seria modifiCada, não em razão deste problema, mas em razão de dificuldades que surgiram aqui durante a operação de guerra que resultou do confisco de 2 mil bois e que certamente não vai resolver o problema do abastecimento da carne. Mas é urgente que se faça issci para atender a uma
emergência no norte de Minas e no-· Vale do Jequitinhonha, onde não há mais, Sr. Presidente, nenhuma reserva
de água destinada ao gado, Ele precisa ser movimentado
a distâncias grandes, de caminhão, para poder beber.
O Sr. Helvídio Nunes - V. Exf- permite um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ- Com Iriuito prazC:r, -senador.
O Sr. Helvídi.o Nunes- Senador Murilo Badaró, V.
Ex• está discutindo a matéria sob o ângulo eminentemente jurídico, e V. Ex~ refere, ora desapropriação, ora
confisco, como se os dois conceitos fossem idênticos. Eu
sei que V. Ex• sabe que não são apenas para efeito popular V, Ex• os confunde. Mas, eu gostaria de deixar inserido q.(?_ discurso de V. Ex• a seguinte observação: o Gover- no desapropria a duzentos e quinzi cruzados a arroba e,
iez um acordo mediante o qual permite e o próprio Governo adquire a carne a um preço de duzentos e oitenta
cruzados a arroba. Ora, como então o Governo pode desapropriar a duzentos e quinze, se ele permite e paga a
duzentos e oitenta, sabido que a Consti~uição autoriza o
Poder público a desapropriar, mas declara: o preço tem
que ser justo e prévio. Era a colocação que eu des~ava
deixar no discurso de V. Ex•.
O SR. MURILO BAD~Ró - ~uito obrigado. O esclaretimento de V. Ex• foi importante porque, na medida em que a expressão confisco tomou um sentido tão
lato que·, praticamente, impediu que se fizesse a distinção
de natureza jurídica. Mas, em verdade, é que nós estamos diante de uma escalada intervencionista. Não hã,
seja pelos atos, seja pelas palavras, nenhuma dúvida com
relação a isso; a escalada intervencionista do Governo.
Cada instante nós estamos avançando na direção das
formas coletivistas e socialistas. Se -é isso que a Nação
brasileira quer, tenho minhas dúvidas a constituinte é
que deverá ~stabelecer esse roteiro e esse caminho e marcar essa definição. Mas enquanto estiver na Constituição
Brasilefta ·que nós temos como princípio basilar da ordem económica a livre iniciativa, a propriedade privada
sobre a qual pesa uma hipoteca social inscrita na nossa
própria Constituição, que é a desapropriação por illteresse social; e é muito importante que o Governo se contivesse nos seus excessos e permitir que o Brasil, através

Outubro de 1986

diferenças políticas que nos separam, unirmo-nos, com
decisão e firirieza, para exigir do Governo da República,
imediatamente, uma solução honesta e generosa, para
que o futuro deste País não se veja empanado por uma
geração forjada no fogo do desencanto e no caminho dos
ressentimentos sociais,
__ ~ Os rilestreS deste país não poderão perdoar-nos por
mais tempo a omissão e o desinteresse, serão eles os eduO SR.JAMILHAQ9AD_..,(PSB- RJ. Pronunci_a o secadores das gerações que terão a tarefa de julgar o tfosso
guinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores,
desempenho público.
comemora-se, no dia de hoje, o Dia dos Professores em
Os discursos, as promessas, os projetas, os estudos, as
nosso País. Tenho dúvidas, no entanto, Srs. Senaçiores,
boas intenções jã forarit usados à exaustão. A nossa hose é juSto afirmar que os professores comemoram hoje
ra, Srs. Senadores, só comporta um caminho honrado: a
seu dia maior. Ao invés das festas e homenagens de que
ação imediata e a solução deste drama que deslustra o
são, sem dúvida possível, merecedores, estão os mestres
nosso destino como Nação.
a receber as mais clara:;_ manifestações do descaso oficial,_
Sr. Presidente, aproveito os poucos momentos que me
da frieza política e da irresponsabilidade social, por parrestam
no uso da tribuna para me pronunciar também
te de quem deveriam receber .o mais caloroso e compesobre
o seguinte:
tente tratamentQ.
Causou-me viva impressão o documento que recebi da
No dia de hoje, no Dia do Mestre, estão os professores
Confederação Nacional dos Trabalhadores em TransuniverstãriOs de nosso Pais paralizados em sinal de proportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, bem como de suas
testo e de luta. Diria mesmo que em sinal de-Iulo-:Luto
Federações, criticando a proposta preliminar, de responcuja responsabilidade recai sobre os ombros de todos
sabilidade do Ministério dos Transportes, "para a foraqueles que não se posicionaram frente à crise do ensino, __
mação de uma política de navegação e maiinha mercande maneira clara e categórica. Responsabilidade esta que
te",
recai sobre todos os que vêm dilatando eternamente asot necessário defender, acima de tudo, os interesses nalução de um problema, que não pode mais ser adiado.
cionais. Assim, torna-se indispensável a luta pela reA universidade brasileira, Srs. Senadores, a universidução de' nossa dependência econômica.
dade brasileira - sustentãculo maior de todo o edificio
O Senado é testemunha da minha indignação relativaeducacional- vive: uma crise qile jã se lornou crónica na
mente ao que ocorre com a indústria farmacêutica, qUase
história recente do País. E para resolver esta questão o
toda em mãos alienígenas, que aqui auferem polpudos
que de concreto foi feito no"S últimos anos? Mui to pouco,
lucros sem se incomodar c_om a safide do povo.
muitíssimo menos do que seria decente e honesto fazer.
No campo de que agora me ocupo, é claro que a exisPedem hoje, os professores uniVCfsitãrios das universidatência de uma marinha mercante brasileira organizada
des federais uma isonomia- Salarial entre as fundações e
Com firmeza só pode contribuir para a melhoria da sias autarquias universitãriaS ..:.... princípio mínimo de detuação económica. Através dela, o País expandirá, em
mocratização de carreira. E pedem esta isonomia desde a
condições favoráveis, as suas exportações. Cõm navios
última greve; em 1984. E de lã para cão que se tem visto?
próprios, o Brasil dispenderá muito menõs dólares do
Se tem visto as autoridades do setor literalmente "emque com os afretamentos a que se vê obrigado.
purrarem com a barriga" um problema tão grave. Agora
Há, também, a considerar o aspecto dos empregos, no
mesmo, Srs. Senadores, a diretoria da Associação N aciomar e em terra,- diretos e indiretos- que esses navios,
nal dos Docentes de Ensino Superior- a ANDESdevidamente equipados e ãptos a competir, forçosamentem encontrado enormes dificuldades para ser rece_bida
te oferecem.
pelas autoridades federais para discutir, precisamente,
No memorial que me foi encaminhado, os trabalhadoeste tema. Hão de comemorar os professores o seu dia,
res registram a sua posição, quanto à organização da
sem haver merecido sequer uma resposta clara e definitiMarinha
Mercante e ao problema da Construção Naval.
va do Ministério da Educação sobre suas aflições salaNinguém tenha dúvida: qualquer pOlitica a ser adotariais.
da no setor não poderá deixar de levar em conta essas
Sabem as autoridades, sabemos todos os que nos preoconsiderações do operariado, como peça básica para o êcupamos com a educação, que a ausência de definições,
xito do empreendimento.
dois anos depois de um movimento reivindicatório, de
Eram estas palavras, Sr. Presidente, que queria deixar
cuja justeza não é admiJi~Jvel d!-!vidar, s6 pode redundar
consignadas nos Anais desta Casa. (Muito bem! Palem mais descontentamento e mais desencanto com as
mas.)
instituições responsâveiS pelos destinos da educação entre nós. E se os mestres, cuja paciência e ponderação se
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre SCnador João Calmon, por cessão do
traduzem em dois anos de espera, se os mestres partirem
para uma nova greve não poderemos de sã consciência
nobre Sen3.dor Luiz Cavalcante.
acusá-los de intolerantes ou de provocadores. E ninguém
O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o
poderã acusã-los de não contribuírem para com o sacrifíseguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
cio que se faz necessário para a: reconstrUção do País, E
Depois de tentar inutilmente, em contacto com o Preisto porque essa categoria profissional, essa plêiade de
sidente do PMDB do Espírito Santo, conter os intolerálutadores, tem sido, sem dúvida alguma, a categoria mais
veis abusos do avassalador poder econômico do candisacrificada deste País nas últimas duas décadas de sua
dato ao Senado Federal Sr. Camilo Cola, dono de um gihistória recente. Os anos de arbítrio relegaram a univergantesco consórcio de transportes terrestres, vi-me obrisidade e a escola secundãria ao limbo dos deserdados.
gado com enorme constrangimento, a encaminhar no dia
Sacrificadosjã o foram ao limite mãximo da indignidade
}9 do corrente mês uma representação ao eminente presiprofissional. Há muniCípios, neste País, em que um prodente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador
fessor primário ganha bem menos que o salário mínimo,
Osly
da Silva Ferreira que a encaminhou ao juiz Amin
essa medida de injustiça social. Hã professores que traAbiquenemi, encarregado da fiscalização da propaganda
balham mais de doze horas por dia, dentro de uma sala
eleitoral.
de aula, para perceber, ao final do_mês, salários que não
No dia 7 do corrente, formulei novas denúncias a esse
alcançam o patamar de Cz$ 2.000,00. Esta é uma realidailustre magistrado, expondo-lhe detalhes do massacre a
de ineludível, Srs. Senadores. A cota de sacrifício dos
que eü estava sendo submetido no horário gratuito do
mestres já se esgotou hã muitos anos. A Nação estã a
TriOunal Regional Eleitoral. Três pronunciamentos
dever-lhe uma reparação histórica, muito mais do que
meus, gravados, haviam sido censurados pelos encarreuma reparação moral. E será gesto de irresponsabilidade
gados da propaganda do PMDB destinada ao horário de
política para com o futuro das novas gerações desatenpropaganda eleitoral. Ontem, dia 14, o ilustre juiz Amin
der aos reclamos, jã hã muito inadiãveis daqueles que
Abiquenemi determinou que o PMDB levasse ao ar os
são os forjadores da cidadania.
meus três pronunciamentos anteriormente censurados.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaria muito de poEm relação às denúncias sobre os abusos do poder ecoder, do plenário desta casa, homenagear os professores
nômico
do candidato Camilo Cola, o mesmo magistrado
em sua data maior. Mas temo que üma homenagem, em
determinou "a instauração do competente inquérito potais circunstâncias, pudesse saber a provocação ou, no
licial para apuração--da denúncia feita contra o -poderio
mínimo, exercício de um cinismo que abomino. Não hã
económico de Camilo Cola e para tanto sej"am copiadas
homenagem maior e mais inadiável que, esquecidas as
dos seus empressãrios, pudesse construir a riqueza desta
Nação, de vez que o Governo se mostra quase seinpre iii~
copetente no trato dessas questões.
Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito Bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE {João Lobo)- Com a palavra
o Senador Jamil Haddad, como Líder do PSB.
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todas as peças do presente auto que devem ser remetidas
à Polícia Federal."
Num de meus pronunciamentos censurados que foi
gravaçlo no dia 7 do _ corr~nte mês, dirigi esta: advertência
aos que tentavam impedir através do horário gratuito do
rádio e da televisão a transmissão de minhas denúncias:
"O Brasil não vai acabar depois do dia 15 de novembro.
A partir do dia 17 de novembro voltará a funcionar normalmente o Senado. Poderei então fazer à Nação, sem
nenhum tipo de censura, revelações estarrecedoras;
como já o fiz várias vezes ao longo de 24 anos de atividade parlamentar. No dia seguinte o Presidente do Diretório Regional do PMDB aconselhou-me, em entrevista
ao programa "Espírito Santo Notícias", da TV Gazeta,
filiada à Rede Globo, a não esperar pelo dia 17 de novembro para levar ao conhecimento de todo o País as estarrecedoras revelações que inicialmente eu preferira reservar ao plano estadual. Por isso, ocupo hoje a tribuna
do Senado para ler e comentar os meus três pronunciamentos qUe finalmente a Justiça Eleitoral determinou
fossem transmitidos sem nenhuma censura, através da
televisão e do rádio.
Eis o primeiro pronunciamento censurado pelo
PMDB, que tem no seu programa como um ponto de
honra a liberdade de expressão, a liberdade de informação.
O Sr. Murilo Badar6 -

Permite V. ex• um aparte?

O SR. JOÃO CALMON -

Com muítO- prazer.

O Sr. Murilo Badar6 - Ontem à tarde, Senador João
Calffiori, aqur da tribuna, fiz uma ligeira Crónica do que
estava acontecendo nas eleições mineiras, próximas lã
das eleições capixabas. Percebo, com tristeza, que o quadro de corrupção eleitoral, de manipulação do poder
económico, de uso e abuso das máquinas governamentais, é exatamente o que está acontecendo no seu Estado.
Com issO, carreiras políticas vão sendo decepadas, projetas políticos vão sendo arquivados, para dar lugar a um
novo tipo, ao novo político que surge nesta verdadeira
corrida de marajás, em que se tranformou a eleição no
Brasil, no corrente ano.
O SR. JOÃO CALMON - Eu diria ao nobre Senador Muri.lo Badaró que "lã e câ, mâs fadas hã". Essa
avassaladora influência do poder económico, realmente,
não ocorre só no meu Estado natal, mas também em Minas e em outros Estados da Federação.
É possível que das eleições de 15 de novembro resultem algumas vítimas e que essas vítimas acabam sensibilizando o Congresso Nacional, para a aprovação de uma
lei rigorosamente, indispensâvel, para conter os abusos
do poder econômico, porque, senão, nós vamos transformar o Congressõ Nacional numa autêntica ..Bolsa de
Valores".
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. EX.! um aparte?
O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer ouço o
aparte do Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante - Eminente colega, seria na
verdade, uma terrível ironia, senão mesmo urna anedota
de mau gosto, que João Calmon, o Senador da Educação, fosse substituído aqui por um simples "boi de ouro". Sua derrota não refletiria, de modo algum, a vontade do Pai, -nem a do Filho nem muito menos a vontade
do Espírito Santo.
O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex•,
Senador Luiz Cavalcante, que se não me engano também
é vítima no seu Estado do mesmo avassalador poder económico que estã procurando monopolizar muitas cadeiras na Assemblêia Nacional Constituinte, paia defesa deinteresses que nem sempre coincidem com os do País.
Vou ler o primeiro pronunciamento dos três que foram censurados pelo PMDB e, depois, liberado pela Justiça Eleitoral:
"Neste programa do Tribunal Regional Eleitoral, que o avassalador poder econômico não pode
comprar, desejo transmitir um aviso aos navegantes
do mar de lama em que se está transformando a
atual campanha eleitoral do Espírito Santo. Hã uma
mobilização sem precedentes de recursos financeiros para tentar ludibriar o eleitorado capixaba,
transmitindo-lhe a falsa impressão de que o nosso
partido tem apenas dois candidatos ao Senado: Ca- ..
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milo Cola e Gerson Camata. Depois de denunciar
ao Presidente Ulysses Guimarãess essa g~ª've-irregu~
!aridade, que acabou sendo condenada pelo Tribu~
nal Regional Eleitoral do EspíritO SantO com a reti~
rada dos painéis afixados aos milhares por todo
nosso Estado, continua a violação da legislação elei~
torai. Espalha-se, principalmente nos locais mais
humildes do interior, qUe o eleitor que n_ão votar na
dobradinha Ca.mji_Q- Camata terã o seu voto anu~
lado. Denuncio essa nova e crimi'nõSa ViOlação da
legislação eleitoral e trago para vocês, meus irmãos,
a chapa completa do PMDB. A primeira é constituída de João Calmon, que é o cabeça da chapa, Camilo Cola e Paulo Borges. A outra tem como cabeça
de chapa o ex~Governador Gerson-Camata, Joaquim Beato e Waldemar Zamprogno. Qualquer eleitor poderá votar num candidato da chapa A e num
candidato da chapa B. Eu, por exemplo, faço um
apelo para que as pessoas votem no cabeça da chapa
A - João Calmon - e no cabeça da chapa B Gerson Camata~ 'O voto só serâ anulado na hipótese
do eleitor votar em dois candidatos da mesma chapa. Por exemplo: se algUém votarem João Calmon e
Camilo _Cçüa, ou em Paulo Borges terã seu voto
anulado. O eleitor poderã também votar num candidato de uma das chapas do PMDB e num candidato
da chapa de outro_ partido, seja do PFL ou seja do
PT, ou seja do PSB. O que se impõe impC:dir é essa
campanha sórdida ·que envergonha o Espírito Santo
e que enlameia _o processo eleitoral em nossa terra.
Circula por todo _o_ Estado, inclusive aqui em Vitória, o trio elétrico transmitindo o "Hino da Maca.
ca" com esta letra: "Agora eu peço, vamos cantar
este refrão: Max, Camilo e Camata. Vamos com a
macaca". Descontado o mau gosto desse jingle, é
preciso considerar que se faz deliberadamente uma
confusão, dando-se a impressão ao eleitor de que o
PMDB tem apenas dois candidatos ao Senado: Camilo Cola e Gerson Camata. Confunde-se o jingle
de Max Mauro com o Jingle da "macaca". Denuncio, portanto, com a maior veemência, esse crime
eleitoral. Espero que o poder econômico, advertido
como está sendo através do horário gratuito do
TRE, seja contido, para evitar que aqui aconteça o
que ocorreu em Brasília: um candidato aó Senado
teve o seu registr-o caSsado em virtude do abuso do
poder económico. O Espfrito Santo é insubornáveL
O voto do eleitorado consciente da minha terra não
pode ser comprado. Desejo apenas deixar" claio: estou disposto a ir" às últimas conseqüências, porque
não é possíVel que o processo eleitoral do Espírito
Santo seja enlameado por um derrame sem precedentes de dinheiro de origem conhecida."
Depois de censurado este primeiro pronunciamento,
gravei outro, que também sofreu corte do Comitê do
PMDB encarregado da propaganda gratuita no rádio e
na televisão. O pronurieiamento foi gravado no dia 2 do
corrente mês de outubro:
..No dia primeiro do corrente mês, eu, Com enorme constrangimento, encaminhei ao Desembargador Osly da Silva Ferreira, ilustre Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, uma representação fazendo um apelo a esse calenda Tribunal para coibir os intoleráveis e ilegais abusos do
poder econômico que se registram na atual campanha eleitoraL
Neste programa, que é da Justiça Eleitoral, e que
não pode ser comprado e que não pode ser objeto de
censura, a não ser através da própria Justiçã Eleitoral, fiz algumas afirmações que vou rePetir aqui lendo alguns trechos deste documento: ''denuncio a
este Colendo Tribunal os abusos do avassalador poder económiCO do candidato Camilo Cola. Cabe à
Justiça Eleitoral o dever de coibir os abusos que
enodoam a atual campanha eleitoral. Em face do
exposto, requeiro a V. Ex• as providêncíãs cabíveis
em relação à propaganda eleitoral, no horário gratuito do TRE, e a indispensável contenção dos efeitos nefastos do poder económico na a_tu_al campanha".
Eu confio, integralmente, na Justiça Eleitoral da
minha terra e estou certo de que esses inqualificáveis
abusos _s_e_rão coibidos dentro do menor prazo possível.
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Aproveito também a oportunidade para ler trecho de uma entrevista que não chegou a ser publicaintegralmente e que me parece de importãncía
inegável: "aclamado nacionalmente como a própria
encarnação da luta em favor da educação, não acre~
dito que eu seja repudiado pelo eleitorado capixaba
altivo e insubornável, empolgado pela necessidade
da solução do mais grave problema do Brasil, que é
educação do nosso povo, sem a qual prosperarão
cada vez mais os supermagnatas e ficará cada vez
mais pobre a maioria esmagadora do povo brasileiro".
Ainda ontem, primeiro de outubro, eu vi em Cachoeiro de ltapemirim, o excelente oficial que trans·
rnitia todos detalhes do comlcio do PMDB anunciar
apenas o "Hino da Macaca" com os candidatos
Max Mauro, Camilo Cola e Gerson Camata. Esse
não é o "Hino da Macaca", o hino do gorila eco_nômico que a Justiça Eleitoral hã de conter.
Votemos todos em Max Mauro e Carlos Alberto
Cunha, para Governador e Vice-Governador."

·.da

Finalmente, no dia 7 do corrente mês, terça-feira tUtima, proferi mais uma declaração, que também foi censu~
rada:
"O Brasil não vai acabar depois--dO dia 15 de novembro. A partir do dia 17 de novembro, voltará a
funcionar, normalmente, o Senado. Poderei, então,
fazer à Nação, sem nenhum tipo de censura, revelações estarrecedoras, como já o fiz, várias vezes, ao
longo de 24 anos de atividade parlamentar, iniciada
em março de 1963. Já em fevereiro do ano seguinte,
meu nome foi homologado como candidato do Partido Social Progressista a Vice-Presidente da República, com a prévia e plena aprovação de Juscelino Kubitscheck, que era candidato do PSD a Presidente da República. O movimento de 31 de março
impediu a realização das eleições marcadas para
1965.

Quando foi cassado o mandato de Juscelino e
suspensos os seus direitos polfticos, o notável homem púbHco Dirceu Cardoso lançou, em discufso
no plenário da Câmara, minha candidatura a Presidente da República, pelo PSD, Partido de Juscelino.
Anos depois, em 1983, após 16 anos de ingentes esforços, fui aclamado nacionalmente como o autor
da nova Lei Áurea, representada pela Emenda Calmon, que destina vultosos recursos para a educação.
Essa fulgurante trajetória política não pode e não
será interrompida por nenhuma sórdida conspiração, cujos escabrosos detalhes, sem nenhuma restrição, serão denunciados à Nação, na tribuna do
Senado.
Existem, agora, como no ano passado, desde a
Guerra do Paraguaí, os Voluntários da Pátria, que
me fornecem documentos para minhas batalhas
eleitorais, como esta carta enviada no dia 14 de
agosto do corrente ano à Embaixada da Argentina
-pelo candidato ao Senado, Camilo Cola, que diSputou, há dois meses, a Presidência da Confederação
dos Transportes Terrestres, numa eleição controvertida, cuja apuração ele mesmo está impugnando.
Além de uma nova linha internacional, entre São
Paulo e Córdoba, na Argentina, o meu competidor
reivindicará novas concessões para ampliação de
seu imenso patrimônio.
O eleitorado do Espírito Sail.to está diante de
uma clara opção na próxima eleição: votar em João
Cahnon, que encarna a luta pela educação ou em
quem se preocupa em dominar cada vez mais os
transportes terrestres e no futuro o transporte aéreo
de cargas."
O Sr. Nivaldo Machado aparte?

Permite-me V. Ex• um
-

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre
Senador Nivaldo Machado.

O Sr. Nivaldo Macbado - Eminente Senador João
Calmon, a brutalidade da campanha no Espirita Santo,
através do poder econômico, que tenta desfigurar a legítima manifestação do povo, nas urnas de 15 de novembro - este fato vem ocorrendo, desgraçadamente,
em todo o Pafs - não me estarrece. O que me estarrece,
Senador João Calmon, é que todo esse instrumental de
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uma campanha sórdida, a que está se referindo V. Ex•,
parlamentar e homem público dos melhores deste País,
esteja sendo usado contra V. Ex•, com a complacência,
senão com a cumplicidade do seu Partido, segundo posso deduzir das denúncias que o nobre companheiro de
representação popular está fazendo. V. Ex~- não é preciso que ninguém o diga - vem servindo, com integral
dedicação, _ao País e ao seu Estado, no desempenho do
mandato- que recebeu do povo, e por isso, não merece
esse tratamento aêtico; pelo contrário, V. Ex• merece o
apoio e a solidariedade do povo, porque merece voltar
para esta Casa, que V, Ex• honra e dignifica. Mas vejo
com tristeza que o PMDB não está solidário com V.. Ex•.
o que é escandaloso, tanto que exerce a censura sobre as
dentlncias que o nobre amigo encaminha ao Tribunal
Regional Eleitoral contra essa campanha que V. Ex•
considera sórdida - e eu acrescentaria - suja, ora em
voga no seu Estado. V. Ex• que é um parlamentar competente, um administrador eficiente, umjorrialista lúcido
e culto, não precisa de mais nenhum título para a con~
quista: de um novo mandato popular. O Brasil precisa de
V. Ex• no Senado para ajudar a votar uma nova Constituição que reflita os anseios e as aspirações nacionais e
assegure a estabilidade das instituições democráticas.
Diante de tudo isso e pelo que V. Ex• fez, vem fazendo
e poderá fazer pelo País, receba o meu apoio e minha so~
lidariedade, Associo-me, por outro lado, ao protesto que
V. Ex• está fazendo contra esse estado de coisas, do qual
todos os brasileiros somos vitimas.
O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V. Ex•, Senador Nivaldo Machado, as suas generosas palavras, que
constituem para mim um novo e poderoso estimulo para
continuar, sem desfalecimento, a luta contra o avassalador poder econômico nas eleições da minha terra.
Incorporo, também, ao meu pronunciamento, para
que constem dos Anais do Senado, os textos de minhas
representações ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo e ao Juiz encarregado da fiscalização da propaganda eleitoral, e a decisão desse ilustre
Magistrado, proferida ontem:
SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador João Calmon- Vict-Uder
do PMDB
Vitória, I'i' de outubro de 1986
Exm~' Sr.
Desembargador Osly da Silva Ferreira
M.D. Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito
Santo
Nesta
Depois de esgotar todos os recursos ao meu alcance junto à presidência regional do PMDB tentando sanar gravíssimas irregulariddes na apresentação de meus pronunciamentos no horário gratuito
do TRE, na cadeia estadual de televisão e de rádio,
vejO-me obrigado a recorrer ao Tribunal Regional
_ Eleitoral para lhe expor os seguintes fatos, que conITguram uma clara violação da legislação vigente,
pediildo-lhe, ao mesmo tempo, as providências
cabíveis:
1 -A direçào do PMD_B ínsiste em violar a legislação eleitoral que obriga os partidos a destinarem 50% do tempo destinado à propaganda gratuita
no râdio e na televisão aos candidatos à Assembléia
Nacional Constituinte. A comprovação dessa grave
irregularidade pode ser facilmente feíta: através do
exame dos programas até agora apresentados, cujas
gravações estão, por força da lei, arquivadas.
2- O PMDB tem feito uma discriminação ilegal
e odiosa contra o signatário desta, deixando de
apresentar programas a que tem direito ou repetin~
do __Qrogramas já transmitidos, apesar de dispor de
pronunciamentos inéditos.
Como tenho direito à apresentação de vinte pro~
nunciamentos, solicito providências a esse calenda
Tribunal, obrigando a direção do PMDB a me proporcionar aS necessãrias compensações, inclusive
aos domingos, dias de maior audiência, quando de-verá haver revezamento entre os seis candidatos ao
Senado.
Denuncio a este calenda Tribunal os abusos do
avassalador poder econômico do candidato Camilo
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Cola que se acentuaram com a colocação, em dezenas de pontos estratégicos, na Grande Vitória e no
interior do Estado, de gigantescos outdoors, aparentando serem de responsabilidade do PMDB, com a
apresentação dos nomes de Max Mauro como can-

didato a governador e de Cam_ilo Cola_ e Gerson Cama ta como candidatos ao Senado. O eleítor desavisado poderia supor que o Partido tinha apenas 2 e
não 6 candidatos ao Senado. Protestei, inutilmente,

contra essa desonesta propaganda, em vârias reuniões da Comissão Executiva Regional do PMDB.
Somente algumas semanas depois, a Justiça Eleitora!, embora outros semelhantes continuem expostos
ao longo das rodovias, em todo o nosso Estado.
Cabe à Justiça Eleitoral o dever de coibir os abusos, que enodoam a atual campanha eleitoral,
Em face ao exposto, requeiro a V. Ex• as providências cabíveis em relação à propaganda eleitoral,
no horário gratuito do TRE e a indispensável contenção dos efeitOs nefastoS do pOder económico na
atual catnpanha.
Apresento a V. Ex• os meus protestos de elevada
estima e consideração. -João Calmou.
Exm' Sr. Dr. Juiz Eleitoral com Jurisdição sobre

os A tos de Propaganda Eleitoral.
João de Medeiros Calmon, brasileiro, casado
Senador da República, residente e domiciliado n~
Capital Federal, por seu advogado abaixo ilssinado
(doe. nl' 1), vem, respeitosamente, formUlar Representação contra o Partido do Movimento Democrático Bra~ileiro- PMDB, para os fins que a seguir
especifica.
O Fato
O reclamante é candidato a Senador ConStitUinte, encabeçando uma chapa do PMDB. O Partido,
no .seu. programa no horário gratuito do_ TRE, e
ma1s mhdamente no corpo-a-corpo com o eleitorado, vem desenvolvendo uma campanha inver!dica,
insinuando ao eleitor que, se não votar no corpo i"nteiro da MACACA, anulará o seu voto. MACACA
-sigla que não faz justiça à tradição de respciiia6i:lidade do PMDB significa: MAx-CAmiloCAmata,
O reclamante pretendeu esclarecer a opiníão
pública, e por duas vezes gravou pronunciamentos
para serem feitos naquele horário mã:ntfàO pelo
TRE, o segundo menos inclsivo que o primeiro
(does. ns. 2 e 3), os quais foram censurados pelo Comitê do Partido, que se recusou a transmiti-los. No
último domingo, dia 6-I0-86,limitou-se a permitir a
repetição de pronunciamento já apresentado anteriormente.
_
_ _
É oportuno esclarecer que todos os programas
do Partido são gravados no Vitória Palace Hotel
em pavimento ocupado às expensas do Sr. CamiJ~
Cola, s?b a orientação_ de pessoa por ele contratada,
denommado o local de "Ilha de Televisão".
O Direito
·Goethe, o poeta supremo, que traduziu com ge~
nialidade os anseios de liberdade do ser humano,
confidenciou em seus ..Epigramas Venezianos": "Os apóstolos da liberdade sempre f me repugnaram J Porque todos procuraram o arbítrio J em
proveito próprio."
Os fundadores do PMDB, em Manifesto publicado no Diário Oficial da União, de 9-4-80, prometeram à nação:
_
_ __
1) prosseguir e intensificar a luta travada pelo
Movimento Democrático Brasileiro em prol das
grandes teses democráticas: ... liberdade de informação;
3) ter como tarefa fazer uma oposição confiáVel
ao povo, não aos detentores do poder.
E concluíram:
"Buscamos, na fidelidade a esses compromissos,
uma sociedade que, através de sua batalha contra o
Estado autocrático, seja capaz de organizar-se para
praticar a democracia não apenas no govettl.ci, mas
em todas as instituições onde os homens exercem
poder um sobre os outros."
Esses princlpio:fparece que foram esquecidos pelos atuais detentores do poder dentro do Partido,
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_ poi~ se opõem à libe_r~a_de de informação e impedem
que o povo seja testeriiunha da oposição que o reclamante faz ao abuso do poder econômico.
É propósito do reclamante esclarecer ao eleitorado que ele e mais citi.co outros candidatos postulam
o voto pt*:l Partido do Movimento Democrático
Brasileirõ ...:.... PMDB; que ele, e não o Sr. Camilo
Cola, encabeça a chapa pela qual também conCQITe
o Sr. Paulo Borges; que votar nele e no Sr. Gerson
Cama ta, ou no Sr. Joaquim Beato, ou no Sr. Waldemar Zamprogno, não anula o voto. Trata-se de pretensão atê mesmo pedagógica, face à conf1,1.são reinante no seio do eleitorado, a respeito da votação
para o Senado. E tambê_rn exige ter compensados
pelo Partido os programas que não lhe foram assegurados e aqueles em que foram repetidos pronunciamentos jâ transmitidos.
Tal exigência tanto mais se justifica, se considerar que o reclamante, na qualidade de Sen.ador e de
candidato à Constituinte, contribui para a enorme
fittia_ destinada ao PMDB _na repartição do tempo
concedido aos Partidos.
Trata-se de postulação justa, consentânea com o
espfrito democrático que norteou os fundadores do
PMDB. Sem dúvida, cerceando o direito de liberdade de informação do reclamante, o Partido contrariou os seus postulados e violou o parágrafo único
do art. 2~>_da Lei n"' 7.508/56, exercendo censur~ prévia nele __repudiada. E quando isto acontece, quando
a violação da Lei é cometida pelo Partido, o art. 23
da Resolução n? 12.924, do Calenda Tribunal Superior Eleitoral, datada de 8-8-86, oferece ao prejudicado remédio mais expedito que _o próprio mandado
de seguran_ça.
Isto posto, o suplicante requer lhe sejam assegurados, por ordem de V. Ex•, o direito de pronunciarse pela televisão na forma dos anexos n's 2 e 3 e a
compensação dos seus pronunciamentos, que deixaram de ser transmitidos, conforme discriminado no
relatório constante do anexo n9 4.
Espeia defeJ;"imento.
Vitória, 7 de outubro de 1986.- Gélfce Aucyra:nes d'Oiiveira Neves, Advogado.
Patrícia Pereira Neves, Acadêmica.
Flávio Fernando Almeid8 da Fonseca, Acadêmico.
Getúlio Marcos Pereira Neves, Acadêmico.

PODER jUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral
do Espírito Santo
Vitória, 14 de o.utubro de 1986.
Oficio n~> 179/86
Ao Exm' Sr.
Senador João de Medeiros Calmon
Rua Cleto Nunes, 85- 1"' andar salas 113 e 114
Nesta
Senhor Senador,
Para conhecimento de V. Ex•, encaminho, em
anexo, cópia reprográfica da Decisão por mim exarada nos autos da Representação interposta por V.
Ex• junto a este Tribunal Regional Eleitoral.
Atenciosamente~ Dr. Amim Ariguenem, Juiz Fiscal da Propaganda Eleitoral.

"DECISÃO"
Vistos, etc...
- O Senador João Caimon apresentou junto ao
Tribunal Regional Eleitoral a presente denúncia
contra a Direção do PMDB e contra o poder económico, mediante os seguintes fatos e fundamentos:
A dífeção do PMDB insiste em vkllai- a:-legis~
lação eleitoral que obriga os partidos a destinarem
50% do tempo destinado à propaganda gratuita no
rádio e na televisão aos candidatos à Assembléia
?'faciona~ Constituinte, A comprovação dessa-grave
trregulandade pode ser facilmente feita através do
exame-dos programas atê agora apresentados, cujas
grava_ções estão, por força· da lei, arquivadas.
O PMDB tem feito uma discrim-ínlição ílega-1 e
odiosa contra o signatário desta, deixando de apresentar progr<l:mas a que tem direito ou repetindo
programas já transmitidos, apesas de dispor de pronunciamentos inéditos.
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C?mo tenho direito à apresentação de vinte pronunciamentos, solicito providências a esse colendo
Trib~.mal, obrigando_a direção do _PMDB a ~e proporctonar as necessârias compensações iitclusive
aos domingos, dias de maior audiência, Quando deyc;rá haver revezamento entre os seis candidatos ao
Senado.
Denuncio a este colendo Tribunal os abusos do
avassalador poder econômico do candidato Camilo
Cola, que se acentuaram com a colocação, em dezenas de pontos estratégicos, na Grande Vitória e no
interior do Estado, de gigantescos o_ut-doors, aparentando serem de responsabilidade do PMDB,
com a apresentação dos nomes do Max Mauro
como candidato a Governador e de Camilo Cola e
Gerson Camata como Candidatos ao Senado. O eleitor desavisado poderia supor que o Partido tinha
apenas 2 e não 6 candidatos ao Senado. Protestei,
inutilmente, contra essa desonesta propaganda, em
várias reuniões da Comissão ExecutiVa Regional do
PMDB. Somente algumas semanas depois, aJustiça
Eleitoral decidiu prornover a retirada desses painéis,
na Grande Vitória, ernbora outros semelhantes continuem expostos a longo das rodovias, em todo o
nosso Estado.
Notificado o PMDB, contestou as assertivas, mediante os seguintes fatos e fundamentos.
Tempo dos candidatos à Constituinte
O Comitê de Campanha do PMDB vem fazendo
observar, rigorosamente, o disposto no art. 27, item
til; da Resolução nl' 12.924, do TSE, destinando
sempre metade de seu tempo para a propaganda dos
carrdidatos à Assembléia Nacional Càil.stituirite.
De se realçar que o Senador João Calmon vem
participandO do espaço que o partido reserva aos
candidatos à Constituint~ em absoluta igualdade de
tempo com os demais postulantes. E V. Ex• que tem
acõmpanhado, com elogiável constância o desenrolar de toda a propaganda desenvolvida no rádio e na
televisão, hâ de ser o primeiro a reconhecer que falece-razão ao nobre Senador, neste ponto de sua rectamação.
Re~usa _na exibição de fitas
Alega também o Senador João Calmon que o
Comitê vem se re(:usando a levar ao ar duas fitas
gravadas pelo reclamante.
Apenas, o ilustre companheiro não declinou perante V. Ex• o motivo que vem determinando a dificuldade da divulgação das referidas gravações.
_ Ocorr_e que naquelas manifestaç_ões, o candidato
João Calmon não faz, propriamente, sua propaganda. Ao contrário disto, dedica a maior parte do tempo a indiscriminados ataques aos responsáveis pelo
PMDB, como um todo e, em especial, ao tambêm
candidato do Partido ao Senado, Camilo Cola.
Trata-se de peças, como é fácil deduzir, que em
vez de promover o PMDB e o próprio autor das
mesmas, poderão abalar o sólido conçeito da agremiação e implantar a discória no seiO da mesma,
com conseqüências imprevisíveis, mas certamente
não fãvorâveís para o seu candidato ao Governo do
Estado, cuja preservação deveria se constituir o objetivo maior de todos os candidatos do Partido.
Por isso mesmo, foram mantidos sucessivos contatos com o Senador João Calmon, na tentativa de
convencer-o mesmo a alterar aquelas gravações,
escoimando-as de suas partes ínaceitáveis e
tornando-as, como ele sempre soube fazer, peças
promocionais de sua iluStre candidatura e do nosso
PMDB.
~ nobr~ Senador, entretanto, preferiu se dirigir à
Justiça Eleitoral, na tentativa de impor ao seu Partido_ o uso daquelas gravações, consideradas imprópnas. E fê-lo CC?m o maior estardalhaço em todos os
meios de comunicações, fato que por si mesmo já
~~~~~r causado danos à campanha global do

Assim sendo, nada mais resta ao Comitê de Campan_ha do PMDB senão aguardar, serenamente, a
dec1sào que V. Ex• haverá de proferir, certamente
após a audiência das referidas gravações.
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Face ao teor da Réplica, foi dada Vista ao Senador João Calmon, que treplicou, esclarecendo:
Tempo dos candidatos à constituinte

Não é sincera a assertiva de que vem sendo observada a proporcionalidade do tempo, em benefício de todos os candidatos. Haja vista que, em "A
Gazeta" de 9-10-86, foi pubficada uma nota revelando a insatisfação de vários cindidatós (anexo).
Mas isto é matéria "interna corporis", a serresolvida entre as quatro paredes do Partido. O que
interessa no presente caso é a constatação da
Censura prévia ao candidato.
E esta foi sinceramente admitida peta Exmo. Sr.
Presidente do Partido, quando afirmou: -·
"Trata-Se de peças, como é fácil deduzir, que em
vez de promover o PMDB e o próprio autor das
mesmas, poderão abalar o sólido conceito da agremiação e implantar a discórdia no seio da mesma,
conseqUências imprevisíveis, mas certa:meilfe- não
favoráveis para o seu-candidato ao governo do Estado cuja preservação deveria se constituir o o_bjetivo
maior de todos os candidatos do Partido".
Nada mais equivocado. O interesse maior não é a
eleição do Governador a qualquer custo. O interesse
maior é do Povo. Toda vez que o interesse do Partido sobrepõe-se ao do Povo,- temos um regime antidemocrático (Partido Comunista, Partido Nazista,
~artido Fas7ista, para só citar os do -Ocidente). E
ISto contrana-frontalmente o art. 152 da Constituição do Brasil, que dispõe:
":t: livre a criaçãõ de P-artidos Políticos. Sua organização e funcionamento resguardarão a Soberania
Nacional, o regime democrático ... "(redação dada
pela Emenda Constitucional n~> 25).
Note-se que o Reclamante foi censurado, não
por estar na iminência de cometer um crime de imprensa, ou contra o Estado democrático - o ·que
até justificaria a censura- prévia do Partido, no
exercício de um legítimo poder de poltcüi administrativa. Pelo contrârio: o Reclamante foi censurado
porque pretendeu fazer valer um dos postulados do
próprio Partido, que é a liberdade de manifeStação,
denunciando ao Povo um câncer que de há muito
corrói a democracia brasileira: o abuso do poder
económico.
Portanto, a atitude do Partido deixou agora de
ser apenas ilegal, para também ser inconstitucional.
Não há necessidade de V. Ex• ouvir as fita~ -gravadas, uma vez que os seus conteúdos estão trànscritos nos documentos anexos_à inicial, pelo que reitera os pedidos nela feitos.
Eis O ielatório.
Decido.
1 - OUT-DOORS.
Antes de adentrar no mérito da decisão, é mister
que a Justiça Eleitoral, esclareça a todos o fato do
Out-doors, espalhados em Vitória, pelo Senhor Camilo Cola, fato den_unciado_ pelo ilustre Se_nador,
como também por outros candidatos de outroS pai:'tidos.
Primeiramente, esclarecemos que havia Out
doors de outros candidatos de diversos partidos, na
maioria, ou na quase totalidade, com propagandas,
de Max_, Camata e Camjlo.
_
_ __ __
A Lei nl' 7.508, de4 de julho de 1986, lei esta que:
'"'"Institui normas para a propaganda eleitoral e dá
outras providências", foi decretada pelo Congresso
Nacional e sancionada pelo Presidente da República, e diz em um dos seus artigos:
Artigo 89: "Em bens particulares, fica livre a fixação de propaganda eleitoral pelo detentor da posse"
Com base na referida lei, e após ter fe1ÍÕ uma
reunião com todos os partidos, uma vez, que estes
mesmos antes das convenções iniciaram a propaganda eleitoral, todos os Tribunais RegionaiS Eleitorais, permitiram tal tipo de propaganda, desde
que o detentor da posse consentisse, motivando a
colocação dos Out doors e de outras propagandas
em bens particulares.
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O Tribunal Superior Eleitoral, em sessão realiza,da_em lO de sr:tembro de 1986, em con_sulta feita
pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral,
cuja decisão é a seguinte:
"O artigo 8'~ da Lei n<~ 7.5_08, de 1986, não revo~
gou o artigo 246 do Código -Eleitoral Assim, a propagaifda mediante cartazes só se pennitirá, quando
afixados em quadro ou painéis, exclusivamente a
ess-e fim e em locais indicados pelas Prefeituras., para
utilização de todos os partidos em igualdade de condições (Cod. Eleitoral, art. 246)".
Imediatamente, determinando a imediata retirada de todos os Out doors, em cumprimento da resolução, que determinou a proibição dos mesmos, entendimento contrário, dada pela Lei n'~ 7.508,
Desta forma os Out doors ficaram desde o dia 5
de julho até o dia lO de setembro.
_
Eis os motivos, do consentimento da Justiça Eleitoral, durante tal períod_o.
Eis a realidade e a verdade.

II -Tempo â Assembléia Nacional Coristituinte
O artigo 3<~ da Lei n9 7.508/86, e O artigo 27 da
Resolução n,.. 12.924, de 8 de agosto de 1986, estabelece normas quanto a divisão do tempo do horârio
gratuito na- rádío e televisão tempo este proporcional ao número de representantes no Congresso NaciOnal e na Assembléia Legislativa e para todos os
partidos com representação no Congresso, tempo
este regulamentado pela Portaria de no;~ l /86, datada
de n de setembro do corrente ano, na forma do artigo 29 dã" citada rCsolução, sem nenhuma impugnação ou recurso.
O item 3, inciso III, do artigo 27 da Resolução n'~
27.924/86, diz:
"Cada partido deverá utilizar pelo menos a metade de seu tempo para propaganda de candidatos à
Assembléia Nacional Constituinte."
Em seguida, os artigos 28 e 29, da citada resolução esclarece, que c_ornpete ãos partidos através da
Comissão composta de no mínimo três elementos,
elementos estes escolhidos pela Comissão Executiva
Regional ou pela Comissão Diretora Regional Provisória, e, a Justiça a fis_calização direta e permanente.
O tempo pertence aos partidos ou coligações, porém o espaço dentro do mesmo, aos candidatos,
motivo pelo qual somente eles podem ceder ou transigir com os seus direitos.
O tempo destinado ao PMDB, totaliza quarenta
e dois minutos e trinta e seis segundos (42',36"), isto
no espaço de cento e vinte minutos, e logicamente a
·metade, no espaço de sessenta minutos, conforme
demonstração abaixo:
Artigo 27, item IJ:
Letra a - 2!,00 mm
Letra b - 3,36 mm
Letra c - 18,00 mm
O PMDB tem seis~çandidatos ao Senado e quinze
à Câmara Federal, portanto, candidatos à Assembléia NaciOnal Constituinte e por força de lei a
metade do tempo, ou seja, vinte e um minutos e dezoito segundoS no total ou de~ rninu_tqs e trinta e
nove segundos em cada bloco de uma hora, tal tem~
po terâ que ser dividido entre eles.
Na tréplica, o ilustre Senador diz que isto é ma~
téria "interna corporisH, digo q·ue era, pelo fato do
mesmo ter representado perante a Justiça, _que tem
por obrigação de decidir,
III -

Recusa na Exibiçâo das Fitas

O artigo 28, § zo;~ da Resolução
go 29 da Lei n"' 7.508/86, diz:

n~

12.924 e o arti-

"Não depende de censura prévia a propaganda
partidária feíta através de rádio e da televisão, res~
pendendo cada um pelos excessos cometidos, com a
apuração da "responsabilidade solidária do referido
partido."
O Tribunal Superior Eleitoral, em sessão de 19 de
setembro do corrente ano, julgando consulta formulada pelo Deputado Gustavo Faria, decidiu:
"É assegurado o direito de resposta a quem for
injuriado, difamado ou caluniado através da imprensa, rádio, televisão ou auto falante (Código Elei~
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torai, artigo 243, § 39 PTVG Lei n9 4.961 art. 49_ e
art. _15, § 2"' da Resolução N"' 12.924 (DJ 13-8-86):"
"Cada caso concreto será examinado pelo Tribunal Regional Eleitoral competente mediante Representação da Autoridade Pública ofendida."
••se a representação for julgada procedente, deverá ser ocupado, no rádio e na televisão, para resposta o horário de propaganda gratuita destinado
ao partido político a que pertencer o ofensor e durante o tempo que, para tanto, for fixado pelo Tribunal.''
As ieferidas fitas do Senador João Calmon não
foram vistas e também não consta dos autos a sua
transcrição, o que não mudará ou influenciará na
presente decisão, pois contra o seu teor, o próprio
partido alega que a mesma poderá abalar o sólido
conçeito da agremiação e implantar a discórdia.
Assunto delicado, complexo, problemas internos
do partido, porém o direito do representante é liquido e certo, conforme exposto na presente, como
também líquido e certo é o direito do ofendido, motivo pelo qual a propaganda do ora reclamante deverá ser incluída no horário gratuito do PMDB, na
forma estipulada na lei, descrita nesta decisão.
Q-u-anto ao pe_dido do Senador João Calmon, de
compensação de tempo, não consta dos autos o
quantum e nem provas para apreciação dos mesmos,
motivo pelo qual, julgo-o prejudicado.

IV - Quanto ao Poder Econômico.
A Lei n9 5.562, o Código Eleitoral e a Resolução
n9 12.924, tem como espírito coibir com veemência
à poder económico considerando o mesmo crime,
punível inclusive com a cassação de registro.
Na repre~entação, o Senador João C8.lmon, denuncia a influência do poder econômico por parte
do Senhor Camilo Colat, candidato ao Senado pelo
PMDB, aparentando serem do próprio partido.
E. necessário a instauração do competente inquérito policial na forma do artigo 4"' e seguintes do
CPP, para apuração de fatos e dos responsáveis,
pois qualquer julgamento na presente representação
seria nulo, devendo o mesmo ser apreciado e julga.
do na competente ação.
Desta forma, dado aos fatos e fatores expostos,
julgo em parte procedentes a presente representação
feita pelo Senador João de Medeiros Calmon, pelo
que, decido e determino:
1 - Que o_PMDB destine a metade d~ seu tempo, ou seja, vinte e um minutos e dezoito segundos
aos candidatos à As~e:mbléia Nacional Constituinte;
2- Que o PMDB não faça qualquer censura
prévia na fita de qualquer candidato, e em conseqUência que leve ao ar no seu horário gratuito de
propaganda eleitoral os pronunciamentos do Senador João Calmon;
3- Que seja instaurado o competente inquérito
policial para apuração da denúncia feita contra o
poderio econõmico de Camilo Cola e para tanto sejam xerocopiadaS todas as peças do presente auto, e
remetido à Policia Federal.

Registre-se
·rntime-se e
Comunique-se.
Vitória, 14 de outubro de 1986. --Amim Abiquenem, Juiz Fiscalizador da Propaganda Eleitoral.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, um filósofo inglês afirmou, cerfa vez: ..A televisão é a mais poderosa arma da
civilização contemporânea". Assim pensa também o
candidato Camilo Cola, que além de mobilizar vultosos
recursos financeiros para montar uma máquina de alicia·
menta de votos sem precedentes na História do Espírito
Santo, asSllmiu~ através de seus prepostos, o controle do
p!anejamento, da produção e da edição do programa do
PMDB destinado ao horário gratuito do TRE.
No-Vitória Palace Hotel, de 5_ estrelas, está instalada
uma ilha de televisão, ao lado_ de numerosos apartamentos alugados pelo super-magnata. Ali, funcionários pagos pelo PMDB, com dinheiro fornecido pelo candidato
Camilo Cola, acertam a edição final do programa, em
que surgem, com espantosa freqüência, a propagã-nda direta, ostensiva e também a propaganda liminar de Camilo Cola.
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No inquérito que vai abrir, por decisão da Justiça Eleitoral, a Polfcia Federal apreenderá todas as cópias- dos
programas transmitidos, para que seja comprovado o
crime eleitoral que está sendo, até agora, impunemente

cometido. São notóri_ªs e facHment~ cOmproVáveis as Cfu-_
tras violações da legislação eleitoral que envolvem vários

trios elêtricos e dezenas de automóveis e d~ ôn_ibus. I\1ais
recentemente, o candidato da Viação ltapemirim rece-

beu, para reforço de sua campanha, um hilicóptero arrendado, segundo ele mesmo me informou, pela multinacional Pirelli, fornecedora de pneus aos seus milhares de
ônibus. A Pirelli intervém, assim, na eleição de um can-

didato à Constituinte.
Tudo isso é facilmente comprovável pela Justiça Eleitoral, através do inquérito que- ·mandou instaurar.
Não desejo, por enquanto, encampar as gravíssimas
acusações feitas a Cam_ilo Cola pelo nobre Deputado Federal Nyder Barbosa de_Menc~!;S, do meu Estado natal,
e que constam dos autos de um prOcesso em tra,rriítação
no Supremo Tribunal Federal. Essas acusações e esses
adjetivos são tão contundentes que temo, atê, não pode-riam ser reproduzidos nos Anais do Senado Federal.
Constam dos arquivos do Supremo Tiibunal Federal.
Não posso, entretanto, deixar de ficar em paz com a mínha consciência; e, p-or isso, denuncio à Nação essa criminosa tentativa de compra de um mandato de constituinte, em uma ope-raçãO escabrosa, que se enquadra na
denúncia tantas vezes feita por mim iies'fa tr'ibuna do Senado: há, permanentemente, no Brasil, uma sórdida
conspiração contra a educação, que agora atinge-um dos
mais perserverantes. lutadores desta causa sagrada, tentando impedir minha participação na Assembléia Nacional Constituinte. unem-se os gênios-- do mal, da corrupção e do poder econômico para uma tentai va de me
infligirem uma derrota nas eleições do dia 15 de no~._
vembro,
O meu julgamento, Sr. Presidente e Srs. Seriadores, já
foi realizado várias vezes. Na última vez, esse julgamento
foi ainda mais consagrador. No dia 9 do corrente mês,
recebi esta mensagem do_ President_~; Nacional do
PMDB, depois de _iniciada a minha campanha contra o
avassalador poder econômico nas ·eleições do EspfritO
Santo. Diz na sua mensagem o Deputado Ulysses Gui~
maràes:
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A generalizada convicção de que Itamar Franco acertou e enceta o caminho da vitQria em direção ao Palácio
da Liberdade fez-me retomar aspectos do pensamento e
da ação política de Milton Cãn1pos, confirmados por
s_ignifiCativils palavras que nos legou. Vamos retomá-Ias.
Em crônica escrita para edição especial de O Jornal consairada ao nosso Esta_Ço (1927), dispôs-se a enfrentar o
que denominou "o surrado clichê de vocação liberal de
Minas';. Negou-lhe, porê·m, a Qualidade de _"apenas uma
expressiva frase feita", acrescentando que, "ao con~
trário, corresponde ela a uma verdade profunda". E afirmou:

... 0 Iíberalismo mineiro existe efetivamente como
índole, temperamento e vocação. Não é o liberalismó das frases sonoras, atmosfera da incultura e veículo da demagogia, Para esse, realmente, é possível
que não exista mais lugar no rriundo moderno. Nem
é- o romantismo político, cujas abstrações fogem ao
quadro das re~liidades."
Insiste no tema. Alude ao "senso realístico do
mineiro".-E indaga: "qual será, então, o verdadeiro
sentido dessa constante liberal da política em Mirias?" Passa a considerar, malicioso, certas situações
da época. E volta à nossa "constante liberal" para
dizer que "não é o resultado da incultura, porque
não se confunde com o liberalismo retardado nem
com o romantismo demagógico". Daí - mais concreto - "sua tendência, a do liberalismo mineiro,
em lugar de ser o fortaleciment<? da autoridade governamental, entre nós já tão tremendamente-forte
na sua própiia estrutura, ê, ao cont_rário, a resistên~
cia ao poder".
"O liberal mineiro- continua- Seria como o radical
de Alain: tout cc aqui limite et controle le pouvoir est democratique, ou si voos voule:z, radical.''
E, depois de afirmar que também eritr~ nós h-â os radicaux sans Ie samir, conclui:
"Toda a doutrina liberal, em suma, pode
resumir-se nestas palavras de Alain: En empê-chant
chaque jour d'ajouter une pierre ii la Bastille, on s'épargne la peine de la démolir."

"Na históríã âo País, nenhum brasileiro serviu à
educação de forma mais efeiivil-e con_vinceilte do
que o Senador João Calm_on.
Sua presença na Constituinte e no Senado ê re~
clamada principalmente pelas crianças e pelos jo~
vens do Brasil.
Pelo PMDB, como seu Presidente Nacional, tes~
tcmunho a grande credibilidade que sua luta perti~
naz e vitoriosa trouxe à legenda da resistência e da
mundaça."

1946. Milton Campos já está em campanha política.
Retoma o seu Alaln. Antes, busca um "sfmile" na Imitação de Cristo:

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

"Na vida política - prossegue - bem se pode
sintetizar a resistência no sábio conceito de Alain, o
claro mestre do radicalismo francês: Se impedíssemos, a cada instante; que se levasse uma pedra à
Bastilha, nós nos pouparfamos o trabalho de
demoli-la.''

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concodo a
palavra ao nobre Senador Mata~Machado.
O SR. MATA-MACHADO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado-_
res:
Pode parecer estranho e, como tal, não falta quem o
afirme, que Itamar Franco tenha optado pelo Partido Liberal quando para ele se fecharam as portas do PMDB
as quais, dizia antes, com certezã, em breve se lhe reabrirão, Agora .• posso dizer, já se abriram._ Basta bater e se
lhe abrirão. Não seria feita a sua escolha por doutrina e
legenda política superadas- o liberalismo? Não.-Vale a
pena aceitar que o candidato do Movimento Democrático Progressista põe em realce algo fundamental ao nosso
estilo de pensar e de fazer política, e se configura, historicamente, sob o nome de "constante vocação liberal de
Minas".
Ainda hâ pouco, Cronista bastante conhecido, Wilson
Frade, referindo-se à campanha levada a efeito pelo
TRE e a favor de Itamar Franco, anunciou, um tarito
irônicam~nte, a hipótese de uma candidatura, ou melhor, de uma bancada que veio do céu . .1:: que Itamar
Franc-o começa a sua campanha pelo TRE, mostrando,
em vales e montanhas de Minas, as grandes figuras da ·
nossa Históúa, que COrileçiún por Tiradentes, depois de
Tiradentes, cita Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves
e, com realce especial, Milton Cari::tpos,

"Se conseguíssemos extirpar um vício, a cada
ano, depressa nos tornaríamos homens perfeitos."
Diz ehtão:
"Eis aí, na vida espiritual, como a ação aparentemente demolidura é eminentemente construtiva,
como método de conquistas da perfc!ição."

Donde a grande missão - diz-nos ele- "numa democracia em começo", tal como hoje, somos .nós que o
diremos, após 21 anos de ditadura: extirpar um vício
cada ano e imobilizar as mãos que carregam pedras para
a Bastilha da reação. (Hoje, quantos vícios e p-edras, excl-ª"mo eu!). ,
1947 (14 de julho), em discurso aos cons_tituintes mineiros volta a anistia:
"Que não seja vã e sem sentido a coincidência da
promulgação da Constituição Mineira com a data
em que se comemora a queda da Bastilha, Essa circunstância está indicando a todos os cidadãos wn
pensamento de resistência democrática que bem se
poderia sintetizar neSte conceito do pensador francês: se impedíssemos cada dia que se levasse uma pedra para a Bastilha, nós nos pouparíamos o trabalho de demoli-la."
Milton clmpos nos ensinou, principalmente, aquilo
que viria a inspirar todo o nosso esforço pela libertação:
justiça e iiãó violência atiVa. Descubro, agora, que a própria queda da ditadura do Estado Nova como, antes, a
declaração de guerra ao militarismo nipónico e ao iotali-
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tariSmo nB.zi-fascista obedeceram àquela mesma atitude
eliminar Vícios e de não levar pedras para construir a
opressão.
Não ê õ que Itamar Franco empreende, agora, para a
conquista de Governador do Estado de Minas?
Quando_ as.sisti, dia 29 de setembro, à impressionante
reunião de artistas, trabalhadores, sindicalistas, intelectuais, ténicos de variada naturezas, escritores, cientistas,
políticOs, até mesemo filósofos, ao lado de bailarinos e
bailarinas- povo, bem povo- a aplaudir Itamar Franco e aderir ao seu programa de governo, voltei a Milton
Campos, jã, desta vez, na ~eleítura do seu Compromisso
Democrático, que ótimo seria se tornasse o livro de cabeceira da generalidade dos nossos políticos. Impossível seqUer resumir-lhe os -cinqaenta e dois capítulos em suas
395 páginas, Creio, entretanto, ser do maior interesse,
aqui no Senado, realçar palavras dirigidas a três CongressoS-popula~es e. a ~~~ :_orporação.
Sócio fundador da AHUI:!., o Governador inaugura,
dia 13 de outubro de 1947, em Belo Horizonte, o II Congresso Brasileiro de Escritores. Riquíssimo o seu discurso em que lembra os abalos sofridos pela ditadura 37-45:
o "Manifesto Min~iro" e o_ I Congresso de Escritores,
reunido em São Paulo, cujas decisões sumariza. E aos escritores do "Brasil assinala o que permanentemente lhes
compete; "o grande trabalho ... de organizar e esclarecer
-a opinião púbHca, para que ela seja em verdade o fator
mãximo de elaboração das decisões democráticas. No :regirrie de liberdade, a opinião púbHca é a fonte dos poderes e das deliberações, porque nela se reflete e se condensa o seneimenió difuso do povo. A consulta di reta é periódica, ao passo que a pressão da opinião ê constante e
initerrupta, correspondendo à manifestação permanente
da vontade popular".

A .15 de dezembro de 1947 encerra a sessà"o inaugural
do Congresso de Trabalhadores comemorativo do Cinqaeiltenário de Belo Horiwnte. Reafirma tema da campanha política, ao dizer que '"'o trabalho, se foi sempre
uma virtude do homem e uma força da sociedade, é modernamente apontado como uma das bases da própria
ordem jurídica, de tal modo que se acentua hoje a fixação desse novo fundamento do sistema da nossa organização, ao lado e mesmo acima do conceito efãstíco de
propriedade. Deixa, assim, o trabalho de ser apenas uma
virtude, uma recomendação ética, um capitulo das cartilhas morais ou um assunto de hinos e perorações, para
se·r uma verôadeira fonte da organização jurfâíca e da ordenação social. E: por ele que se entra a fundo no ideal da
human.ização do direito _e da economia". E um pouco depois: "'Quando defendemos os ideais da democracia, o
que sobretudo pretendemos é assegurar. ao lado da liberdade, o Oireito ao trabalho. Mas o direito ao trabalho se
estende cO"ino a· c-oncessão a todos das condições de uma
vida digna, que só se pode obter através de um plano sistematiza-do e sinCero de justiça social".
Com isto é uma expressiva e talvez surpreendente antecípaçãO do que afirma o Santo Padre João Paulo II a
insistir no "princípio da prioridade do trabalho em relação ao capital, postulado que pertence à ordem da moral social''. (Sobre o Trabalho Humano~-carta Encíclica Laborem Exercens (1981)- Editora Vozes, n9 15, p.
40).
Volto a Milton Campos no seu Compromisso Democrático:
Está a Capital de Minas aberta a outras tantas reuniões. A 17 de julho de 1948, Milton Campos ê Presidente de Honra do XI Congresso Nacional de Estudantes e
lhe cabe falar em sua sessão inaugural. De começo, parece desapontar os jovens pela insistência sobre o culto mineiro do passado e o apego às tradições. Mas os aplausos
se amiúdam quando exclama: "Não acrediteis nunca que
esse apego e esse culto sejam inibitórios, induzindo à
contemplação, à imobilidade e à inércia. Ao contrârio, o
passado entre nós vale, sobretudo, como um estímulo e
as tradições são um fio invisível, mas atuante de orientação para o futuro". E depois de confrontar nosso-s templos, nossos monumentos, nossas paisagens, a suscitar
tantas vezes o heroísmo, com a ação que deve marcar a
linha de conduta da mocidade, exclama;
"Ê caminhándo para o futuro que somos fiéis aO·
passado, como na imagem de Jaurês, é correndo
para o mar que o rio se conserva fiel à sua fonte."
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15 de dezembro de 1948. Representantes do Poder Ju~

diciãrio, por sua mais A1ta Corte, vão fazer ao _Chefe do
Executivo tradicional visita de cortesia. Oportunidade
para Milton Campos falar da Justiça como sentimento,
como ideal e até como força. Não foge ao tema.
No instante, todavia, de agradecer, o que lhe ocorre é
um "pensamento de paz". Para esta, afirma então, "mais
do que ninguém contribui o juiz. Onde haja a certeza da
reta distribuição da justiça, aí os cidadãos repousam e
confiam. A estabilidade social se implanta. A paz jurídicase firma. Eis a grande missão da magistratura". Por
derradeiro o seu voto: "Que a paz esteja sempre Oa coociência dos nossos magistrados e se reflita na vida do
nosso povo".
A trabalhar cotidianamente com Milton Campos não
fiz mais que aprender, pois esse convívio marCou ou veio
confirmar minha maneira de "ver o homem e o mundo".
Por isso me demoro a destacar aspectos das suas con~
vicções. No esforço por não me alongar, impossível, no
entanto, deixar de pôr em evidência dois tópicos onde se
abriga o _fun_d_a_mental da sua indesviável coerência de
pensar e de agir. Guio~me pelas primeiras palavras do
discurso de posse (19 de março de 1947) e as derradeiras
que lhe coroam o Compromisso Democrático, quando (19
de janeiro de 1951) dirige mensagem final ao povo. Mui~
to se lhe repetiu o propósito de procurar que o Governo
iniciado fosse "modesto, como convêm à República, e
austero, oomo ê do gosto dos mineiros". A frase, apesar
de tão bela (ou talvez por isto) servia até para concorrência entre produtores de cach_a_ça ... Objeto de da bate, entretanto, foí a afirmação de que promoveria ..governo
mais da lei dos que dos homens". Não faltou quem lhe
atribuísse atitude anti-humana, quando ele próprio definiu o fundo humanjsta do princípio enunciado, isto é explicação que se segue, imediatamente ã" fórmula- "a
impessoalidade que assegure o clima de serenidade e
confiança dentro do qual o exercício dos direitos não se
embaraça pelo espírito de facção e antes se facilita pela
certeza de justiça''.
Eis, Sr. Presidente, Srs. Senadores, alguns motivos por
que ao nosso Estado, como ao Brasil, convêm o estilo e o
programa político de Itamar Franco, a sua esperada vi~
tória em Minas, fiel ao seu propósito de luta contra o
arbítrio do Poder, a corrupção, o desrespeito às aspirações do povo, à repugnância deste ao mau emprego e à
distribuição indiscriminada, quando não discutivelmente
orientada, do dinheiro público.
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIJ)ENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Afooso Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Pronuncia o
seguinte- discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Merecem aplausos, pela firmeza e serenidade com que
foram proferidos, os pronunciamentos do Presidente José Sarney, ao instalar o III Enco~tro Governo-Sociedade
e ao saudarº Senador Albano Franco, na solenidade de
posse_ do cargo de Presidente da Confederação Nacional
da Indústria, para o qual foi reeleito.
No primeiro, o Chefe do Governo garantiu que o Brasil, na virada do século, serâ um dos maiores pafses do
Mundo; no segundo, assinalou que "a resposta ao aquecimento do consumo não é o aumento de impostos, a
contenção do consumo, mas a expansão da produção".
O Presidente José Sarney, cujos atos têm demOnstrado
coragem e determinação, conhece o mares por onde pilota a nau brasileira. Em virtude desse conhecimento, sabe
detalhes pertinentes ao grau de utilização da capacidade
da economia nacional, que evolui de três anos de recessão para um ritmo de acelerada recuperação, embora
não tenha ainda sido ultrapassado o elevado nível de capacidade ociosa.
Reduzir o consumo é forçar o consumidor para baixo,
favorecendo aos apóstolos da crise. Conseqifentemente,
a iniciativa privada fero de conscientizar-se de que o aumento da produção é, realmente, a solução a curto, médio e longo prazo. Se o empresariado, como um todo,
quer seja o pecuarista, hoje tão" injustiçãdo co~ os confiscos_ o_u o agricultor ou o industrial,_ voltar a produzir
de forma a suprir o mercado consumidor, ê evídente que
as finanças públicas terão saldo positivo, permitindo incentivos de toda ordem aos próprios empresários.
Por mais cautelosos que possamos ser, em relação à
potencialidade da economia bras_ileira e aq grau de utili-
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:zação da nossa capacidade produtiva, encontramos apenas motivos de satisfação e de c_onfi-ança. Recente estudo
do Departamento de Planejamento do BNDES inclui
anãlises de carãter exploratório da "atualização do cenário de retomada" da nossa ec·onomia, concluindo que,
nem em 1990 teremos atingindo a plena capacidade, existindo, ainda, em termos macroeconômicos, uma margem
de capacidade ociosa na economia, de 12%.
O compareCímento do Presidente Josê Sarney, na posse do Senador Albano Franco na Presidência da Conferência Nacional da Indústria, trouxe, antes de tudo, a
certeza de que Governo e Indústria realizaram progres.
sos, no sentido da reativação do setor industrial da nossa
economia. E isso é necessário, imprescindível, mesmo,
para que a situação se normalize em relação ao abastecimento de produtos industriais desaparecidos dos mercados, de maneira a forçar brechas no Plano Cruzado e
causar preocupações ao consumidor.
Tenho a certeza de que os industriais brasileiros longe de exigir ágios ou de sacudir argumentos do pagamento de ágios aos fQrnecedores _de matêria-prima compreenderão o dever histórico di! colaboração para
evitar-se a retomada do _processo jntlacionârio tão desgastante não apenas à economia, mas, e principalmente,
ao fortalecimento da nossa disposição para alcançar os
objetivos nacionais.
Somente com a participação de todos, a economia
brasileira se fortalecerá e o Brasil, na virada do século
(tema do III Encontro Governo·Sociedade) terá condições de, realmente, estar entre as maiores economias
mundiais. (Muito fiem!)

Outubro de 1986

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, nesta oportunidade, à votação do Requerimento n9 503, de
1986, do Senador João Lobo, solicitando autorização do
Senado para aceitar missão do Executivo, ·e que, lido na
sessão ordinária do dia 14 último, não foi apreciado, por
falta de quorum.
A matéria teve parecer oral, favorável, da Comissão
de Relações Exteriores.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.

Ruschi, reconhecido internacionalmente, pertenceu a
entidades como The American Ornithologist Union, Sociedade Venezuelana de Ciências Naturais, Société
Française de Biogeographie. No País, fazia parte da
Academia Brasileira de Ciências, Jardim Botânico do
Rio de Janeiro e Fundação Brasileira para ConserY_ação
da Natureza.
É çletentor de 15 medalhas de ouro por trabalhos
científicos _e entre as publicações sobre o autor se destaca
a realizada por The National Geographic Magazine.
Simbolicamente, Ruschi viveu um grande período de
isolamente internado nas matas do. País. O isolamento
não foi fisico apenas, mas metafisico, científico e políti~
co. Se batalhar em favor de ecologia hoje ainda é dificil,
imagine-se durante o período do arbítrio e nos anos anteriores de inconsciência de nossa realidade ecológica.
Os inimigos, na verdade, estavam tanto à direita quanto
à esquerda. Uns pregavam a destruição das matas como
fator de progresso, outros diziam que não faZia Sentido
defender beija-flores e orquídeas numa terra onde pesSOl:l_S morrem de fome. Para alguns, essa "luta" era alienaÇão, quando alienação, naturalmente, é não perceber
que as coisas todas pertencem a uma lógica de conjunto
de que fazem parte o beija-flor e o retirante nordestino.
Ruschi é o primeiro grande mártir do movimento ecológico brasíleiro. Através de seu martirológio a luta pela
preservação do meio ambiente entra em fase de maturidade.
Dizemo-lo como aJguém que vive essa difícil realidade, na condição de representante de um belo Estado, de
gente laboriosa e com um enorme potencial que a mãenatureza o prodigalizou. Vítima, todavia, para nossa
grande tristeza e imensa preocupação, principalmente na
sua região sul, na chamada "Bacia Carbonífera de Santa
Catarina", dos golpes mais duros, insensíveis e profundos ao seu eco-sistema.
Alguma coisa começou a mudar neste País com a vida,
o exemplo e a inspiração de Augusto Ruschi. Por tudo o
que ele possa representar nessa luta, propomos
homenageá-lo, com a indispensável compreensão e ajuda
de nossa·s-dignos Pares do Congresso Nacional, com o
título de "Patrono da Ecologia do Brasil".
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1986.- Arno Da~
miani.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
projetes de lei que serão lidos pelo Sr. {Q-Secretãrio.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de Educaçao e Cultura.)

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 231, de 1986
,
Concede título a Augusto Ruschi de "patrono da
ecologia do Brasil"._
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 ~ concedido ao cientista e naturalista Augusto Ruschi o título de "Patrono da Ecologia do Bra~
sil''.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A morte de .(\ugusto_ Ruschi, em junho des~e ano,
constitui perda irreparável para o Brasil e para o mundo.
Cientista e pesquisador, Ruschi foi o primeiro estudioso, a nível internacional, de beija-flores em cativeiro.
Conseguiu transformar e preservar a Reserva Florestal
de Santa Lúcia, no Município de Santa Teresa, Espírito
Sãnto - sua terra nãtat - em "Santuário para seus
beija-flores, mor~os, orquídeãs, -bromélias, límpidos
riachos e árvores seculares".
Defensor intransigente da natureza, Ruschi não se
arriScaf pof-ela~- A reserva de
cansava de lutar--e de
Santa Lúcia foi objeto de uma "briga" pública, em 1973,
com o então Governador do E~pfrito Santo.
Conhecido como o ..cientista dos beija~flores", Ruschi
descreveu cinco espécies e onze subespécies deste pássaro. Sua segunda paixão foram as orquídea~~as quais ele
também foi capaz de identificar 45 novas espécies. Entre
os seus trabalhos estão _os dez volumes da coleçào .. Aves
do Brasil", que reúne as 2.627 espécies e subespécies co-

se-

nhecida~.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• :i32, de 1986
Dá nova redaçào ~o artigo 144 da Lei q9 4.737, de
15 de julho de 1965, que "institui o Código Eleitoral".
O Congresso Nacional decreta:

Art. f9 O artigo 144 da Lei n9 4.737, de 15 de julho
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 144. O recebimento dos votos com~çará
às 8 (oito) horas e terminará, salvo o disposto no parágrafo único deste artigo e no artigo 155, às 17 (de:zessete) horas.
Parágrafo único. Os Tribunais Regionais desígnarão Seção ou Seções Eleitorais, com encerramento da votação até às 20 (vinte) horas, para atendimento a eleitores que, pelo menos 60 (sessenta) dias
antes do pleito, tiverem declinado, perante a Justiça
Eleitoral, impedimento religioso para votar, dentro
do horário normal."
4

Art. 29
cáÇão.
Art. 31'

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A Lei nQ 4.737, de 15 de julho de 1964, que instituiu o
Código Eleitoral, estabelece horário para início (8 horas)
e término (17 horas} da votação, ressalvando, porém, a
situação daqueles eleitores que, à hora prevista para o
encerramento, não tenham podido votar e encontraremse presentes na seção.
Nessa hipótese, aos eleitores deverão ser distribuídas
senhas e exigida a entrega dos títulos, prosseguindo a votação até serem chamados os que ali se encontrarem,
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o títl,llo logo após terem votado (art. 153).
Nas eleições que se realizarão no corrente ano, a data
de 15 de novembro cai num sábado, o que impedirá avo-

LEGISLAÇÀO CITADA
CONSQLIDAÇÁO DAS LEIS DO TRABALHO

tação de alentado contingente de cidadãos_ de religiões

Art. 396. Para amamentar o próprio filho, até que
este complete seis (6) meses de idade, a mulher terá cUreito, durante a jornada de trabalho, a dois descansos especiais, de meia hora cada um.
Parágrafo único. Quando o exigir a saúde do ffiho, o
período de seis (6) meses poderá ser dilatado, a critérip
da autoridade competente.

devolvendo~se

que proíbem certas ativid~des a_té às dezoito horas. daquele dia da semana.
.
__
Tal ocorre com os Lsraelitas e adeptos das Igrejas Ba~
listas e Adventistas do 7<~ dia, por exemplo, que se abs-

têm de atividades seculares no período que vai das 18
(dezoito) horas da sexta-feira àS 18 (dezoíto) hOrll~ dosábado.
Estima-se em mais de um milhão o número de eleitores no País que teriam cerceado o direito ao voto, se não
for adotada medida legal de excepcionalidade, mormente neste ano, em que as eleições. assumem excepcional importância.
Advirta-se que o art. 153. § 69, da Constituição assegura esse direito, não cabendo invocar, em contrapartida, o
argumento de que os beneficiários se abrigam ·na ressalva
constante do referido parágrafo, in fine.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1986, - Jutal)y
Magalhães.

·· ·'~-i; C~',;;is~ã~; d~·c~~;Ú~i~à~·; j~;;i~~~·d; L~~i;tarão Social.
O SR. PRESIOENTE (José Fragelli) - Os projetas
que vêm de ser lidos serão publicados e remetidos às coM
missões competentes.
Sobre a mesa, comunicações que vão Ser lidas-pelo Si.
\9-Secretárío.
São lidas as seguintes

( Ã Comissão 'i/e Constiluição e Justiça.)

Em 15 de outubro de 1986
Senhor Presidente
Tenho 3. honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir de 15 do corrente mês, para, devidamente autorizado pelo Senéi~o. na forma dó
art. 36, § 29, -da Constituição e aft. 44 dU Regimento Interno, participar, na qualidade de Observador Parlamentar, da 41~ Assembléia Geral das Organizações das
Nações UriíOilS~
Atenciosas saudações. - Senador João Lobo.

PROJETO DE LEI DO SENADO

üF._ N9 86/180-GLfPMDBBrasílía-DF, 15 de outubro
de !986.

LEGISLAÇÀO CITADA
LEI N• 4.737, DE !5 DE JULHO DE 1965

·o· ~~~bi~~~t~ ·d-;;; ·;;;t~; ~~~~~;i ·à~·-s-

· ·_Â_~~.- ·,:w~ ·

/.Oito) horas e termin_arâ,..s_alvo o disposto no artigo-153,
às 17 (dezessete) horas.

N• 233, de 1986
-\Itera a redação do art. 396 e seu parágrafo único,
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei lt' 452, de 19 de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 O artigo 396, da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452. de 19 de
maio de 1943, pasSa a vigorar com a seguinte redação:
''Art. 396. Para amam_çn~ar Q própfio filho, até
que este complete I (um) ano, a mulher terá_Qi_rçl~o
durante a jornada de trabalho, a dois descansos especiais, de meia ho_ra cada_ um~"
Parágrafo único. Q-uando_ eXigir a saúde do filho, o
período de I (um) ano poderá ser dilatado, a critério da
autoridade competente."
Art. 29
cação.
Art. 39

Esta Lei entra em vjgor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contráriO.
Justificação

A proteçào à matemidade e à infân_cia é o jn__boc signo
vinces dos tempos modernos.
Elementar que crianças fortes e saudáveis representam
um dos maiores investimentOs para a constru_ção de um
País economicamente consolidado e socialmetite juSCo.
Malgrado todo o elenco de direilos já assegurados à
mulher, pela legislação trabalhista brasileira, observamos que o caminho a percorrer ê.longo, no escopo da determinação constitucional sobre aquele amparo.
A consolidação das Leis do Trabalho, no seu artigo
396, estatui que a ·mulher terá o direito de amamentar o
próprio filho, até que este complete 6 (seis) meses de idade.
_
_
Ora, a ciência médica nos dá conta da n~sidade de
ampliação desse prazo, levando-se em conta, basicamente, o maior grau de imunização do lactente, derivado do
aumento da ingestão do leite materno, no primeiro
período de vida, quando o número de mamadas atinge,
em média, a sete. Durante a lactação, sabe-se, o sistema
nervoso desenvolve-se acentuadamente, tratando-se de
uma fas_e critica.
_
Daí propormos, através d_o presente projeto, o período
de um (I) ano, mais consentâneo com a realidade biopsicosocial da criança de tenra idade.
Cremos, dessa forma, justificável a iniciativa, e contamos com a sua aprovação pelos nossos ilustres pares.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1986. -:-.JJ.Jtahy
Magalhães.

Senhor Presidente.
.
Nos termos do art. 86 do Regimento Interno do Seriado Federal, indico o _nome do Senador Edgard de Godoi
da Mata Machado (PMDB-MG), para substituir o eminente Senador Itamar Franco,_ na Comissão de Relações
E.xter_igres, na qualidade de titular.
AproveitO a oportunidade-p-ara renovar a V?Ssã Exce-lêitcia os protestos de estima e C?nsideração", Alfredo
Campos.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- As comuniM
cações lidas vão à publicaçãó.
·
-

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) -

Passa-s_e à

ORDEM DO DIA
-A pauta (ia presente sessão, nos termos do a~tigo 197
- alínea "a", do Regimento Interno, destina-se a trabalhos
das Comissões.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, agora, à apreciação dos Requerimentos n9S 504 e 5.05/86, Iidos no Expediente, pelos quais os Senadores Murilo Badaró e Nivaldo Machado solicitam autOrização para
pãrlfcípar, como Obs_er_vadores Parlamentªres, da Delegação "Brasileira à XLI Sessão da Assembléia Geral das
Nações Unidas.
.
As matérias dependem, para sua apreciação, de pareM
cer da Comissão de Relações Exteriores.
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da
Comissão de Relações Exteriores sobre os_ _r_equerimentos.
O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
.
Trata-se de um pedido de autorização feito pelos eminentes Senadores Murilo Badaró e Nivado Mach~do,
para comparecerem, como Observadores Parlamentares,
a mais uma reunião da Assembléia Geral da ONU.
A designação dos eminentes Senadores se deveu a um
consenso das Lideranças do Senado, e esta Casa enviou
os seus nomes à Presidência da República, que, através
de decreto, homologou as indicações do Senado. De
modo que, para a Comissão de RelaçÕt!S Exteriores,
tudo foi cumprido regimentalmente e constitucionalmente.
Portanto, somos favoráveis.
_t _o nõsso parecer, Sr. Presidente~

Senador~::s:
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O SR. PRESIDENTI!: (José Fragelli)- O parecer da
Comissão de Relações- Exteriores é favorável às duas designações -_Solicitadas pelos requerimentos.
Completada a instrução da matéria, passa-se à votação do Requerimento ·o_.;• 504.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerimento n9 505.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprov-ado.
As licenças solicitadas ficam concedidas.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Ainda há ora__
dores inscritos. _
Coõ.Cido a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
Õ-SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia
o se_guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero valer-me do ensejo da interrupção de nossa
campanha política, com vistas à Deputação Federal pelo
Estado do Pará, para registrar nos Anais desta CasaLe~Iativa as comemorações efetuadas em Belém, na passagem do 419 aniversário da instituição dos Cursos de
Bacharelado em Ciências Contábeis no Brasil.
Aquere-liistóficO acOntecimento consumou-se com o
Decreto-lei n9 7.988, de 22 de setembro de 1945.
As festividades~ em Belém do Pará, materializaram-se
na "'Semana do Contador'", com atos de 18 a 20 de se-tembro deste ano. Foram prOmovidas pelos Departamentos de Ciências Contâbeis e pelos Centros dos Estudantes de Ciências Contábeis das duas Universidades lá
existentes: Fa~uldades Integradas do Colégio Moderno e
Universidade Federal do Pill"á.
Quero, aqui, reriovar meus elogios aos professores e
estudantes que assUmiram tão significativas e trabalhosas realizações. Gente esclarecida e. progressista, em
quantidade expressiva, que vou identificar nas pessoas
do_s Professores Dirson Medeiros da Silva, Heber Lavor
M~oreira e Tadeu Araújo, e- nos líderes estudantis Pedro
Raimundo Adriano, Andrêa Freitas, Antonio do Carmo
da Silva. Inaldo Noronha, Rejane Sobral e Zeny Sanches.
Fui honrado com o convite para presidir a sessão de
abertura da "Semana do Contador", em 18 de setembro.
Aj:n'oveitei _o f:nsejo dessa noite para lançar oficialmente,
naquele meio universitário, meu livro "O Bacharel em
Ciências Contábei.s", que documenta o trabalho que, na
qualidade de Senador da Repóblica e Presidente da Ordem dos Contadores do Brasil, desenvolvi, com os demais diretores dessa entidade, durante os anos de 1982 a
1985, pela arregimentação, defesa e valorização dos Bacharéis em Ciências Contábeís~ Doei centenas de livros
aos Centros Acadêmicos ds duas U niver&idades, para es~
clarecimento dos estudantes e propiciar algum recurso fi~
nance:ifo-·pai-a suas-promoções culturais.
A pedida dos estudantes de Ciências Contábcis, acompanhei seus líderes mencionados aos jornais Diário do
Pará, O Liberal e A Provínçia do Pará, os quais deram o
devido destaque às comemorações da "Semana do Con·
tador", em sua:edição de 17 de setembro e dias seguintes.
Quero, por isso, também felicitar aquelas empresas notiM
ciosas que bem_ cumpriram seu alto dever de informar a
comunidade intelectual sobre os fatos.
Coube-me proferir três palestras. Uma na instalação
das comemorações, nas Faculdades Integradas do Colégio Moderno, na noite de 18 de setembro. A segunda. no
mesmo local, versando sobre "O Contador e a ConstiM
tuinte". E a terceira, na Universidade Federal, dissertando sobre "O_ Contador e o_ Técnico em Contabilidade",
mostrando a necessidade, a importância e a complementariedade desses profissionais de nível universitário e de
nível médio, respectivamente.
Com vistas à documentação do Congresso Nacional e
conhecimento dos demais professores e estudantes de
Ciências Contábeis do Brasil inteiro, venho requerer que
citadas palestras sejam transcritas para os Anais do Senado. Não yai nesta petição nenhum sentimento de vaidade. mas apenas de divulgação, pois a concordância
que senti para com as idéias expostas me convenceu de
que há algo de aproveitável nas dissertações.
Mas não se pense que as comemorações da "Semana
do Contador", em Belém, se resumiram nas minhas pa-
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lestras e no lançamento do meu livro "O

Bachar~L

em
_
O evento só.cio~cultural engrandeceu-se com outras
conferências para professores e estudantes de Ciências
Contábeis, além de outros interessados. Na noite de 19
de setmbro, o Assessor desta Casa, Harry Conrado
Schiiler, chamado pefos estudantes, apresentou a estrutura das instítuições contábeis brasileiras, compreendendo as universidades, a autarquia de fiscalização profissional, os sindicatos, as associações profissionais, as entidades culturais e os clubes sociais. Na tardinha do dia
20) o Professor Tadeu Araújo proferiu palestra sobre ·•o
Contador Quanto Categoria", sucedido pelo Professor
Dirson Medeiros da Silva, como tema ..A Contabilidade
na Amazônia". Debates avivaram temas abordados,
num ambiente de admirável participação. Como não disponho de cópia das palestras- mesmo porque algumas
se desenvolveram somente mediante roteiro, o que as valorizou mais ainda- fico imposSibHitado de pedir igual
transcrição pari:!: os Anais.
Gratificado me sinto ao verificar que estâ produzindo
frutos_ ampregação que venho fazendo - na tribuna e
nas cidades- sobre a importância do Curso Supeiioi de
Contabilidade e a necessidade de _bacharéis e estUdantes
se organizarem em agremiações exciusívas e para assínalarem publicamente, a cada ano, a passagem da data de
instiuição de seu cruso _de bacharelado. Pois o trabalho é
a fonte da maior riqueza humana. E para o melhor desempenho profissional, o estudo sistemático é fundamental.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Ciências

Contábei~"..

DOCUMENTOS A QUESE REFERE O SR.
GABRIEL HERMES
~
EM SEU DISCURSO:
COMEMORAÇ0ES DA
"SEMANA DO CONTADOR" NO PARÁ
Senador Gabriel Hermes
Presidente da Ordem dos Contadores
do Brasil
(Palestra proferida em Belém, do Parã, em 18 de setembro de 1986, aO-presidir' a: sessão de instalação _da
"Semana do Contador".)
I. O valor da iniciativa
Nesta solenidade de abertu_ra das cometllorações da
"Semana do Contador", sejani minhas paJavras iniciais
de enaltecimento à iniciativa dos Departamentos de
Contabilidade e dos Centros Acadêmicos de Ciências
Contábeis de Belém, em promover conferências, debates
e mesmo festividades, em razão do transcurso do 41 11 aniversârío da criação do,s Cursos de Bacharelado em Ciências Contábcis, ocorrida a 22 de setembro de 1945, me~
diante o_ desdobramento do antigo ·curso de Adminis~
tração e Finanças.
· __
Na verdade, fomenta-se a cultura científica e çlefende~
se a dignidade dos diplomas expedidos.
Identificam-se, assim, os Centros de irradiação do sa~
ber com o empenho da Ordem dos Contadores do Brasil,
no sentido de festejar a passagem do "Dia do Contador
Brasileiro", precisamente na data em que essa-profissão
universal foi gUindada ao nível superior.
Os atas comemorativos induzem à exteriorização das
potencialidades das Ciências Cóntâbejs -pâra a boa ar~
dem dos negócios, privadOS-e estatais~-e~ paralelamente,
ao despertamento dos setores empresariais e das autori~
dades p6blicas, para o trabalho produtivo que prestam
os Contadores e demais especialistas daquele campo do
conhecimento.
II. A evolução das profissões contábeis
Recordemos, nesta oportunidade, como se assentou
nossa profissão na História da Huma_njdade.
Quase todas as profissões surgem empiricamente,
individualizam-se com o progresso e se aprofundam no
campo científiCo, à medida que se tci"rham-·necessârias às
atividades humana&..
Esse fenômeno está presente fafubém no desenvolvi~
menta da Contabilidade e sua aplicação crescente. A
profissão contábtl teve sua origem primeira quando o
ato de contar fOi associado à riqueza, individual ou coletiva. Materializou os primeiros·stilfomas de urria-atividade específica na ocupação dos escribas do Antigo Egito e
da Mesopotâmia, assim como dos habilidosos fazedores
de nós em barbantes coloridos, dos Aztecas e Incas, em
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suas funções de inventariar alimentos e armas, e somar
as rendas públicas.
A expansão do comér-cio, principalmente na Idade
Média, exigiu um processo sistematizado para memorizar os dinheiros aplicados, as mercadorias compradas e
vendidas, os créditos a receber e os débitos a pagar, assim como para deterrriinar os lucros ou piejuízos resultantes da atividade explorada. O uso de livros para esses
registras, a responsabHidade de mantê-los bem guardados com os documentos correspondentes aos (ançamcntos efetuados, gerou a já tradicional profissão de
Guarda-Livros, mais difícil do que muitos pensam e que
tem sua correspondência estrangeira no Tenedor de Lívros, no Teneur de Livres, no Buchhalter e no Bookee-

III. Conseqüências e Tomada de Posição
Essa estrutura das profissões contábeis tem que produzir diferenciados deveres, direitos e interesses, na conformidade das respectivas capacit.iições do ensino de segundo grau, de grau superior e de pós-graduação. São
_efeitos necessários do menor ao maior aprofundamento
dos conhecimentos, assim como do merecimento.
Por isso, a igualdade profissional está restrita à cada
espécie e a desigualdade cultural é inerente ao progresso.
Precisamos ter plena consciência de que é inerente ao
ensino orgariízado a desigualdade profissional.
Como conseqUência de errônea exegese do conceHo
democrático, ainda há profissionais da área contábil que
persistem em colocar no mesmo plano os bacharêis em
ciências-Contáveis e Os técnicos em contabilidade, seja no
exercício profissional, seja no procesSo eleitoral dos sindicatos e da autarquia fiscalizadora.
Penso, com toda sinceridade e com o espírito dirigido
ao progresso, que essa inaceitável confusão precisa ser
vigorosamente refutada. Nesse sentido, quer me parecer
que responsabilidade especial recai sobre as instituições
universitáriaS, porque têm por função transmitir as mais
qualificadas capacitações, porque a lei lhes conferiu credibilidade para expedir diplomas de graduação e outras
dignidades acadêmicas. Não podem ficar indiferentes
quando tentam aviltar tais títulos universitários, lançando bacharéis em vala comum com técnicos.
Congratulo-me, pois, ao observar que neste nosso
querido Pará os Departamentos de Professores e os Cen~
tros de Estudantes de Ciêncíais se irmanaram para destacar a passagem do ''Dia do Contador Brasileiro".
Em coe_rência com essa lúcida postura, valho~me deste
ensejo feliz parã conc\amar os mesmos órgãos universitários, assim corifo as entidades de Contadores de todo o
Pais, para enviarem à Câmara dos Deputados suas quali~
ficadas mensagens de apoio ao Projeto de Lei n~ 6.184,
de 1985, que virâ acrescentar a categoria do Contador na
organização sindical brasileira, em respeito à sua individualização cultural e à sua existência internacional.

per,

Do método de escrituração por partidas simp]e.'i, no
século 13, a imaginação humana inventou o método das
partidas dobradas, registrando duplamente os fenômenoos negociais com vistas ao controle recíproco dos próprios registras, método sistematizado e divulgado pelo
matemático Luca Paciolo em 1494.
A competição económica impeliu a Contabilidade
para a análise de custos, enquanto a comparação entre
empresas impulsionou a planificação contábil. Demandas com credores, ao lado de insucessos empresariais, geraram a perícia contábil. O crescimento dos financiamentos bancários e a participação no capital por pessoas
sem controle sobre os negócios exigiu revisões contãbeis
por profissionais externos ao ente administrado, para
atestar a confiabilidade dos demonstrativos contâbeis,
especialidade que hodiernamente caracteriza a auditoria
e:\terna ou independente. Hoje, cresce em importância a
contabilidade prospectiva, identificada nos orçamentos
de gestão, que projetam, para um ou mais elt.ercfcios futuros, estimativas contíáveís dos respectívos balanços
patrimoniais e de resultados.

Pari passu, a tecnologia escriturai beneficiou-se com
numerosos inventos, Da escrituração manual passou pelos_ processos maquinizados e mecanizados, para chegar
aos registras mediante computadores eletrônicos que,
em sua própria transformação, apresentam crescente revolução tecnológica na diminuição de tamanho, aumento da capacidade de armazen~mento e rapicj.ez operativa.
Cada aperfeiçoamento nos processos de registras propiciou maiores detalhamentos e agilizou as informações.
A secular e progressiva evofiiÇâo no conhecimento e
no usO da Contabilidade colocou esta acima da escritu~
ração, que contudo, continuou integrada à ciência contâbil como seu principal instrumento, ao lado do inventário, do balanço e do orçamento. Surgiu, assim, o Contador, para cuidar das atividades mais complexas e de
maiQJ responsabilidade inclusive o planejamento, a or~
ganizaçã-õ e a supervisão dos serviçoS contábeis. A difi~
culdade e a expansão dessas ocupações passaram a exigir
desdobramentos por especialidades do Contador, mormente para a contabilidade de custos, a perfcia, a audito~
ría, a anâlise de balanços, o gerenciamento finanCeiro, o
planejamento tributário, a fiscalização de impostos e a
contabilidade governamental.
A docência contábil solidificou-se também como_ pro~
fissào, malgrado insuficientemente remunerada no Bra~
sJL Com o acertado objetivo de melhor capacitar Profes~
sares e Cientistas, foram instituídos os- cui"sos de pós~
graduação de Mestrado e Doutorado. Contraproducen~
temente, os diminutos recursos financeiros colocados à
disposição das Universidades brasHeiras impedem o pie~
no aproveitamento dos professores, o que delimita, da~
nosamente, a pesquisa e a e(ocubração científica.
De qualquer sorte, o ensino presente na área da Con~
tabiHd~e gera uma estrutura modernizada de quatro
grupos profissionais distintos, todos necessârios e com~
plementares na pirâmide cultural:
a) O Guarda-Livros, no Brasil diplomado como
Técnico em Contabilidade, no 211 grau, para as atividades
operatívas e auxiliares, com autonomia limitada;
b) O Bacharel em Ciências Contábeis, no curso de
universitário, capacitando diversas especialidades com
autonomia plena;
c) O Mestre em Especialidade Contâbil, de específi~
co curso de pós-graduação; e
d) O Doutor em Contabilidade, em curso de pósgraduação de maior duração do que o de mestrado.

O CONTADOR E O Tf.CN!CO
EM CONTABILIDADE
Seriador Gabriel Hermes
Presidente da Ordem do Contadores
do Brasil
(Palestra proferida na Universidade Federal do Pará,

em 22 de setembro de 1986, nas comemorações do "Dia
do Contador".)
J. O tema
Ao se comemorar, nesta data, o "Dia do Contador
Brasileiro", procurarei desincumbir-me, perante esta se~
leta audiência, do tema que me foi"dado, intrinsecamente
comparativo com o Contador e o Técnico em Contabilidade.
Justific:i~se a existência das duas profissões'? Quais as
características de cada uma? Qua:J o divisor de águas entre as duas? Essas e outras questões São por vezes suscitadas por empresários, profissionais, dirigentes classistas e
da autarq~ia fiscalizadora.
II. __ A estrutura _profissional
_ A legislação de ensino - no Brasil como em vários
outros países- contempla quatro espécies profissionais:
a) O Técnico em Contabilidade {no mundo intitulado
de guarda-livros), egresso do curso profissionalizante de
nível médio; e
b) O Bacharel em Ciências Contâbeis, graduado no
ç:urso de níy!!l superior de igual denominação;
e-) O Mestre em Contabilidade, egresso de curso de
pós-graduação para preparo de professores universitáliOs Com especialízação em determínado conhecimetito
contábil; e
d) O Doutor em Contabilidade, egresso de curso de
pós-graduação para a capacitação de cientistas.
Ê claro que precisa haver fundamento pedagógico
para a mantença dessas espécies profissionais e, paralela~
mente, uma necessidade do mercado de trabalho_.
O Mestre e o Doutor em Contabilidade foram instituídos em atendimento à política educacional, com o objetivo de capacitar docentes e cientistas para as Universidades, à semelhança dos demais cursos de grau superior.
Realmente é pre<"bo, também no magistério, Superar a
improvisação do corpo docente, por vezes mediante o
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simples aproveitamento de bacharéis, às vezes de outros
campos científicos ou até de têcnicos de nível médio!
No que concerne ao Técnico em Contabilidade e ao
Contador, o estudo de suas transformações históricas
permitirá um seguro jUIZo.
III. A evolução das profiSsões contábcis
As profissões contãbeis tiveram sua origem prirri.eira
quando o ato de c_ontar foi associado à riqueza, individual ou coletiva. Materializou os primeiros sintom-as de
uma atividade específica na: ocupação dos escribas do
Antigo Egito e da Mesopotâmea, assim como dos habilidosos fazedores de nós em barbantes coloridos, dos Az-

tecas e Incas, em suas funções de inventariar alimentos e
armas, e somar as rendas públicas.
A expansão do comêrcio, principalmente na Idade
Mêdia, exigiu um processo sistematizado para memoriar
os dinheiros aplicados, as mercadorias compradas e vendidas, os crêditos a receber e os débitos a pagar, assim
como para determinar os lucros ou prejuízos resultantes
da atividade explorada. O uso de livros para esses regis:..
tros, a responsabilidade de mantê-los bem guardados
com os documentos correspondentes aos lançamentos
efetuados, gerou a jã tradicional profissão de GUardaLivros, que tem sua correspondência estrangeira no Tenedor de Libras (espanhol), no Teneur de Livres (francês), no Bacchalter (alemão), e no Bookkeeper (inglês).
A competição ecOnômi_c;a impeliu a Contabilidade
para a anãlise de custos, enquanto a comparação entre
empresas impulsionou a planificação contábil. Demandas com credores, ao lado de insucessos empresariais, geraram a perícia contábil. O crescimento dos financiamentos bancários e a participação no capital por pessoas
em controle sobre os negócios exigiU" revisões contâbeis
por profissionaiS externos ao ente ad_mjni_strado, para
atestar a confiabilidade dos demonstrativos contábeis,
especialidade que hodiernamente caracteriza a auditoria
externa ou independente. Hoje, cresce em importância a
contabilidade prospectiva, identificada nos orçamentos
de gestão, que projetam, para um ou mais exercícioS futuros, estimativas confiáveis dos respectiVos balanços
patrimoniais e de resultados.
Pari passu, a tecnologia escriturai beneficiou-se com
numerosos inventos. Da escJituração ·manual passou pelos processos maquinizados e mecanizados, para chegar
aos registras mediante computadores eletrônicos que,
em sua própria transfõrmãÇão, apresentam crescente revolução tecnológica na diminuição de tamanho, aumento da capacidade de armazenamento e rapidez operativa.
Cada aperfeiçoamento- nos processos de registro propiciou maiores detalhamentos e agilizou as iníoi'mações.
A secular e progressiva evolução no conhecimento e
no uso da contabilidade coloç_ou esta acima da escrituração, que, contudo, continuou integrada à ciênCia cõfi:.
tábi! como seu principal instrumento, ao lado do inventário, do balanço e do orçamento. Surgiu, assim, o Contador, para cuidar das atividades mais corriplexas e de
maior responsabilidade, inclusive o planejamento, a organização e a supervisão dos serviços contábeis. A dificuldade e a expansão dessas ocupações passaram a exigir
desdobramentos por especialidades do Contador, mormente para a contabilidade de custos, a perícia, a auditoria, a análise de balanços, o gerenciamento financeiro, o
planejamento tributário, a fiscalização de impostos e a
contabilidade governamental.
A capacitação em nível médio permite conferii'-ãOTêcnico em Contabilidade, ou Guarda-Livros, as características do profissional incumbido da técnica escritUTa_l e
outras atividades auxiliares, com autonomia limitada e
responsabilidade só por seu trabalho pessoal.
Quanto ao Bacharel em Ciências Contábeis, ou Contador, a capacitação em nível universitário lhe embute as
características de profissional incumbido da tecnologia,
da ciência, do planejamento, do comando_e do controle,
com autonomia plena e responsabilidade por serviços
executados por terceiras pessoas.
Observa-se que o crescimento da administração patrímonial e finailceira, noS negócios privados e públicos,
exige o trabalho do guarda-livros e do contador, em sistema de recíproca integração, evidentemente sob a hierarquia do titular de curso de maior capacitação.
Embora o contador possa também executar os trabalhos do guarda-livros, hã de se convir que o País desperdiçaria significativos recursos financeiros e tempo em
graduar bacharéis para atívídades rotineiras ou mais
simples.
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Se existem, pois, dois níveis de ensino para a Contabilidade, os profissionais deles agressos terão_ que revestir,
logicamente, direitos, responsabilidades e interesses em
graus diferentes.
Daí ser imperioso que Contador e Técnico em Contab.i_lida9e ou Guarda-Livros, Se organizem em entidades
de classe separadas.
Na falta da necessária informação sobre o assunto,
continua vigente o Quadro de Atividades e Profissões
anexo à Consolidação das Leis do Trabalho. Nesse Quadro estão relacionadas as profissões que infegiam os
GrupOSda Confederação Nacional das Profissões Liberais, mantido, porém, na sua forma arcaica, o GrupO dos
..Contabilistas". Mais de quarenta anos se passaram desde que tal grupamento foi consagrado pela CLT. Ao longo desse período muita cousa mudou no Brasil. A nossa
economia evOluiu. A administração pública se tornou
mais complexa. A ativídade privada se diversificou e
cresceu. Em conseqüência, os sistemas contâbeis passaram por um processo de refinamento para que pudessem
acompanhar a crescente dificuldade da admin;stração
pública e privada. A tradicional figura do GuardaUvros, suficiente hã quarenta anos para o atendimento
das exigênCias da época, foi se tornando obsoleta_. O profissional da contabilidade foi sendo chamado a cada vez
mais mergulhar no emaranhado do mundo dos negócios
para poder, com eficácia, disciplinar-lhe os números do
atendimento das exigências do fisco, segurança das empresas e dos prognósticos necessãrios do ptanejamento
das atividades em geral. A contabilidade modema não se
limita mais, corno era preponderante em outros tempos,
a registrar fatos, escriturar receitas e despesas,-a:notar dêbitos e crêditos. É eVidente_ que tais registras permanecem indispensáveis, absolutamente necessários. Mas jâ
não são suficientes. A contabilfdade ê um instrumento
imprescindível para o acompanhamento do desempenho
da atividade económica e, através dela, podem ser descobertas tendências nem s-empre evidentes e evitados insucessos que, à sua falta, viriam a ocorrer inapelavelmente.
A ·contabilídade, para um administrador consciente, é
um dos mais seguros preventivos contra o infarto ...
Vem daí, como uma exigên~ia de natureza técnica, a
diversifiCação da atividade contâbil. De um lado, a contabilidade que registra os fatos, que retrata- uma situação, qu~ mostra o que ê, sem s~_pr~ocupar com o que
deveria ser. De outro, a contabilida-de que analisa, que
interpreta, que julga uma situação de fato e, mais, que
oferece alternativas para a solução de problemas e para a
fixação de objetivos e metas a serem perseguidos pela administração. A primeira é um instrumento da gerência; a
segunda, uma arma do empresãrio. A primei'ra, uma ferramenta da função executiva; a segurida, um baluarte da
(u!JÇão- dicisória. Ambas importantes no contexto da
função contábil.
Todavia, é imperioso distingUir as "condições de capacitaç_ão para o exercício da profissão, conforme preceitua
a Constituição Federal ao fixar para a União competência para legislar nessa matéria (art. 8'>', item XVII, alínea
r),

InconcJliável com essa capacitação diferenciada evidencia ser o grupamento simplório do contabilista, tanto
para o quarda-livros quanto para o contador.
Essa classificação errónea gerou, na prática do exercício profisSiorial, uma danosa confusão. Em que pese o
Decreto-lei o~' 9.295, de 27 de inaio- de 1946, haver pretendido definir as atribuições do Técnico de Contabilidade e do Contador, perdura,- ainda, uma situação -de fatO
que implica em risco, do ponto de vista da segurança no
exercício profissional e em desestímulo, do ponto de vista da capacitação do bacharel. Essa confusão decorre,
em verdade, do disposto no artigo do ctiado diploma legal, segundo o qual "a fiscalização do exercício da profissão de Contabilista, assim entendidos os profissionaiS
habilitadOs como Contadores e Guarda-Livros, será
exercida pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelos
Conselhos Regionais de Contabilidade ... ". Essa impropriedade se agravou com o processo eleitoral instituído
na autarquia, fazéOdo com Que bacharéiS e téclliCõs,-indistintamente, votem.Para ámbas as representações classistas. Daí resulta uma deficiente ação fiscalizadora. Assim, funções privatívas- dós COntadores diplomados,
profissionais de nível súperior, são Il'l:uitaS vezes invadjdas, impunemente. por Técnicos de Contabilidade. Não
se trata, quero deixar bem claro, de uma questão domês-
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tica, que interesse às duas categorias componentes do
Grupo dos "Contabilistas". O assunto envolve aspectos
bem mais sérios, na medida cm que o desempenho técnico de um trabalho, que exige maior soma de conhecinienlQs por quem não os possua, certamente estarâ sujeito a falhas de conseqüências imprevisíveis, ou desprestígio público dos contadores também. O problema foi
muitO bem enfocado pelo Dr. Rubens Baptista de Oliveira em informação que emitiu em 21-7-70, da qual, por
oportuno, tomamos a liberdade de transcrever o seguinte
trecho;
"De acordo com a legislação vigente, o profissional de
nível médio -portador do diploma de Técnico em Contabilidade - habilita-se ao exercício regular, no território nacional, do encargo de executar a contabilização
de ser_viço_s e de empresas, levantando os balanços dos registras de escrituração que faz e os assinando. Está, assim, em condições de responder pela organização contábil, satisfazendo as necessidades dos serviços e das empresas de médio e pequeno portes, que se espalham pelo
vasto território nacional e se aproximam de cerca de 90%
delas, na sua diversidade de condições e meios, mas todas enfrentando as maiores dificuldades para manter
uma adequada organização contâbil, que lhes permita
bem atender as exigências do fisco. Ele é o profissional
de que o País necessita em maior número e cuja habilitação lhe vem sendo concedida pelas nossas unidades de
ensino têcnico comercial existentes nos principais centms de todas as unidades federadas, que têm prestado à
Nação um valioso serviço, que se pode classificar mesmo
como inestimável.
Nas grandes organizações, serviços ou empresas, não ê
o TéCnico enf Contabilidade o responsável pela área,
pois falta-lhe qualidade cultural indispensável, que só o
ensino superior das ciências contábeis lhe pode propriciar."
Entendo, pois, que, ao reunir em um mesmo grupo
profissional, sob a denominação genérica de Contabilistas, profissionais que possuem conhecimentos e competência diferenciados, a lei está conflitando com as "condições de de capacidade" a que se refere a Constituição.
Para corrigir essa esdrúxula situação só vejo um caminho: o do d~$dobramento_ do grupo "Contabilista" em
seus componentes legais: o do Contador e o do Têcnicos
em Contabilidade. Nesse sentido, tramita na Câmara
dos DePutados meu Projeto da Lei n~' 6.184, que acrescenta a p-rofissão do Contador no grupo das profissões
liberais.
COnvertida em lei mencionada proposição legislativa,
teremos nas profissões da Contabilidade o_rganizações
equivalentes à da Odontologia, (que separa Odontólogos
e Protéticos Dentários), à da Agronomia (que separa
Agrônomos e Têcnicos em Agricultura), à da Veterináriª-' (que separa Veterinários e Têcniccis em Pecuária),
à da Medicina (que separa Médicos e seus vários auxiliares), ã-da Engenharia (que separa, de um lado, Engenheiros e;-do out_ro_lado, Técnicos em Eletricidade, Mecânica, Edificações, Estradas e demais de nível médio).
Para êxito da luta dos Contadores ê necessârío que a
Câmãra· dos Deputados sinta o interesse dos destinatários do Projeto de Lei nl' 6.184, de 1985, principalmente mediante o recebimento de mensagens de apoio por
Faculdades, Departamentos e Centros Acadêmicos de
Ciências Contâbeis, em razão da legitimidade de que se
revestem.
IV. As perspectativas profissionais
O Brasil já ostenta, em valor da produção, o título de
oitava economia do mundo. Seu destino lógico induz
maior crescimento, e à melhor distribuição dos frutos do
progresso económico, i::omo reflexo de su_as grand~ potencialidades territoriais, de seus recursos naturats, d.fi
modernização empresarial, da qualificação do ensino e
da magnitude da população.
Nesse contexto do presente e do futuro, será também
cieSCérite a necessidade de Bacharéis em Ciências Contáheis para atender às necessidades do mercado em suas diversas especialidades profissionais. Para ocupações destas espécies, os Estados Unidos da Amêrica graduam
cinqUenta mil hectares, por ano. Pesquisa realizada pelo
jornal O Globo, conclui que, no Brasil, só três profissões
têm mercado amplo tanto nas capitais quanto no interior: Ciências Contâbeis, Educação Artística e Letras. :t
possível afirmar, com otimismo realista, que os obst~cu
los atrás apresentados serão todos superados pela le1 do
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progresso. O Bacharel~do em Ciências Contâbeis deverá
conquistar sua individualidade técnico~científica e obter
o rec-onhecimento pleno de seu valor. Mas, para que o êxito seja conseguido, é fundamental que se arregimente e
lute, individual e coletivamente, que se organize em entidades exclusivas de sua classe universitária.
Para a individuação profissional e a õrginiiaÇão classista, torna-se necessário que a _profissão do Contador
seja destacada no grupo das profissões liberais, em consonância com a legislação de ensino e o reconhecimento

internacional. Para tanto, devemos todos

-~bacharéis,

professores e estudantes - propugnar vigorosamente
pela aprovação do Projeto de Lei n~' 6.184, de 1985, em
grau de revisão na Câmara dos Deputados, originário do
Projeto de Lei do Senado nl' 18_Lde 1984.
A decretação da lei proposta viabilizfrá a implantação
de Sindicatos de Contadores, para a representação, defesa e coordenação desses profissionais un_iversitários. exclusivamente. Isso trará a vitória _decisiva sobre as forças
retrógradas que persistem em nivelar o bacharel com o
técnico, ou dar a este o direito daquele, sem realização
do curso de Ciências Cõntãbeis, sempre em prejuízo dos
que estudaram e do prindpio do mérito. Pcir-Oulro lado,
preserva igual direito à classe dos Técnicos em Contabilidade, deixando-os exclusivos nos sindicato-s de Cõntabilistas.
A existência dos Sindicatos de Contadores- também
impedi rã o uso contra essa classe de suas próprias contribuições compulsórias.
Para finalizar, portanto, quero enfatizar que Contador
e Técnico em Contabilidade constituem duas profisSÕe$
distintas, necessárias e complementares. Como tal. pos~
suem aspirações diferentes, interesses específicos, direi~
tos distintos e responsabilidades também diversas.
A lei do progresso exige que cada classe se organize em
sindicatos exclusivos.

O CONTADOR E A CONST!TUINTé
Senador Gabriel Hermes
Presidente da Ordem dos Contadores
do Brasil
(Palestra proferida em 19 de.setembro de_1986 a pro~
ressores, bacharéis e e$t!,ldantes de CiêQcías Contábeis de
Belém do Parâ, nas comemorações da "Semana do Contador'').
l.

Introdu~ào

Pediram-m estes querídos amigos e- colegas de lides
contábeis, que eu lhes dirígísse a palavra, ao enSejo das
comemorações da "Semana do Con_tador", para discar~
rer sobre tema da mais abS()!uta atualídade, qual seja,
"O Contador e a ConstitUinte". Aceitei o encargo com a
maior alegria posto que, mais Uma vez, tenho a Oportu~
nidade de me manifestar sobre a nobre classe, cuja
atuaçào é decisiva para o bom desempenho dos negócios
deste país, quer na ârea privada, quer no setor público,
assunto que, pela sua incontestável relevância, tem merecido a minha constante vigilância no Parlamento Nacio~
na I.
Desde jâ, meus distintos colegas, os meus airadeci~
mentos muito sinceros pela honrosa incumbênc;ia. Espero poder somar, a tantas outras manifestações inlpórtan~
tes que serão produzidas no decorrer deste Encontr~;>, a
modesta contribuição das minhas meditações sobre a
matéria.
Por uma feliz coincidênCia, que me propicia dar maior
objetividade às colocações que lhes vou fazer, está sendo
divulgado, neste momento, o resultado do trabalho ela~
borado pela Comissão Provisóiia de Estudos Constitu~
clonais-, um Ai:ltepfojeto da nova Constltuição da República Federativa do Brasil. Esse documento, proposta
d~ uma Carta Magna consentânea com os Idiais demo~
crâticos do nosso Povo, -irisere manifestações colhidas
dos mais diVersos segmentos da sociedade, o que avaliza
o seu caráter democrático, ainaa que com o risco- de ter
de conciliar correntes doutrinárias comflitantes. Mas
não é nosso -proPósito fazer uma abordagem ampla e
abrangente do Anteprojeto, nem a crítica do seu conteúdo doutrinârio. Vou me ater a questões de peculiar interesse da categoria profissional a que estamos filiados.
Em síntese, tentarei definir o que o cõntador espera da
nova constituição.

II. A_ Profissão do Contador
O Problema maior com que o Contador se defronta,
preSentemente, está ligado ao inserimento da categoria
no grupo das profissões liberais e na confederação des~
tes.
__
Apesar de o Contador constituir uJri~ profissão sedimentada internacion-almente:, e malgtado encontrar-se,
no Brasil, culturalmente individuada no correspondente
curso superior de Ciências Contábeis, a obsoleta estrutu~
ra das profissões líberais não contempla o Contador.
Refletindo uma deformação histórica, o Bacharel em
Ciêndãs Contábeis continua sendo englobado como
_Técnico _em Contabilidade_(ou Guarda-LivroS na lingua~
gem internacional), na ficta profissão de "Contabilísta",
colocada há muitos anos no quadro sindical anexo à
Consolidação das Leis do- Trã.balho.
Administrativamente, até' agora as Associações de
Contadores não conseguiram que o Ministro do trabãJho separasse a ambigena categoria de "Cont~bilista" em
suas reais profissões de_ Guarda-Livros~ Contador, emanadas da~ legislação de ensino. Isso porque a Comissão
de Enquadramente Sindical do Ministério do Trabalho
- mais forte do qUe o próptio titular da Pasta e ptívllegiada P'?r uma hera!Jça advinda do corporatiVismo síndícardo Estado Novo_,; tc:íina em nãQreCQnhecer a_ profissão de Contador, recusando-se a propor sua inclusão
no Grupo das Profissões Liberais.
Esse contra-senso nos reporta à-garantia constitucional de liberdade de associação profissional ou sindical,
assegurada no Artigo 166 da Coflstituição em vigor.
Como se pode compreender que essa expresa disposiçãci
constitucional continue negando aos ba_charéis em Ciên_ciªs ContábeiS? A realidade jurídica é que a burocracia
do Ministério do Trabalho continua bloqueando a aspi~
ntçào e o direito de ~erem-rePresentaâos, Classistamente,
só _por entidades compostas, exclusivamente-,-por bacharêis em Ciências Contábeis, constrangendo estes a serem
englobado& nos sindicatos de "Contabilistas", pertencentes, na média de 78%, à categoria dos técnicos em
-contabilidade.
Por que essa negação ao direito foi possível? Acharemos a resposta, no rePortamento à lei comum, contida
no referído artigo da -Carta Federal, a:o preceituar:
.. Art. 166 E: livre a associação profissional ou sina sua constituição, a representação legal nas
convenções coletivas de trabalho e o exercicio das
funções delegadas de poder público serão regulados
em lei."
dical~

Então. como a lei- no caso o Decreto-Lei nl' 9.295,
de 1946- juntou contador e guarda~Jívros na-profissão
que seu artigo 29 chamou de "contabilista", a esclerosada burocracia minístefial enControu o pretexto jurídico
para tentar delongar o seu "status quo", alegando ser
necessário outra lei que faça o desdobramento da ficta
profissão, malgrado a ementa e os artigos 69 e lO do reportado decreto-lei mencionar, literalmente, as profiSsões de contador e guarda-livros.
.
A obra que ontem lancei antes da ínstalação da "Se.
mana do Contador" documenta, no capítulo da "Sindicalização do Contador", o esforço- meti" e da Ordem
dos Contadores- para tentar obter o estabeleciento formal da profissão do Contador na organização sindical
brasileira, Durante dois anos desenvolvemos gestões
com o Ministro Murilo Macedo e autoridades imediatas
do Miriístérici do Trabalho, incluindo no mínimo, seis visitas pessoais minhas. Alegada a necessidade de lei, apresenter o" Projeto de Lei do Senado n~' 18. de 1984. Aprovado pela Câmara Alta do Congresso Nacional,
encontra-se em revisão na Câ.JD.it.rã dos Deputados sob
Projeto de Lei n~' 6.184, de 1985. Lá estâ sendo atacado
por federações de "Contabilistas", com improcedente
alegação de contrariã.r os interesses de c_ontadores técnicos em contabilidade, apesar de a proposição legislativa
não afetar igual direito de sindicalízação à classe dos t_écni~c;:JS em conta:b_ilidade._Procuram confundir Deputados
Federais, cuja maioria-desconhece que o Contador é profissional universitário. Procuram, outrossim, continuar
confundi_ndo as duas classes profiSSioilais no mercadO de
trabalho, com prejuízo aos níveis u_niversitârio e aos
usuários de serviços contábei$.
..
.
..
_
Nessa conjuntura, é fundamental que os Departamentos ou Faculdades de Ciências Contábeis, cóm. ó valor-de
sua qualidade cultural, assim como os C~_tros de E;stu-
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dantes, do mesmo campo científico, na qualidad_e de fu~
turos profissionais, ao lado das associações já exístentes
de Contadot:es, levem à Câmara dos DePutados suas pa~
lavras de esclarecimento e de endôsso ao ProjetO de Lei
n9 6.184, de 1985.
Mas, o que deveria ser feito na Constituint~ a fifu de
que não se repitam semelhantes cerceamentos ao direito
de sindicalização?
Tenho para mim que deveria ser simplificado na Cons~
tituição de 1987 o correspondente preceito básico,
Escrever-se-ia, simplesmente, a regra fundamental: "E li~
vre a associação--profissional sindical".
III. O Trabalho do Contador e a Constituição
Outros conteúdos constitucionais se relacionam com a
prestaçã!J _de serviços. pelo Bacharel em Ciências Contâbeis e, por conseguinte, com a missão atribuída à Asst!rilbléiiNildonal Constituinte a se instalar em 19 de Fe~
vei:'-eirO de 1987.
Como especialista em finanças empresariais e ptí.bli~
cas, o Bacharel em Ciências Contábeis se defronta com
os tributos, de um lado como receita pública, e, de outro,
na qualidade de custos ou despesas sobre as unidades
produtivas e as pessoas físicas; acompanha a gestão eco·
nômica e financeira da União, dos Estados e dos Munic(.
pios, seja no que diz respeito ao controle do património,
da receila e da despesa, seja no que concerne à lisura e
produtiYidaôe dos gastos; participa da elaboração dos
orçamentos públicos e compara-os com a execução; é
responsável pelos balanços contábeis; examina a pres~
tação e a tomada de contas; compete· lhe a chefia dos ser~
viços de contadoria e auditoria~ e cabe-lhe montar mecariisrhos oj)eraciónaís para a prevenção e o combate à
fraude patrimonial.
Mas há que se ater à recomendação doutrinária, con.
firmada pela experiê-ncia, de que uma Constituição Polftica precisa limitar-se a uma lei bâsica do Estado para ter
a vida tanga, além do que. para esta perenidade, precisa,
tanto quanto passivei, refletir as aspirações do povo a
Que se destina.
Esse requisito reputo essencial, porquanto se observa
gue expressiva parcela da população e dos próprios polfticos. tem ex_teriorizado opiniões que sugerem desejo de
completar na Constituição Federal inúmeros problemas
cuja solucào per:ence à legislação ordinária, ou atê, ao
cumprimeil to de !eis já decretadas.
A distribUição dos -impostos entre a União, os estados
e o.s municípios, ·afigura-se conveniente na Constituição
Federal. Provavelmente sejam os contadores os profissionais que trabalhem com as mais preciosas "ínformações para avaliar os efeitos e as defor"mações das cat_gas tribu~árias nos custos empresariais e na sua transferência aos consumidores de bens e serviços. Por isso, deveriam trazer suas contribuições para o adequado equacionamento da divisão dos impostos.
-São -oS cOfitadores os técnico-cíe'n.tíficãs q"ue melhor
deveriam organizar o acompanhamento e a avaliação- financeirada da gestão, como objeto _que é da Contabilida~
de.1gualmente, por serem específicos à sua capacitação,
devem caber aos Contadores o Controle da exe~ução
orçamentária, a escrituração, a técnica das tOmadas de
contas, a organização do Sistema contábil e auditoria!,
assim como a montagem dos procedimentos contrários
às fraudes.
Cqnvenha-se, porém, que as regências concernentes a
tais mã.têrias são próprias de leis comuns. Por isso, seria_
aconselhável que, na Constituição em vigor, fossem suprimidos muitos dos preceitos dessa natureza.
Desde as Emendas Constitucionais de 1925 e 1926, a
Constituíção da República vem aumentando as dispo·
sições relatiVas ao orçamento, sobre seu conteúdo, prazos para apresentação e votação, renovação automática,
vedaçãode crêditos, classificação da receita e da despesa
e outros aspectos, rõ.uitos dos quais descumpridos impunemente. A maioria de tais regências ficariam mais funciQ_nais em lei complementar ou ordinária, mesmo p·orque muitas vezes precisam ser ajustados a novos conhecimentos e técnicas.
Desde 1891 vem sendo regido na Constituição Federal
o Tribunal de Contas de União, e de forma crescente, in..çlusive induzindo Estados Federados a seguirem igual
modelo. Ora; aqllf:la COrte de contas não é nenhum Poder do Estado e a própria Constituição Federal lhe dá
função auxiliar do Congresso Nacional, o -que a vincula,

·outubro de 1986

inequivocamente, ao Poder Legislativo, embora seu$ _Ministros gozem de garantias constitucionaiS de independência e todos seus órgãos de inspeção e administração
funcionem autonomamente. Malgrado tudo isso, foi impotente para prevenir ou combater as grandes fraudes
denunciadas pelos jornais e documentadas em vários li-

vros.
A fLXação cons_tituci.Qn_al de determinada espécie de repartição para exercer as funções atribuídas ao Tribunal
de Contas da União impede a busca de alternativa quiçá
mais eficaz de menor custo. Por exemplo, os Estados
Unidos da América preferiram manter o "General Ac-

e

counting Oflice" e colocaram essa Contadoria na estrutura do Congresso Nacional, sob a chefia de um
Contador-Geral nomeado pelo Presidente da República
por período de 14 anos.
A União, lamentavelmente, regrediu em seu Sistema
Contábil.
Logo após ter tranferido a corte real de Portugal, por
causa da invasão das tropas napoleónicas, o então
Príncipe Regente Dom João VI, em alvará de 28 de junho de 1808, criOu ·o Erário Régio e o Conselho da Fazenda. No Erário Régio estabeleceu 3 ContadoriasGerais: a I~ Contadoria Geral tinha a seu cargo fazer entrar no Erário e escriturar as rendas da cidade e província do Rio de Janeiro; a 2• Contadoria Geral era encarregada da contabilidade e cobrança das rendas da, África
Oriental, Ãsia Portuguesa e Governos de Minas Gerais,
São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande _de: São
Pedro do Sul; e à 3~ Contadoria-Geral pertencia a escrituração, contabilidade e fiscalização das rendas estabelecidas nos Governos da Bahia, Pernambuco, Maranhão,
Pará, Ceará, Piauí, Paraíba, Ilhas do Cabo__ Verde,
Açôres, Madeira e África Ocidental (Título I, itens III a
VI).

Na República, passados as primeíras dêcadas, o Congresso Nacional instituiu a Diretoria Central- t::!e Contabílidade, através do Decreto legislativo (c::omo _era denominada a lei de então) n"' 4.536, de 28flf21, e lhe atribuiu a elaboração do orçamento e o acompanhamento
de sua execução; o controle do patrimônio; e a fiscalização sobre o registro e a comprovação da receita e da
despesa.
O correspondente Regulamento aprovado pelo Decreto n"' 15.783, de 8/11/22 denominou a repartição de
Contadoria Central da República, alterado_ para Contadoria Geral da República, em 31/1/40, pelo Dic:reto~Iei
n"' 1.990.
A lei n"' 1.520, de 24/12/51, reorganizou a Contadoria~
Geral da República, sistema que perdurou até que o
Decreto-lei nY 200, de 25(2/67, a pretexto de reformar a
Administração Fefieral, mandou instituir em cada Ministério Civil unia lnspetoria-Geral de _f_iq.anças (ai'ts. 22
-e 23). O Decreto n9 61.386, de 19/9/67 veio formalizar a
desastrada substituição das Contadorias Seccionais .de
cada Ministério- por citadas Inspetorias de Fiq.ilnças e a
extinção da Contadoria-Geral da República.
Em 1979, as Inspetorias-Gerais de finanças, por suá
vez, foram convertidas em Secretarias de Controle Interno, com um órgão central junto ao Ministéi'fci:·g._a _FajZenda e um órgão sistêmico em cada Ministêrio (Decreto n'l'
84.362, de 31/12/79). Deteriorando mais ainda o sistema
contâbil da União, o Governo jâ da Nova República,
certamente mal assessorado nesse particular, criou a Secretaria do Tesouro Nacional, absorvendo a Secretaria
Central de Controle Inter_no e a Comiss~o de Programação Firy.anceira (Decreto-lei n9 92.452; de 10/3/86).
Além de ser inadequada a denominação do novel6rgão,
pois na verdade é uma secrt!tada da Despesa, está no
mesmo nível da Secretaria da Receita Federal, da
Procuradoria-Geral da FajZenda NaciOnal e da Secretaria Geral, todas, pois, também secretarias do Tesouro. A
novel organização diluiu, mais ainda, os serviços Cóntâbeis e, desaconselhavelmente, misturou-os com serviços
de tesouraria. E propiciou que se inffitrassetil, nos serviços de contadoria e auditoria, profissionais não capacitados o correspondente curso de ciências contábeis, nem,
habilitados legalmente, c9m infringência ao art. 26 do
Decreto-lei n"' 9.295, de 1946, e do art. 8"' do Decreto n"'
77.336, de 1976.

Mediante as sucessivas frasfofmações orgãrticas expostas, o Brasil tornOJ.J-_se n9 talv~ único país sem uma
Contadoria. Não é de se estranhar, por isso, o descalabro das contas e das finanças federais.
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Essa situação anômala leva à hipótese de recriar a
Contadoria da República na futura Constituiçao de
1987, mesmo porque ela, ao lado do Tribunal de Contas
da União e da Procuradoria Geral da República, compõem os três organismos federais voltados à proteção do
patrimônio da União. E assunto que merece reflexão,
porque a ~atureza auxiliar -das três repartições aconselharia que nenhuma delas figurasse em Carta Constitucional. A Procuradoria da República foi inserida na
Constituição de 1946 sob o título do Ministério Público
da União, em exagerado destaque no nível da Organização Federal. Na Constituição de 1967 foi erradamente
colocada dentro do capítulo do Poder Judiciário, transferida para o capítulo do Poder Executivo de 1969, pois
situa-se no Ministério da Justiça. O tribunal de Contas
da União já vinha da Constituição de 1891 mas as dispo~
sições constitucionais de 1967 e 1969 chegaram ao absurdo de estabelecer até procedimentos administrativos,
IV. Conclusões
Na Comissão incubida pelo Presidente da República
de elaborar um anteprojeto para a Constituição Federal,
injustamente foi esquecido o Bacharel em Ciênciã.s Contâbeis. Esse lapso certamente foi causado pelo desconchecimento de que ele é bacharel, um graduado de_nível
superior, devido ao seu englobamento com o Técnico em
Contabilidade, nos híbridos sindicatos de_ "contabilis·
tas".
Esse lamentável esquecimento, contudo, não deve ini·
bir o Bacharel em Ciências Contábeis, assim como os
Professores e os Estudantes desse curso superior, a debaterem o conteúdo da Constituição effi todos seus ~speC
tôs e, especificamente, no tocante às finanças públicas,
apresentar críticas e Sugestões.
A primeira atenção dos Contadores deve ser dirigida
para o aperfeiçoamento da garantia de sindicalização e
associação, fazendo prevalecer o direito dos profissionais sobre a burocracia estatal.
Temos para discutir um novo sistema tributário inclusive o restabelecimento integral do impedimento de
lançar ou cobrar impostos no próprio exercício de sua
institúiÇão ou aumento. Essa garantia contituidonal interessa: diretamente às empresas e com ela relaciona-se o
trabalho do Contador, porquanto um plano de produção precisa conhecer antecipadamente a carga tribu, tária, pelo menos para o período de um ano.
A transferência para leis complementares e ordinârias
é õtifio assunto a ser examinado, inclusive com referência às disposições relativas ao orçamento, aos balanços,
à gestão de fOrma geral e ao controle patrimonial e financeiro. Isso importa, por exemplo, em opinar se a autonomia federativa deve continuar sendo submetida à
cOnveniência técnica de somar as grandesas monetárias
das receitas e despesas dos Estados e_Municípios, ou se,
ao contrário, deva prevalecer o princíPio político. Ta vez
mereçam ser discutidas outras alternativas ao Tribunal
de Contas da União, avaliandO o custo deste e sua eficácia preventiva e punitiva em relação às fraudes, pequenas
e grandes. Pode ser conveniente que o corte de contas
deixe de figurar na Carta Constitucional, a fim de facultar Que a _lei comum possa acolher outras formas imagi~
nãveis e testáVeis.
·
Se, entretanto, a maioria dos Constituintes c_oncluir
pela preservação constitucional do Tribunal de Contas
da União, caberia endagar por que não assentar nela
também_ a Contadoria da República, a fim de tolher
nova desorganização cóntábel, as fraudes patrimoniais e
Q desperdício financeiro, que cresceram após- a extinÇãO
da Contadoria. Por outro lado, por que impedir ou desestimul~r que os Estados Federados encontrem meios
mais eficientes para sua gestã~ patrimonial e financeira,
em lugar de Tribunais de Contas?
De qualquer sorte, devemos ter em mente que se desejamos uma Contituição duradoura, ela precisa limitar-se
a princfpios básicos, especialmente estabelendo os direitos e as garantias das pessoas, i distribuição dos Poderes
do Estado e o sistema econômico escolhido. Minha longa experiência política me autoriza afirmar que jã.mais
ts_rerilOs um- independente Poder Judici-ário ~riqu_anto o
Juiz for nomeado e promovido pelo Chefe do Poder ExecutiVo.
- Precisamos também definir se queremOS -Tea1m6nte
uma Feperaç_ão, __c~m real autonomia política, tributária,
fmanceira e administrativa para os Estados Feperados,
ou se vamos continuar fingindo sê-lo, dentro de um Esta-
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do quase unitário. Devemos também resolver se queremos ni"ailtef b ·sistema presidencialista de governo ou
mudâ~lo para o sistema parlamentar, ou mesmo instituir
uma aristocracia ou retornar à monarquia. São opções
teodcamente disponíveis e algumas factíveis. E se a
União adotar o sistema presidencialista, por que impedir
que os Estados possam adotar o parlamentarismo ou
vice-versa'? Há que reflc;tir se prosseguiremos com o centralismo decisório do Governo FePeral, que parece trazer consigo o agravamento da corrupção, o aumento dos
cUStOs. o emperramento administrativo e até o desestfmulo à criatividade, ou, ao contrário, se iremos efetivamente descentralizar para os Estados e os Municípios os
assuntos não nacionais, deíxando que as populações interessadas decidam seus problemas na conformidade de
suas concepções.
O endividamento interno o externo do País, outrossim, precisa ser melhor disciplinado na Constituição da
República, a fim de que não se repitam os terríveis encargos que Governos passados lançaram sobre gerações futuras. Serã necessârio que se condicione a prévia autorização do Congresso Nacional não s6 emissões monetárias, mas a colocação de títulos de dívida pública dentro e fora do País, pelo Tesouro Nacional, assim como a
prestação de avais por este na tomada de financiamentOs
externos por Estados, Municípios e empresas estatais ou
privadas.
Todas essas questões são de transcendental importância para a construção de uma autêntica Democracia, seja
numa República, seja numa Monarquia ou numa Aristo~
cracia. O bom equacionamento desses problemas produzirá esta,bilidade maior ou menor das instituições políticas.
Para finalizar, meu conselho é que reflitamos individualmente sobre tudo isso e que os Departamentos ou
Faculdades de Ciências Contábeis, as associações de
contadores e os centros acadêmicos promovam debates
sobre esses assuntos tão importantes para nossa vida futura. Sugiro, simultaneamente, que formalizem as propostas perante a Assembléia Nacional Constituinte, dire·
lamente ou através de algum Senador ou Deputado Fe·
deraL

O_Slt. PltESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador César Cal_s.
O SR. CESAR CALS (PDS -CE. Pronuncia o seguinte &~curso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Venho hoje à Tribuna desta Casa para falar sobre o
mais aluai desafio que o Governo enfrenta: alimentar
esta -populaÇão de 120 milhões de habitantes.
Hoje vivemos uma grande perplexidade! Falta tudo:
falta carne, falta leite, falta sal, faltam os elementos essenciais para a vida humana. O Governo, talnbém perplexo, ainda não definiu o que fazer.
-Importar não parece ser a solução, pois destrói o
sistema produtivo nacional.
-Confiscar é um ato de força que não pode ser repetido sem uma análise profunda de cada caso.
-Dar incentivos à produção ê medida de médio prazo que só poderia ser feita se o Governo tivesse programado, previamente, os necessários estoques.
As infOrinações é de que cresceu extraordinariamente
a demanda.
Na realidade, o produtor rural se defronta ·com
problemas até agora insolúveis.
Crédito desburocratizado, subsidiado e oportuno é
um dos principais instrumentos.
Programas de eletrificação às margens dos rios e açudes para possibilitar a pequena irrigação privada.
Preços mínimos compatíveis para estimular o produtor, combinado com rede de silos e armazéns para co!llercialização.
A receita parece fácil, ~as os governos se sucedem e o
que vemos ê que nenhuma dessas medidas é tomada dentro de um programa continuado.
Parece faltar a vontade nacional de fazer da agricultura a real prioridade.
Se ~istisse a vontade nacional, as vozes se uniriam e
num clamor, levaria ao Governo o respaldo para retirar
possíveis obstáculos que impedem a- solução desse
problema.
Srs. SenadoreS, chegou a hora de as lideranças poHticas se unirem acima dos partidos para reclamar urgência
no encaminhamento deste assunto que parece entregue a
tecnocratas.
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A Nação está faminta e não aceita as imensas filas
para comprar o seu alimento num "País essencialmente
agrícola".
A impaciência toma conta do povo.
O desespero das mães que trabalham e não podem enfrentar filaS- para cO-mprar alimentos para seus filhos ê

um fato rotineiro.
Daí para o pfátesto nem sempre ordeiro é um p<issO.
Trãgo o assunto à reflexão do Senado, na esperança de
que nosso brado de alerta chegue às autoridades respon-

sáveis pelo setor de abastecimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun·
cia _o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:

O Presidente José Sarney vem enfrentando__e_r~_olven
do, com desassombro e inexcedível competência, desde
março de 1985, através de co_rajosas decisões, y.m._ª vasta
constelação de problemas em todas as Unídades da Federação_, _
Assim, no que se refere especificamente à região nordestina, justifica-se a prioridade que lhe foi conferida,
porque nela vivem mais de 30% da população brasileira
- cerca de 40 milhões de brasileiros - ocupando 18%
de Território Nacional.
Diante dessa realidade, o Presidente-José Samey, além
de promover a execução de programas voltados para o
atendimento das necessidades básicas da r~_giã9, em termos de alimentação e saúde, estabeleceu, como uma das
metas prioritárias do Governo Federal, a irrigação de
um milhão de hectares, nos próximos cinco ano_S,
O PROINE- Programa de Irrigação do Nordesteé considerado como uma daquelas decis_ões_ bâ_sic_a.s. no
sentido_ da erradicação das causas da pobreza e da miséría dentro das fronteiras do Brasil.
De fato, críteríosamente--pfanejado e em acelerado ritmo de execução, o PROINE é um empreendimento destinado a transformar, a curto prazo, a fisionomia sócioeconômica do Nordeste, corrigindo, em definitivO, as
distorções geradas pelas disparidades inter-regionais dos
níveis de produção e renda,
A irrigação de um milhão de hectares no Nordeste
conttibuirá, decisivamente, para a emandpação definitiva dessa região, bastando, por si só, para consagrar o
Presidente José Sarney na galeria dos maiores estadis;a_s
contemporâneos.
A fim de garantir a plena exeqüibilidade dessa magna
iniciativa, o Presidente José Sarney criou o Ministêrio
Extraordinário da Irrigação, e entregou-o à-reconhecida
capacidade empreendedora do Ministro Vicente Fialho,
engenheiro consagrado pelo seu invtJlgar tírocfnio e inexcedível probidade.

Na verdade, o PROINE desencadeou, em toda a região, uma avassaladora onda de entusiasmo, alegria e
justificada confiança no futuro.
Convêm relembrar que, assumindo a Presidência em
circunstâncias dramáticas, o Chefe da Nação encontrou
o Brasil numa situação caótica, caracterizada pelos fenômenos da hiperintlação,_do excessivo endividamento exterior (da ordem de mais de 100 bilhões de dólares), da
recessão, do desemprego e da marginalização das
famílias mais pobres- as matrizes geradoras de dezenas
de milhões de crianças e inenOres carentes, alêm da in~
sólita explosão dos fndíces de violência, tanto- nas aglomerações urbanas como nas zonas rurais,
Mas o Presidente não se deixou intimidar pelas dimensões dos desafios, __ aparentemente insolúveis, que
ameaçavam -o- funcionamento normal das instituições
político-administrativas, a fi'anqíiilidade, o desenvolvimento econômico, a segui"ançã e o bem-estar do povo.
Os estudiosos que se dedicam, nas universidades, a
uma permanente avaliação dos problemas brasileiroscientistas políticos, eçonomistas ou administradores -,
assiro como os jornalistas que acompanham, através da
televisão e da imprensa, o desenrolar das realidades
sócio-econômic"as e culturais do País, consideram o desempenho do Presidente José Sarney como sem paralelo,
na História do Brasil, em virtude das iniciativas, empreendimentos e realizações de sua administr.ação, iniciada em março de 1985.
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Felizmente, os impactos das crises mais perigosas fo~
ram controlados e a perplexidade e o desalento foram
substituídos pelo revigoramento da confiança ·nos destinos da Nação.
Em primeiro lugar, a restauração da democracia na
plenitude de suas potencialidades viabilizou a implan~
tação do Estado de Direito - motivo _de regozijo do
povo e crescente prestígio da Nação brasileira no cenãrio
mundial.
Em seguida, a estabilização económica, nos parâmetros-do Plano Cruzado- ensejou a eliminação da correção monetária: a substituição do cruzeiro deteriorado
pelo cruzado; o saneamento financeiro; o congelamento
dos preços; a contenção dos déficits e da Dívida Pública,
O Plano Nacional de Oesenvolvímento da Nova Re-pública- o I PNDfNR, o Plano de Metas, os projetas
da Reforma Agrária e da Reforma Administrativa, a
nova política do menor, são, entre outras, iniciativas das
quais está emergindo um modelo de desenvolvimento
baseado na firme decisão polftica de condicionar as
opções macroeconômicas às prioridades sociais inadiá·
veis.
Destarte, o Presidente Josê Sarney estabeleceu as bases e diretrizes do desenvolvimento social e humano de
uma Nação de 135 milhões de habitantes- o sexto Paí&
do Mundo em população, com um índice de crescimento
demOgráfico da ordem de 2,2% ao ano,
Isto significa um aumento de aproximadamente três
milhões de pessoas que, todos oS anos, se devem acrescentar à população global do País.
Ocorre. no entanto, que cerca de 68 milhõr;:s de brasileiros pert~ncem a famílias com renda inferior a três salários mfnimos e mais de 18 milhões de trabalhadores ganham menos de um salário mínimo.
Tais circunstâncias evidenciam a natureza paradoxal
do desenvolvimento brasileiro:_ de um lado, o País construiu urna economia no llmiar da maturidade industriai
-considerada a 8~ do mundo- próxima, portanto, dos
padrões de produção, renda e consumo das nações capitalistas avançadas; por outro lado, o Brasil mantém uma
estrutura so.cial injusta, que _deixa a maioria d_a população em condições de_yida larne.JHáyeis, semelhantes _às
das nações mais atrasadas, como é o caso, por exemplo,
dos bolsões de miséria disseminados no Nordeste, e na
periferia das metrópoles e principais cidades.
Ez:<l..m e._~tas as considerações que me pareceram oportunas a respeito do PROINE, situando-o no contexto
mais amplo das realidades brasileiras, onde se enquadra
CQmo detonador de. um irreversível processo de modernização e desenvolvimen"to regional.
A Região Nordeste tem sido freqUentemente assolada
pelo flagelo das se<:as periódicas e as suas populações se
habituaram a sofrer as agressões geradas pelo círculo vi~
cioso do atraso, da pobreza, da fome e _das doenças.
Mas o PROINE promoverá a recuperação_e a radical
transformação das condiç_ões, regionais, no quadro mais
amplo do desenvolvimento e do fortalecimento dos laços
de coesão da Unidade Nacional.
___ _
Reitero, neste momento, as minhas inabaláveis convicções na plena exeqüibilidade desse nlãgno empreendimento, a respeito do qual ocupei a Tribuna do Senado
Federal no dia 2 de outubro de 1985, quando analisei aspectos do programa de um milhão de hectarf<S _irrigadQs
-contribuição máxima do Governo Federal para o pro.
gresso e o bem-estar das populações nordestinas.
Sr. Presidente, solicito a incorporação ao t~xto destas
considerações sobre os problemas da irrigação do discurso proferido pelo Presidente José Sarney, por ocasião da
cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Irrigação no_- dia 23 de setembro de 1986. CM_u(io .bern! 1>3:1mas)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SENHOR SENADOR LOUR/VAL BAf'T/STA, EM
SEU DISCURSO:

PRES!Dl':NCIA DA REPúBLICA
Secretaria de Imprensa e Divulgação
Improviso do Presidente José Sarney na Cerimônia ~e
lançamento do Programa Nacional de Irrigação, no Palãcio do Planalto, no dia 23 de setembro de 1986.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senhor José Fragelli, Excelentíssimo Senhor Ministro
Extraordinário para Assuntos de Irrigação, Dr. Vicente
Fialho,
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SeilhOres Ministros de Estado,
_Senhor Governador de São Paulo, André Franco
Montoro, Senhor Governador do Pará, Jader Barbalho,
Senhores Governadores, Senhores Congressistas, Senhores Secretários Estaduais,
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Estamos nesta solenidade lançando o Programa Nacional de Irrigação. Este programa estenderá a todo o
País o esforço que o Governo começou no Nordeste,
aquela área tão sofrida do Brasil, com uma meta de I milhão de hectares. Agora serão abrangidas também as Regiões Norte, SUl, Sudeste e Centro-Oeste, e a meta passa
a ser de 3 milhões de hectares.
Cria-se a mentalidade da irrigação, que se destina a
aumentar a produtividade no setor agrícola, e subir mais
um degrau no desenvolvimento do nosso País.
Esse programa se insere na política agrícola do Governo, que veio para expandir a atividade produtora, buscando tornar as atividades no campo tão rentáveis quanto as atividades urbanas, buscando equiparar o vigor da
nossa agricultura ao vigor da nossa indústria, do nosso
comércio e dos nossos serviços.
Nôs só nos desenvolveremos se tivermos alimento básico para nossa população, Isso só conseguiremos com o
aumento signiftcativo da produção agrícola, e para isso é
necessário que avancemos decisivamente no setor da irrigação.
O Bra-sil não tem apenas condições de eliminar a fome.
Ele pode e deve contribuir para ajudar também a acabar
com a fome, não só no nosso Território, mas no Mundo.
O povo brasileiro não pode pagar um preço do desperdício. Não podemos nos dar ao luxo de deixarmos
inaproveitadas terras cultiváveis. Por isso estamos fazendo a reforma agrária, que é outra decisão histórica. Por
isso estamos incentivando todos os agricultores que
queiram aumentar a produtividade dos seus cainj)os ou
expandir as suas ãreas de cultivo.
A irrigação ajudará o aumento da produtividade,
como a expansão dessas áreas, Ela trará água na quantidade suficiente para aquelas terras, que na dependência
das contl.ições climãtic:as, n~o teriam como produzir. Aumentará a produção das culturas já plantadas, diversificará o plantio pela rr.aior po%ibilidade de aproveitamento das terras. permitirá que máquinas e equipamentos já
existentes possam ser ocupadas durante todo o ano, e
não apenas, como muitas vezes ocorre, numa única estação de cultivo. Acabará com as secas, onde quer que
elas existam.
O Nordeste continua sendo evidentemente a prioridade em matéria de irrigação. Ali nós desejamos que o homem possa vencer a natureza que sempre lhe foi cruel.
Mas todo o pafs deve partidpar do esforço de superação
de nossos gravíssimos problemas sociais. Todo o pats
deve se beneficiar de nossa política agrfcola, e assim aumentar sua produção e produtividade no campo.
O- BraSil está destinado a ser uma potência agrícola.
Mas ainda-temos uma das mais baixas produtividades do
mundo, e isso de deve, em grande medida, à falta de irrigação.
Os grandes países do mundo, que estão resolvendo
seus problemas agrícolas e de abastecimento, o estão fazendo através de irrigação. Temos o exemplo da lndia,
temos do Paquistão e temos da China que, com 1 bilhão
e 100 milhões de habitantes, passou agora a ser também
exportadora de alimentos. O mesmo ocorre _com a Jndia,
o mesrt,lo está ocorrendo c_om o Paquistão.
Não ê possivel que nosso país, depois de toda sua história agrícola, tenha apenas de 2 milhões de heçtares irri·
gados.
_
Vamos lutar para, até 1990, somar a esses 2 milhões
mais 3 milhões, e alcançaremos uma meta de 5 milhões,
Vamos lutar para criar a mentalidade da irrigação, das
modernas técnicas agrícolas, da pesquisa, da biotecnologia: O Brasil, cada vil mais, vai ocupar o seu espaço, e as
deciSões definitivas estão sendo tomadas agora.
Ê difícil o primeiro passo, Mas em seguida o pais caminhará mais celeremente para depois poder entrar na
corrida competitiva,
Mesmo em termos de América Latina, nós estamos em
último lugar na produtividade de arroz. Apenas superamos d_ois países na de algodão e feijão; estamos abaixo
das médias regionais em produtos como cana-de-açúcar,
milho e soja, Sabemos como a irrigação pode modificar
nacionalmente esta situação, Não podemos esperar mui-
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to para rever esse quadro. Por isso o Programa comerçará a ser executado de imediato, para apresentar resultados em curto prazo.

Estamos dando uma atenção especial, como aqui foi
ressaltado, à produção de grãos, pois eles são os principais responsáveis pela alimentação do nosso povo. Mas
estamos igualmente empenhados em aumentar e melho-

rar a produção de hortaliças e frutas, sobretudo nas proximidades dos grandes centros consumidores.
Estou acompanhando e conduzindo pessoalmente o
programa, que estâ no âmbito da Presidência da República, porque sei de sua importância. E nisso tenho
tido a satisfação de contar com a competência e a inegável capacidade de trabalho do Ministro Vicente Fialho.
O Programa, mesmo lançado hoje, não estâ apenas no
papel. Pelo relato feito p"elo Ministro Fialho, podemos
ver que no Nordeste todas essas B.ções foram deflagradas
no correr deste ano. E agora, em relação ao Centro-Sul,
também esperamos recuperar o tempo perdido.
Nesse sentido, a participação do Banco do Brasil serâ
um passo importante, uma vez que todas as suas agências, no país inteiro;- a partti"-de agora, irão selecionar
aqueles lavradores, agricultores, produtores, que tenham
melhores condições e melhores terras, para que possam
imediatamente ter prioridade no acesso aos programas
de financiamento. Com isso conseguiremos, a um- só
temp-o, multiplicar, em todo o país, o esforço pela irrigação, esperando também melhores recursos humanos.
Falando em recursos humanos, devemos. também acentuar que o governo jã, criou e esta em pleno andamento
em algumas cidades na região do Nordeste, os centros
para treinamento de irrigantes, para formação de recursos humanos nesse setor, completados pelo Centro Nacional de Irrigação, que estâ sendo fundado em Parnaíba, e que serâ operado pela Embrapa essa empresa que
tanto serviço tem prestado à agricultura no Brasil.
Conjugado o programa de irrigação com o programa
da política agrícola, com o programa da reforma agrá:ria,
nós estamos como disse, iniciando novos t~pos. Para
isso, contaremos com a colaboração de todos aqueles
que trabalham no setor da agricultura, do homem do
campo, dos produtores, dos fabricantes de equipamentos
e de todos aqueles envolvidos no programa de' irrigação.
Quis lançar hoje este Programa, porque e~tâ se reali~
zando aqui em Brasília o Encontro de Pioneiros no Setor
de Irrigação, reunidos no Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem.
E um esforço conjunto que nos reúne agora, todos sabendo que não depende somente do Governo o progresso do país. O progresso começa dentro de cada uJn de
nós, na vontade política, na vontade de cada um dos brasileiros. Vontade esta, que se une em todos os campos
para tomarmos as decisões necessárias à verdadeira inde·
pendência do Brasil.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDE~TE (José Fragelli)- Con<edo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. l'iELSO~ CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia o seguinte: discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~

A região dos Lagos, no Rio de Janeiro, é a que apresenta as maiores riquezas paisagísticas do Estado, Sem
contar, evidentemente, a bafa da Guanabara e as praias
da região sul do Estado.
__ . . -----,
Entretanto, sua movimentação turística -fiCa muito
aquém do desejado, apesar da existência de uma_ regular
irifra-estrU.tura viâria, das boas condições econômicas da
região e_ do dinamísmõ dos seus prefeitos.
De um deles, Jurandy_r da Silva Melo, que dirige a administração de Saquaretnã, recebemos atenciosa carta,
em que diz:
"Identificamos Vossa Excelência como JJm~- d_as
maiores reservas morais da Nação e um pa:rlamenR
tar que obstinadamente luta pelas reivindicações de
toda a população da região dos LagOs e;em particular, das do MunicíPio "de Saquarema, o que muito
nos sensibiliza, bem como a todo o povo desta terra,
que nunca mais o esquecerá.
E justamente por iss-ô~ sentimo-nos à"" Vontade
para pedir seu apoio para a realização da obra que
é, no momento, a maior aspiração do povo saquaremense: a abertura de uma barra permanente em Sa-
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quarema, o que representará a salvação da nossa
Lagoa e trarâ, como complemento, a implantação
de um forte complexo turístico."

De fato, é notório o propósito do Sr. Govern_ador de
Rondônia de denegrir a imagem da Assembléia LegislaR
tiva, Outro não foi, então, o escopo da cínica "Nota Oficial" publicada em 28 de agosto último, em que S. Ex•
pretendeu expor ao público as razões do não_repasse devido.
Usando_mais verdades, o Sr. Governador deturpou o
texto constitucional do Estado ao afirmar que "a Administração do Estado, via dispositivos constitucionais,
tem a obrigação de repassar para o Poder Legislativo 3%
de seu orçamento". Em verdade, a Constituição Estadual, no seu art. 56,§ I~", declara que "o orçamento anual
dos Poderes Legislativo e Judiciário corresponderâ à importância nunca inferior a 7% (sete por cento) da receita
orçamentária, sendo 3% (três por cento) para o Po_der
Legislativo e 4% (quatro por cento) para o Poder Judiciário, excluídos os precatórios".
Não satisfeito com a adulteração do texto constituciOnal citado, prosseguiu o Professor Angelin espalhando
dúvidas ao proclamar, na referida nata, que o Executivo
é o "gerador de recursos", pretendendo tal assertiva impii1gir ao povo de Rondônia outra deslavada falsidade.
Felizmente, é por todos sabido que o Poder Executivo é
mero depositário dos recursos captados.
Na exposição de motivoS dirigida ao Excelentíssimo
SenhÕr Pfesidenú: da República consta também minucioso relato da representação do Tribunal de Contas do
Estado contra o Governador Ângelo Angelin.
Tendo o Egrégio Tribunal de Contas formulado representação à Assembléia Legislativa contra o Chefe do Poder Exec~tivo Estadual, por infringência a dispositivos
constitucionais, que tratam de crimes de responsabilidades praticados pelo Sr. Governador, foram solicitadas a
S~ Ex'_! pelo ilustre Presid~nte da Assembléia, as infor~
mações sobre a matéria, conforme determina a Constituição Estadual.

Encaminhamos o pedido ao Ministério d,as Transportes, a quem incumbe realizar as obras portuárias em geral, por via do Departamento competente, de Portos,
Rios e Canais.'
Sabemos das dificuldades finafl:ceiras que o Governo
vein atravessando, que se revela no retardo com que vêm
sendo feitas as devoluções do Imposto de Renda, muitos
contribuintes chamados a rever suas declarações, para
apurar a inexistência de qualquer falha, ante o riso irânico de um funcionário.
Também não ignoramos a pesada herança que o Governo anterior legou à Nova República.
Entretanto, a abertura de uma barra permanente no litoral de Saquarema não importará na aplicação de recursos tão grandes. O administrador deve-se a_dvertir que
ê inelhor realizar algumas centenas de obras pequenas
que contentem os municípios, do que duas ou três grandes obras, que visam a um futuro longínquo.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

O _SR. PRE&IDENTE (José Fragelli)- Concedo
palavra ao nobre S~enador Odacir Soar-es.
-

a

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presídente e SenhoreS Seriado-res:
A insanidade que tomou conta do Sr. Governador do
Estado de Rondônia estâ mo ti vando o Exm<? Sr: Presidente da Assembléia do Estado, Tlustre Deputado Amizael Silva, a recorrer ao Excelentíssimo Sr. Presld_ente da
República, para solicitar medidas administrativas e poli~
ticas necessâríiis à preservação da dignidade da administração PúbliCa daquele Estado.
Tenho em mãos, Sr. Presidente Srs. Senadores, cópia
de detalhada exposição de motivos encaminhada, no dia
7 do mês em curso, ao Digníssimo Senhor Presidente da
Repúbfíca- pelo eminente Presidente da Assembléia Legislátiva de meu Estado, ollde sãO expostas as inacreditâ- ·
veis arbitrariedades cometidas pelo Sr. Ângelo Angelin,
na Chefia do Governo Estadual.
O primeiro descalabro relatado ao Se_nhor Presid_ente
da República refere-se a questões de natureza orçamentária.
Não se sabe, em Rondônia, quantos decretos foram
expedidos, no presente exercício, pelo Poder Executivo
coin o propósito -de se abrirem créditos suplementares,
em fução de competência que lhe foi delegada mediante
lei estadual. J:: que inexíste, no Estado, efetív-o controle
contábil e inexiste- pasmem os Senhores!- coletânea
confiável dos decretos suplementares expedidos.
A inexistência de tais expedientes, é claro, impede
saber-se a importância suplementada pelo Executivo.
Para burlar o controle, o Governo Estadual chega ao
absurdo de emitir decretos diversos usando Um mesmo
- nUmero para identificáRlo, discríminandoRos apenas pela
utilização de letras (não se sabendo, asSim, a número de
decretos sancionado-s, vez que sua publicação ê feita em
Suplemento do Diário Oficial do Estado, cuja circulação
nem sempre ocorre) ..
Não se esgotam aí, porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os desmandos do Sr. Angelin. Tencionando impedir
o livre e soberano funcionamento do Poder Legislativo,
o Sr. Governador não tem autorizado, em tempo hábil e
nos valores corretos, os repasses orçamentâriOs, e financeiros à Assembléia Legislativa~
Segundo o Exm" Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, áe acordo com a Lei Estadual n<? 77/85, cabe ao
Poder Legislativo o percentual de 4,31% do OrçamentoPrograma Anual do Estado de Rondônia. No entanto,
eSSe critêriõ não ê observado, tendo o Executivo retido
irresponsável e arbitrariamente recursos na ordem de
Cz$ 46.079.855,57 (Quarenta e SeiS milhões setenta e nove
mil, áitocentos e cinqüenta e cinco cruzados e cinqUenta
e s-ete cent.i.VOS):-e:ni verdad~-ãté o·corrente-m:ês"fõ-riün
processados repasses à Assembléia Legislativa, por conta
das implementações de apenas Cz$ I 8.315.000,00 (dezoito milhões, trezentos e quinze mil cruzados).
Tal arbitrariedade, Sr. Presiden.te, Srs. Senadores, tem
contribuído para o desgaste do Poder Legislativo de
Rondônia, pois está ele desprovido até dos recursos necessâri_os ao pagamento da folha de seus servidores.

A invés de remeter as informações solicitadas à Assembléia Legislativa (o que certamente faria, caso não
fosse culpado), o Sr. Governador, em ato absolutamente
inexplicável impetrou mandado de segurança perante o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado contra a Assembléia Legislativa e contra o Tribunal de Contas.
O ato é insano. Mostra o despreparo de S. Ex• para o
exercício do cargo de Governador.
O ato é tarrtbém inútil. Não impedirá a caracterização
dos crimes praticados por S. Ex•, passíveis de processos
na área cível e criminal e passíveis de imputações de carãter administrativo, pois há abundantes provas dos criR
mes cometidos pelo Sr. Governador.
Sr. Presidente Senadores: a prova maior da insanidade
do Sr. Governador de Rondônia é exposta pelo ilustre
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa na terceira parte do documento enviado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Eis as palavras textuais do eminente Deputado Amízael Gomes da Silva, ao relatar a inusitada atitude do
Chefe do Executivo de Rondônia:

"O Governador do Estado, representado pelo
seu titular, Governador Angelo Angelin, enviou à
Assembléia _Legislativa as Mensagens n9s t 18, I 19,
120 e 130, versando sobre o endividamento interno e
externo dO EstadO de Rondônia e que deveriam ser
objeto de apreciação pelo Poder Legislativo, conforme determinam as Constituições Estadual e Federal.
As mensagens supramencionadas foram objeto
de apreciação por parte das Comissões de Finanças
e ConstituiçãO e Justiça, if:ndo sido por elas rejeitaR
das e, na "forma regimental, levadas ao Plenârio Para
aprecia-ção e votação -dos Srs. Deputados.
Em sessão plenária, o Líder do_Gov~no, Deputado Amir Lando, requereu, em nome do Executivo
_Estadual, do qual é porta-voz devidamente habilitadp, a retirada das Mensagens em apreciação, tendo
sido o seu pedido deferido na forma regimental.
_Em decorrência do pedido do Líder do Governo,
as Mensagens foram devolvidas ao Poder Executivo
Estadual através dos Oficias da Presidência da Asseinbléia n~"s 313/86 e 314/86, de 22 de agosto.
Contrariando toda a legislação vigente no País,
especialmente as Cctnstituições_da República e do
Estado, o Senhor Governador sancionou os Projetas de Lei objetos das Mensagens retiradas, numa
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atitude arbitrária e incoinpi'eenSíVC:l, deixando o Poder Legislativo Estadual perplexo com tamanha violência-- não se tem notícia na história da República-que tal ato houvesse sido pratícado por qualquer
Governante, nem mesmo nos tempos em que Hramos ditadores governaram a Nação".
De fato, Sr. Presidente Sis. Senadores, a atitude de S.
Ex• revela, de maneira irrefutável, a demência que tomou conta do Sr. Governador de Rondônia, não nos restando outra alternativa senão a de solicitai õ s-eu afastamento da chefia do__Governo Estadual.
Aliás, tal é, igualmente, o pr-opósito do ilustre Presidente da Assembléia Legislativa que, seu arrazoado,
após analisar os três casos à luz do direito, propõe ao Se-nhor Presidente da República medidas para sanear a administração eS:tiidual.
No que se refere ao descumprimento da Lei Orçamentária, é de se concluir pela intervenção federal no Estado,
vez que o Sr. Governador violõU o art. -10 da Constituição Federal, obstaculando, ao negar o repasse dos valores orçamentários ao Legislativo, o livre exercício de
um dos poderes estaduais. O referido dispositivo constitucional é peremptório ao proclamar que a União não
intervirá no Estado, salvo para, inter alia, assegurar o livre exercíciO- de qualquer dos poderes estaduais.
Também desrespeito à Constituição estadual é a recusa do Sr. Governador _de prestar à Assembléia Legislativa as informações relativas à representação contra efe
formulada pelo Tribunal de Contas do Estado.
Não é pertinente, no caso, o argumento de que o Governador do Estado de Rondônia, por ser nomeado por
ato do Excelentíssimo Senhor Presidente, com base na
Lei Complementar n9 41/81 -portanto ilemissível ad
nutum -, esteja dispensado de prestar contas de seus
atas ao Legislativo estadual.
Por fim, no que concerne à sanção de leis, cujos textos
não foram aprovados pelo Poder Legislativo, uma só
conclusão se impõe; não pOderá o autor de tamanha arbitrariedade -cOOtinuar gozando da confiança do Senhor
Presidente da República. Será, portanto, o caso-de que o
Sr. GOYe"fil.1fáor seja, então, exonerado de suas funções,
vez que ele, segundo a própria argumeritãção conSüU.fda
para eximi-lo da obrigação de prestar contas de seus atas
ao Poder Legislativo, é exonerãvel ad nutum.
Portanto, nenhum argumento conduz a solução favorável à permanência do Sr. Angelin na Chefia do Governo de Rondônia. Cófltia Cfe eStão os fatos. Contra ele se
levanta a opinião pública rondoniense. Contra ele se volta todo o deseconforto imposto pela perda de confiança
daquele que o nomeou Governador do Estado de Rondônia.
Espero que o Excelentíssimo Senhor Presidente daRe-pública, Dr. José Serney, acolha, assim, a solicitação do
ilustre Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Rondônia, no sentido de fazer cessar as arbitrariedades e ilegalidades praticadas em Rondônia por seu Governador.
A exoneração do Chefe do Executivo rondoniense,
que tanto tem abusado da confiança do Presidente Sarney, é a única alternativa que resta ao Chefe !1o Executiw
vo brasileiro.
O povo de Rondônia aguarda essa decisão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:
ESTADO DE RONDONIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Gabinete da Presidência
Excelentíssimo Senhor
Doutor José Sarney, Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
pessoa jurídica de Direito Público,_ com sede nesta Capital, na Av. Major Amarante, sjn<J, por seu Presidente ao
final assinado, Deputado Estadual Amizael Gomes da
Silva, vem à presença de Vossa Excelência expor, e, ao final, requerer o seguinte:
Dos Fatos
Fixado originariamente em CzS 102$_73.900,00 (ci!nto e
dois mithões, oitocentos e setenta e três mil e novecentos
cruzados), apôs deflacionado para CzS 96.307.5l0,59

(noventa e seis milhões, trezentos e sete mil, quinhentos
e dez cruzados e cinqUenta e nove centavos), em função
do vito'tioso Plano Cruzados instituído pelo Decreto-lei
n9 2.284/86, coube ao Poder Legislativo um percentual
de- 4~3T% (quatro vírgula trinta e hum por cento) do
orçamento-programa anual do Estado de Rondônia que,
via Lei Estadual n9 77, de 13.12.85, fixou para o exercício
financeiro de 1986 o importe de CrS 2.
382.463.330.000,0!J (dois trilhões, trezentos e oitenta e
dois bilhões, quatrocentos e sessenta e três milhões trezentos e trinta mil cruze1ros), este por"sU.ã vez deflacionado para Cz$ 2.371.748.792,97 (dois bilhões, trezentos e
setenta e hum milhões, setecentos e quarenta e oito mil,
s-etecentos e noventa e dois cruzados, noventa e sete centavos).
{Does. Ol - Lei n9 77/85 e 02- Decreto 2.286/86.)
Seguiu-se, apôs, por força autorizativa do ãrtigo 49, inciso I, da Lei Estadual 77/85, que delegou ao Executivo
competência para
"abrir durante o exercício, créditos suplementares a
projetosjatividades, até o limite de 100% (cem por
cento) da despesa geral fixada nesta lei, nos termos
do artigo 60, I, da Constituição da RepúOiica, combinado com os artigos 79, I, e 43 da Lei Federal n9
4.320, de março de 1964",
pelo menos sessenta (60) Decretos emitidos pelo Executivo· que abriu créditos suplementares de CZ$
1.512.395.175,81 (um bilhão, quinhenJ-q~_ e doze milhões,
trezentos e noventa e cinco mil, cento e setenta e cinco
cruzados e oitenta e um centavos). São eles: Decretos_ n<Js
2.835, de 9-1-86, 2.837, de 13-1-86, 2.848, de 28-1-86,
2:857, de 4-2-86, 2.858, de 4-2-86, 2.865, de 17-2-86,
2.866, de 17-2-86, 2.868, de 17-2-86, 2.873, de 21-2-86,
2.874, de 21-2-86, 2.875, de 21-2-86, 2.879, de 28-2-86,
2.880, de 5-3-86, 2.888, de 24-3-86, 2.889, de 24-3,86,
2.890, de 24-3-86, 2.892, de 26-3-86, 2.900, de 4-4-86,
2.9ü4, de I0-4-86, 2.917, de 24-4-86, 2.91g, de 24-4-86,
2.920, de 24-4-86, 2.927, de 2-5-86, 2.828, de 2-5-86,
2.993, de 16-5-86, 2.934, de 16-5-86, 2.937, de 20-5-86,
2.938, de 20-5-86, 2.940, de 23-5,86, 2.948, de 2-6-86,
2.950, de 2-6-86, 2.951, de 4-6-86, 2.953, de 9-6-86, 2.958,
de 13-6-86, 2.959, de 13-6-86, 2.960, de !3-6-86, 2.963, de
18-6-86, 2.968, de 25-6-_86, 2.974, de 30-6-86,2.976, de 77-86, 2.977, de 7-7-86, 2:979, de 9-7-86, 2.980, de 9-7-86,
2,983, de 15-7-86, 2.984, de 15-7-86, 2.987, de 22-7-86,
2.988, de 22-7-86, 2.992, de 28-7-86, 2.993, de 28-7-86,
3.002, de 30,7-86, 3.006, de 1-8-86, 3.007, de 4-8-86,
3.008, de 4-8-86, 3.0!7, de 19-8-86, 3.024, de 26-8-86,
3.027, de 1-9-86, 3.028, de 1-9-86, 3.029, de 1-9-86 e
3.037, de 9-9-86, estes responsáveis por uma suplementação de CZS 1.512.395.175,81 (um bilhão, quinhentos e
doze milhões, trezentos e noventa e.cinc;o mil, cento e se-tenta e cinco cruzados e oitenta e um centavos).
(Documentos anexos- Decs. o9s 03/43).
E de esclarecer-se, entretanto, Senhor Presidente, que,
apesar da relação supra, podemos afirmar que a importância suplementada pelo Executivo poderá ser muito
superior ao total acima, le~af!~o-se em consideração que
inexiste um efetivo cõirtrore contãbii no Estado, bem
como ê do conhecimento público que inexiSte uma coletânea confiãvel de Decretos Suplementares.
O fato é que, não raraS-vezes, esses decretos são publicados em edição suplementar do Diário Oficial do Estado e, suspeita-se, não chega a circular.
A desorganização e a má-fé do Executivo ê tão flagrante, Senhor Presidente, que foi estampado no Suple-mento da edição de 5-9-86 (Doe. 03) do Diãrio Oficial do
Estado, a abertura de crédito suplementar no orçamento
vigente, no valor de Cz$ 5.813.751,52 (cinco milhões, oitocentos e treze mil, setecentos e cinqUenta e um cruzados e cinqUenta e dois centavos), utilizando-se o n9' 3035A.
Tal fato demonstra de forma cabal e insofismável que
é totalmente impossível exercer-se qualquer tipo de controle confiável, se esse expediente (a utilização de letras
do alfabeto a seguir o número do decreto) abre precedente na medida em que também em outros decretos poderia
ter-se utilizado _e_sse procedimento.
Poderíamos, então, ter os de n9s 3.035-B, 3.035-C, enfiQ'l, qualquer número, com uma letra Q.o alfabeto
identificando-o, armazenado nos porões do Palâcio do
Executivo, já que tais publicações são feitas em Suple-
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menta do Diário Oficial, que não se tem notícia da sua
cirçulação.
Ê evidente o caos reinante. Como tambêm é evidente o
desejo deliberado de impedir o livre funcionamento do
soherano Poder Legislativo. Apesar de, jã nos primeiros
dias do mês de janeiro do corrente ano, o Executivo ter-seV3liOo da delegação a ele conferida por esta Casa para
suplementar o Qfçamento (em 9 de janeiro de 1986 emitiu o Decreto de n9 2.835 (doe. 3), e só nos primeíros dois
meses do exercido, suplementou o orçamento na ordem
de Cr$ 174.798.884.300, (cento e setenta e quatro bilhões, setecentos e noventa e oito milhões, oitocentos e
oitenta e quatro mil e trezentos cruzeirOs) somente enCaminhou à Assembléia Legislativa o primeiro repasse
orçamentário e financeiro em 9 de junho de 1986, assim
mesmo no valor de CzS 12.000.000,00 (doze milhões de
cruzados), per~entual esse infinitaffiente-meilOr do que o
originariamente fixado em 4,31%. Mais, até esta data somente efetivou repasses no valor de CzS 18.315.000~00
(dezoito milhões e trezentos e quinze mil cruzados) por
conta das suplementações que efetivou.
- Assim, enquanto o Poder Legislativo paulatínamente
vai se desgastando na medida que inexistem recursos sequer para pagamento de sua folha de servidores, o Executivo retêm irresponsável e arbitrariamente recursos na
ordem de Cz$ 46.079.85_5,57 (quarenta e seis milhões, setenta e nove mil, oito_centos e cinqUenta e cinco cruzados
e cinqUenta e sete centavos). Plenamente demonstrado
que o Executivo suplementou o orçamento em, até agora, Cz$ 1.512.395.175,81 (hum bilhão, quinhentos e doze
milhões, trezentos e noventa e cinco mil cento e setenta e
cinco cruzados e oitenta e hum centavos), fica evidente o
direito irrenunciável do Legislativo no percentual de
4,31%- encontrado na Lei Estadual n9 77/85 (doe. 01).
E, 4,31% corresponde a Cz$ 64.324.855,57 (sessenta e
quatro milhões, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e__çinqUenta e cinco cruzados e cinqUenta e sete
centavos) e não tão somente o illlporte de CzS
18.315.000,00 (dezoito milhões, trezentos e quinze mil
cruzados), assim mesmo à custa de insistentes solicitações formuladas pelo Legislativo.
A c,erteza de que o Poder Executivo efetivamente pretende continuar essa temerária coação, veio via imprensa, especificamente na edição de 28 de agosto próximo
passado do jornal O Imparcial, quando a pretexto de justificar o injustificável, publicou em primeira página uina
"Nota Oficial" para conhecimento público das razões do
não repasse do devido. Omitiu, é claro, o fato da emissão
de Decretos suplementando o orçamento global do Estado, da qual também tem direito no mesmo percentual fixado, este Poder Legislativo.
Falseou, também, na .. Nota Oficial" o texto constituw
cional deste Estado, quando asseverou no item 1:
"A Administração do Estado, via dispositivos
constitucionais tem a obrigação de repassar, para o
Poder Legislativo, 3% (Três por cento) de seu orçamento."
Obriga sim, o texto constitucional o repasse de percentual Nunca Inferior a 3% (três por cento) do orçamento
anual:
Constituição Estadual
..Art. 56. O numerário correspondente às dotações destinadas aos Poderes Legislativo e Justiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. será entregue no início de cada trimestre.
§ l 9 O orçamento anual dos Poderes Legislativos e Judiciário corresponderá a importância Nunw
ca Inferior a 7% (sete por cento} da receita orçamentária, sendo 3% (três por cento) para o Poder Legislativo e 4% (quatro por cento) para o Poder Judi- cíário, excluídos os precatórios." (grifo nosso.)
Não fixou rfgidos 3% (três por cento) como também
não poderia fixar, Sob pena de inconstitucionalidade, ex
vi dos princípios basilares insertos na Mágna Carta Federal que, em seu artigo 68 determina:
"Art. 68. O numerário c-orrespondente às dotações destinadas à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e aos Tribunais Federais será entregue
no infcio de cndu trimestre, em quotas estabelecidas
na prQgramação financeira do Tesouro Nacional,
co.m participação percentual nunca inferior à esta-
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belecida pelo Poder ExecutivO para seus próprios
órgãos."
Com esse dispositivo, segundo nos ensina o constitu-

cionalismo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em sua
obra "Comentários à COnstituição Brasileira", Editora
Saraiva, Edição 3•, pág. 341:
"Dotações do Legislativo e do Judiciário. A independência do Legislativo e do Judiciário nunca
estará integralmente assegurada, na realidade cotidiana, se a entrega do num~rário_correspondente às
suas dotações orçamentáriaS estiver a mercê do Executivo. Por isso quando da elaboração da atual
Cons1ituição, foí apresentada emenda ao Projeto
governamental, subscrita por dezenove senadores,
introduzindo a regra que foi -oonsãgfida no artigo
70 da redação promulgada em 24 de janeiro de 1967.
Segundo o artigo 70 acima referido, a dotação do legislativo federal, bem como dos Tribunais ser-lhe-ia
entregue em quotas trimestrais iguais a três duodécimos do total, no início-de cada trimestre. Assim, era
garantido o recebimento tranqUilo da importância
fixa, bastante para suprir as necessidades forçadas
de cada órgão. Tã.l regra, porém, pecava pela rigidez. Não coincidindo o ciclo económico e oi'i;amentârio, era penosa· para o Tesouro- Público, entregar
no início de cada trimestre, montante de numerârio
rigidamente fixado. Especialmente no início_ do primeiro trimestre quando a arrecadação baixa e são
inúmeros os encargos inadiâveis.
Por isso a emenda n\0 1, de 17 de outubro de 1969
deu outra redação _ao dispositiVo, que passou a dispor como se lê acima. Assim, hoje, o numerário correspondente às dotações do legislativo e do judiciário é ainda entregue em quotas trimestrais, -no
início de cada trimestre. O montante de tais quotas,
porêm, ê estabelecido na programação finanCeTia do
Tesouro Nacional. Assegura, porém, o texto constitucional que, na pior das hipóteses se fará no meSmo
percentual fixado para os órgãos do próprio Poder
Executivo. Desse modo, não dependerá no arbitrio do
Executivo essa entiega, pois, sacrificar o Legislativo
e o Judiciário entregando-lhes numerário em rolume
reduzido, importa sofrer igual sacrificio. (grifo e destaque nossos.)

Prossegue a leviana "Nota Oficial" emitida pelo Executivo (doe. 64) em divagações inverídicas para, finalizando, arvorar~se de "gerador de recursos" quando, na
realidade, o mesmo, isoladamente, é mero depositário
dos recursos· captados, devendo, por essa razão promover os repasse devidos ao conjunto d_os Poderes que
constituem o Estado, ou seja, os soberanos poderes Legislativo, Executivo e Judiciârio~
Conforme foi linhas atrás noticiado_e está cfistiilinamente -comprovado através da robusta documentação
que instrui a presente, o Chefe do Poder Executivo de
Rondônia, Professor Angelo Angetin, está, de forma vil
e ignóbil, tentando asfixiar o Podei LiSíS:lativo, descuro·
prindo a Const:itiJ.1Ção do Estado, na vã tentativa de- _ter
esse Poder curvad_o aos seus mesquinhos caprichos.
Além desses fatos, Senhor Presidente, podemos enumerar centenas de outros da maior gravidade, que certamente comprometem irremediavelmente a desastrosa ad~
ministração do Governador Angelo Angelin que, consoante a legislação vigente, está passível de ser enquadrada como sujeito atíVõ de crime de responsabilidade. capitulado no artigo 171 da Constituição do Estado. Senão
vejamos:
Da representa~io do Tribunal de Contas coritra o Governador Angelo Angelin
A Egrégia Corte de Contas do Estado formulou representação à Assembléia Legislativa contra o Chefe do Poder Executivo Estadual, por infrigência a dispoSítíVOs
constitucionais, que versa sobre crimes de responsabilidade praticados pelo Senhor Governador (Doe. 57).
O Presidente da Assembléia, ao final subscrito, cumprindo o que dispõe a Cons_tituição do Es{ãdo e o Regimento Interno do Poder Legislativo, solicitou ao Serihor
Governador as informações sobre a matéria, já que esse
é o seu _dever (Doe. 5_8).
O Setihor Governador, além de não prestar as iriformações solícitadas, como era a sua obrigação por força
de mandamento constitucional, impetrou Mandado de
Segurança perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Es-
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tado contra a Assembléia Legislativa coritra o Tribunal
de Contas, na vã tentativa de procrastinar o atendimento
à solicitação formulada pela Assembléia. (Vide does.
45/46.)
Os documentos anexos comprovam, sem qualquer
sombra de dúvida, que o Chefe do Poder Executivo Esta~
dual, praticou atas que podem ser caracterizados como
crimes de responsabilidade, passível, portanto, de ser
processado, tanto na ãrea civil, como criminal, além das
imputações de caráter administrativo a que está sujeito.
Conforme poderá comprovar, Senhor Presidente, o
Chefe do Executivo de Rondônia não tem correspondido
à confiança que Vossa Excelência nele depositou ao
nome"á-lo Governador do Estado de Rondônia.
Muitos outros atos tem praticado o Senhor Governador que demonstram o seu total despreparo para o
Exercício- do cargo para o qual foi nomeado.
Entretanto, Senhor Presidente, citaremos somente
mais um malfadado ato praticado pelo Governador
Angelo Angelin que contraria toda a legislação do País
sobre a matéria e que certamente irá estarrecer Vossa Excelência, como deiXO!.! toda a população de Rondônia
perplexa.
O Governador de Rondônia sanciona leis sem que tenham sido apreciadas pelo Poder Legislativo.
O Governador do EstadO, representado pelo seu titU~
lar, Governador Angelo Angelin, enviou à Assembléia
Legislativa as Mensagens n9s 118, 119, 120 e 130, versando sobre o endividamento interno e externo do Estado
de Rondônia e que deveriam ser objeto de apreciação
pelo Poder Legislativo, conforme determinam as Constituições Estadual e Federal.
=As Mensagens supramencionadas foram objeto de
apreciação por parte das Comissões de Finanças e Constituição e Justiça, tendo sido por elas rejeitadas e, na forma regimental, levadas a Plenário para apreciação e vo~
tação dos Srs. Deputados.
Em sessão plenária, o Sr. Líder do Governo, Deputado Amir Lando, requereu, em nome do Executivo Estadual, do qual é porta-voz devidamente habilitado, a retirada das Mensagens em apreciação, tendo sido o seu pedido deferido na forma regimental.
Em decorrência do pedido do Ud_er do Governo, as
Mensagens foram devolvidas ao Poder Executivo Estadual, através dos Ofícios da Presidência _da Assembléia
n•s 313/86 e 314/86, de 22 de agosto (Does. 49/51).
Co.ntrariando_ toda a legislação vigerite do País, especialmente as Constituições da República e do Estado, o
Senhor Governador sancionou os projetas de lei objeto
das Mensagens retiradas, numa atitude arbitrária e incompreensível, deixando_ o_ Poder_ Legislativo Estadual
perplexo com tamanha violência- ilão se tem notícia na
história da República que tal ato houvesse sido praticadO- pai --quãlquer Governante,_ nem mesino nos tempos
em que tiranos ditadores governaram a Nação.
E de indagar-se, entãci, Seilhor Presidente, quais as
medidas que poderão ser tomadas contra tão arbitrârio
Governante.?
A leglslação pâtria é clara, não deixando margeril à
qualquer dúvida a respeito dos assuntos ora levados ao
conhecimento de Vossa Excelência.
Solicitamos vénia à Vossa Excelência parã. analizarmos o aspecto legal das questões ora formuladas.
Do Direito
Passaremos a analisar, à luz do Direito, isoladamente,
cada um dos três casos ora levados à superior apreciação
de Vossa Excelência.
-Iniciaremos pela análise do descumprimento, por par·
te do Senhor Governador, da Lei Orçamentária.
Numa situação institucional normal, caberia o Pedido
d_e Intervenção Federal no Es_tado, na forina do que dispõe o art. 10, inciso IV da Constituição Federal, in ver·
bis.
"Art. 10. A União não intervirá no Estado,
salvo para:
1- ........ , ............... '' ..... ~.... -'··11- ............................ """""·""
111- ....... ''' ......... '''''''' ·-·~·'' ... .
IV- Assegurar o livre exercício de qualquer dos
Poderes estaduais".
E inquestionâvil, conforme o exposto, qiie fUrtandose o Executivo em promover os repasses, está obstaculando o livre exercício do Poder Legislativo, na medida
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em que fez-letra morta o art. 68 da Constituição Federal,
falseou os termos do art. 56,§ }\>,da ConstitUição Estadual e vem descumprindo os termos do art. 47 e seguintes da Lei n9 4.320, de 17-03·64, que assím estitui:'"Art. 47. Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária e como base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um
quadro de cotas trimestrais da despesa que cada
unidade orçamentâria fica autorizada a utilizar.
Art. 48. A fixação das cotas a que se refere o
artigo anterior atendera â aos seguintes objetivos:
a) assegurar às unidades orçamentárias, em
tempo útil, a soma de recursos necessârios e suficientes à melhor execução do seu programa anual
de trabalho;
b) manter, durante o exercício, na medida do
possível, o equilfbrio entre a receita arrecadada e
a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo
eventuais insuficiências de tesouraria.
Art. 49. A programação da despesa orçamentária, para efeito do disposto no artigo anterior, !everá em conta os créditos adicionais e as operações
extra-orÇãme'ntárias.
Art. 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite da
dotação e o comportamento da dotação orçamentária".
Por força desse dispositivo Toda Suplementação eventualmente promovida pelo Executivo, por força da delegação ao mesmo concedida através da Lei n-9 77/85, seja
por Superávit Financeiro, Excesso de arrecadação ou
mesmo créditos oriundos da União, induz, necessaria!I'ente, no imediato repasse do percentual cabente aos
demais poderes, aplicando-se, é evidente, os critérios di~
tados pela mesma Lei, em 4,31% tratando-se deste Poder
Legislativo.
Tal procedimento deve ser efetivado no momento de
cada suplementação, em razão de nossa Constituição Estadual não fixar prazo para o repasse. Aliás essa não fixação de prazo está presente nas ConstitUições de todos
os demais estados brasileiros, à exceção da Carta Política
do Estado de Santa Catarina que concedeu ao ExecutiVo
um prazo de 20 (Vinterdias, a contar da data da publicação da lei, o repasse devido.
Senão vejamos:
"Art. 78. O numerário relativo às dotações
constantes dos subanexos orçamentârios da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Justiça, serã
_entregue em duodécímos, na primeira -vintena do
respectivo mês ou quando resultante de crédito adicional d~ntro 9-e vinte dias, a contar da publicação
da respectiva lei".
O esdrúxulo comportamento do Sr. Chefe do Poder
Executivo, violando sistematicamente a legislação afeta
à matéria, tem fundo pot1tico, na medida em que o mes-

mo, não efetivando os repasses devidos, pensa:Va coagir
este Poder na apuração de fatos veiculados pelo Egrégio
Tribl.!nal de Contas deste Estado em Representação endereçada à esta Casa, que dava conta de irregularidades
profundas na condução do Executivo local. Aliás os fatos estão sendo objetos de questionamento perante a Justiça Estadual (does. 45 e 46).
Os dispositivos legais dtadosjâ seriam suficientes para
justificar o p-edido de intervenção Federal nu-Governo
do Estado de Rondônia.
Entretanto, Senhor Presidente, necessário se faz continuarmos a análise, sob o prisma do Direito, das demais
questões formuladas através da presente.
Mais uma vez, solicitamos vénia a Vossa Excelênda
para demonstrar que o Governador Angelo Angelin
vem, sistematicamente, descumprindo a legislação pátria, especialmente as Constituições da República e do
Estado+
Passaremos, pois, à apreciação da representação forlnulada pelo Tribunal de Contas do Estado contra o
Chefe do Poder Executivo de Rondô.nia, com base na infiíngência de dispositivo constitucional que versa sobre
crimes de responsabilidade do Senhor Governador.
Conforme foi noticiado linhas atrás, a egrégia Corte
de Contas do Estado formulou representação contra o
Governador Ãngelo Angelin, com base em dispositivo
constituciOnal, pois o Chefe do Executivo de Rondônia
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teria praticado atas, no exercício do seu cargo, que estariam caracterizados como crimes de responsabilidade,
Ao receber a representação formulada, o subscritor da
presente analisou-a profundamente, bem como a todos
os documentos que a instrufram e, cumpi'iildo o que dispõe a Constituição do Estado e o Regimento Interno do
Poder Legislativo, solicítou aõ Senhor Governador as informações necessãriãs sobre a matéria.
O Governãdor de Rondônia, sob as falsas alegações
de que o Poder Legislativo não tem competência para tal
e que estaria iniciando um processo de impeachment contra ele, impetrou mandado de segurança contra a Assembléia Legislativa e contra o Tribunal de Contas, procedimento este que está sendo apreciado pelo Poder Judiciário estadual. (Vide documentos anexos)
Ao negar-se a prestar informações à Assembléia Legislativa, o Governador do Estado simplesmente ignorou
toda a legislação pàtria, agindo como autêntico ditador,
já que não quer submeter os atas da sua administração
aos órgãos que, constitucionalmente, têm prerrogativas
para fiscalizar os atas do Executivo estadual.
Ora; Senhor Presidente, se é lícito qualquer cidadão
denunciar o Governador perante a Assembléia Legislativa por crime de responsabilidade (art. 71, parágrafo único da Constituição do Estad_o), não resiste à mais singela
análise de natureza lógica, ser vedado à Corte de Contas,
levar ao conhecimento do Poder Legislativo estadual decisão do seu plenário, fundamentada e acompanhada de
documentos que evidenciam a prática de crime de responsabilidade, pela não aplicação da Lei Oiçamentária.
Não cabe a argumentação de que o Governador de
Rondônia; por ser nomeado por ato de Vossa Excelência, com base na Lei Complementar n9 41/81, sendo,
portanto, demissível ad nutum, estaria isento de prestar
contas ao Legislativo do Estado e o de não cumprir mandamento constituciOnal.
A lei fo-i feita para Ser cumPrida por todos os cidadãos.
O Governador de Rondônia entende que não deva
prestar contas dos atas da sua caótica administração a
ninguém.
Essa, lamentavelmente, é a situação encontra~se ci.ue
enc_ontra-se o nosso Estado - uma autêntica "republiqueta", governada por um déspota do mais alto calibre.
Finalizando, Senhor Presidente, somos compelidos a
levar ao conhecimento de Vossa Excelência, o mais vil e
ignóbil ato praticado pelo Governador de Rondônia
contra o Poder Legislativo estadual.
Senão vejamos:
O Governador do Estado, através do seu titular, Governador Ângelo Angelin, enviou à Assembléia Legislativa, as Mensagens 118, 119, 120 e 130, vers:indo sobre o
endividamento interno e ex-terno do Estado e que deveriam ser objeto de apreciação por parte do Poder Legislativo.
As Mensagens oriundas do Executivo foram objeto de
apreciação por parte das ComissõeS de Finanças e 'Constituição e Justiça, tendo sido por elas rejeitadas, Pois foram constatadas diversas irregularidades e, principalmente, por ser público e notório que a capacidade de endividamento do Estado hâ muito exauriu-se.
Levadas a plenãrio, em sessão realizada em 19-8-86, o
Senhor Líder do Governo na Assembléia Legislativa,
Deputado Amir Lando, requereu em nome do Executivo
estadual, do qual é porta-voz legalmente habilitado, aretirada das mensagens em apreciação, tendo sido o seu
pedido deferido, na forma regimCntal. (Vide d_ocumento
anexo Doe. n9 48)
Diante dCsse fato, corriqueiro em qualquer Casa Legislativa, foram as mensagens devolvidas ao Executivo,
através dos Oficias da Presidência da Assembléia n9s

313/86 e 314/86, de 22 de agosto. (Does. n•s 49/51)
Ocorre, entretanto-, Senhor Presidente, que os projetas
de lei objeto das mensagens devolvidas ao Poder Executivo, por requerimento do seu IIder, foram sanCiOnadas
pelo Senhor Governador e publicada no Diário Oficial
de 3-10-86, num flagrante desrespeito às Constituições
Federal e Estadual, deixando os membros do Poder Legislativo perplexos com tamanha violência.
de estarrecer a qualquer cidadão de bom senso que
tal ato possa ter sido praticado por um governante, pois,
além de macular mandamentos constitucíonais, ficou caracterizado que Governador de Rondônia governa o Estado sem qualquer respeito ao ordenamento jurfdico vigente, já que adentrou em matéria de exclusiva competência do Poder Legislativo estadual.

e
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A Assembléia Legislativa já está tomando as medidas
judicias que o caso requer.
Entretanto, por sabermos que o cargo de Governador
do Estado de Rondônia é de confiança do Presidente da
República, sentimo-nos na obrigação de levar ao conhecimeto de Vossa Excel~ncia os fatos ora narrados, pois
entendemos que o Sr. Angelo Angelin além de trair a
confiança que Vossa Excelência nele depositou, está praticando toda espécie de terrorismo administrativo em
nosso Estado.
Urge, portanto, Senhor Presidente, que-drásticas medidas sejam tomadas por Vossa Excelência no sentido de
preservar a integridade da administração pública do Estado, pois a situação atual está insustentável, merecendo,
por essa razão, que urgentes medidas saneadoras por
parte do Governo Fe~eral sejam tomadas.
A robusta e concludente prova documental que acompanha a presente não deixa margem à qualquer dúvida
sohre o caos administrativo do Governo atual.
Diante do exposto, Senhor Presidente, indubitável a
atitude do, Senhor Governador contrária às Constituições Federais e Estadual, bem como afrontosa à moral e dignidade administrativas.
A nossa preocupação em trazer esses graves fatos ao
conhecimento de Vossa Excelência, repousa na circunstância de que o Poder Legislativo Estadual, que ora representamos, estar alijado das suas funções constitucionais de fiscalizador dos atas do Executivo, em virtude
dos atentados à ordem jurídica praticados pelo Senhor
Governador do Estado.
E, sabedores de que o cargo ocupado pelo Senhor Governador, é de confiança de Vossa Excelência, portanto,
exonerãvel ad nutum, não poderíamos omitirmo-nos em
trazer ao vosso conhecimento, esses lamentáveis fatos
que demonstram cabaJmente não estar o Senhor Gov.ernador do Estado merecendo a confiança que lhe depositou Vossa Excelência, ao nomeá-lo para o cargo. Porque
temos certeza absoluta de que as pessoas de confiança de
Vossa Excelência não praticam atas qUe venham a denegrir a Constituição, a desrespeitar as leis, enfim; a manchar o vosso nome indiretamente, pela prática de atas
ímprobos e arbitrários.
Estamos, assim, confiantes, que Vossa Excelência saberá tomar as medidas que se fazem necessárias para sanar as arbitrariedades e ilegalidades praticadas em abuso
de cargo, que é de sua confiança.
Aguardaremos, pois, com serenidade, as medidas administrativas e políticas que certamente tomará Vossa
Excelência para preservar a dignidade da administração
pública no Estado de Rondônia, tão vilipendiada pelo
Chefe do Poder Executivo Estadual.
Porto Velho, 7 de outubro de 1986.- Ami~•-~l_Gomes
da Silva, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SrS. Senadores:
A nossa Carta Magna, em seu art. 27, declara que "o
Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional,
que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal".
E a consagração dá Sísterriã. Legislativo bicameral.
O bicameralismo tem suas raízes na velha Atenas e na
antiga Rol!la. O Senado ateniense e o Senado romano,
em determmados períodos de sua história, tiveram certa
ascendência sobre as Câmaras populares, apesar de essas
sancionarem ou vetarem os decretos senatoriais.
O sistema bicameral perdeu a sua influência mais tar~
de com o advento dos Conselhos do Rei e dos Estados
Gerais (nobreza, clero e burguesia), mas readquiriu posteriormente todo o seu prestígio, principalmente na Inglaterra, com a instituição da Câmara Alta ou dos Lerdes e da Câmara Baixa ou dos Comuns, no século XIII.
Com a promulgação da Constituição dOs EüA, O bicameralismo consolidou-se em definitivo e-a maioria dos
Estados civilizados o adotou, em linhas gerais.
O Brasil, a partir da sua Coristítuição monárquica de
1824, não se afastou do sistema bicameral, que foi mantido em todas as Constituições republicanas.
A Câmara Alta ou Senado, a par da sua função legiferante_ e de outras específicas, sempre exerceu atívidade
moderadora, em face das paixões políticas manifestadas
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na Câmara Baixa ou Câmara dos Deputados, mantendo
sempre o equilíbrio, a moderação e a prudência.
O Senado Federal nasceu com o próprio sístenia constitucional, instituído em 1824. Conviveu com o Império e
subsistiu na República.
Participou de todos os episódios importantes de nossa
História desde a sua instalação, que ocorreu em 6 de
maio de 1826, marcando a sua presença nas horas de
grandeza, comportando-se à altura das suas tradições,
com decisões firmes e corajosas e nos momentos de crise,
, impondo-se como modelo de equilíbrio e moderação,
buscando as soluções que melhor conviessem aos inferesses nacionais.
Como parte integrante do nosso processo histórico, o
Senado apenas sucumbiu quando com ele desapareceram, por breves períodos, o sistema representativo e a
normalidade constitucinal. Mesmo nesses momentos, o
Senado continuou a existir como instittuição, defendendo as idéias liberais e lutando com denodo pelo restabelecimento do Estado de Direito.
Durante os 63 anos em que conviveu com o ImpériO, o
Senado Federal participou, intensa e ativamente, de todos os acontecimentos históricos que marcaram aquele
pedodo. Jamais se omitiu. Assumiu posições fírmeS,-tomou decisões corajosas, conquiStando o respeito e a credibilidade popular.
Desempenhou papel relevante na Revolução Farroupilha, nas Revoluções de 1842 e 1848 e na Abolição da
Escravatura, participando ativamente do processo histórico que suprimíu o tráfico de esc"ravos, que implantou
a Lei do Ventre Livre e dos Sexagenários e que culminou
com a assinatura da Lei Aurea.
São epiSódios a que o Senado Federal estã indissoluvelmente ligado e cuja reconstituíção pode ser feita
buscando-se o testemunho da História, registrada nos
Anais desta Casa.
A importância e o prestígio da Instituição decorriam
não apenas em função de suas relevantes atribuições
c:onstitucionaíS, maS principalmente effi função -do respeito conquistado em cada votação que ali se verificava,
em cada parecer emitido e pelo envolvimento decisivo e
permanente com os temas de interesse da coletividade.
Com a Proclamação da República, extinguiu-se o velh_o_ Senado do Império. Com ele desapareceu a vitaliciedade do mandato. Mas não a sua força, o seu prestígio, a
sua credibilidade que tinham feito a grandeza do lmpê'rio. A Instituição continuou de pé, mais forte e mais
reSpeitada.
Os primeiros anos da República foram conturbados.
Um novo regime estava sendo erigido e mais uma vez o
Senado Federal teve atuação decisiva e fundamental nos
momentos de maior tensão, transformando-se a sua tribUna no arauto das correntes de opinião que, aos poucos, plasmavam a nova forma de governo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na doutrina constitucional de todo o período republicano~ o Senado Federal
representa o equilíbrio federativo, a fim de evitai' a influência dos grandes Estados ou dos Estados mais populosOs sobre os pequenos Estados ou os Estados menos
populosos~ Isso se faz necessário, uma vez que a representação popular com assento na Câmara dos Deputados se baseava, como ainda hoje, na população. De tal
sorte que, em virtude da distribuição demográfica do
País, os Estados que somassem a mai-oria da população,
embora não englobassem a maioria dos Estados, poderiam, teoricamente, fazer prevalecer os seus interesses
sobre os demais.
Com a representação igualitâria do Senado Federal,
mesmo que isto viesse a ocorrer na Câmara dos Deputados, poderia ser corrigido na outra Casa do Congresso.
Neste sentido, o Senado Federal desempenhou, a partir de 1946, uma relevante função, não apenas fazendo
prevalecer o equilíbrio federativo, mas participando
igualmente da elaboração legislativa. São desse perfodo
proposições importantes, como a Lei il9 2.004/53, que
criou a Petrobrás, a Lei n'>'l.7ll/52, que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, e a Lei
n9 2.874/56, que fixou a mudança da Capital para o Planalto Central, para o dia 21-4-60.
A atividade parlamentar já não se esgota no debate
político que foi preponderantemente no Império nem na
ação legislativa que foi fundamental na edificação daRepública.
A atividade fiscalizadora do Poder Legislativo, de importância crescente no universo das atribuições dos par-
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lamentos contemporâneos, exige constante e permanente
atualização.
A complexidade da vida econõmica neste último quartel de sêculo, a aceleração do conhecimento científico a
exigir novas e constantes medidas disciplinadoras e de
intervenção do Estado, a multiplicidade do inter-

relacionamento cultural entre as Nações, impõem aos legislativos modernos uma dinâmica própria de atuação,
necessariamente rápida e complexa. A medida em que

crescem os interesses do País, na proporção em que alegislação deve não apenas prover; mas prever para que o
interesse coletivo possa prevalecer sobre as conveniências pessoais, o Congresso jã não pode valer-se dos mêtodos tradicionais de elaboração legislativa ou de julgamento político. Em função desse imperativo, o -Senado
modernizou a sua estrutUra, aprimorou seus métodos de
trabalho e adquiriU o domínio de urna nova técníca de
informação legislativa.
O papel desempenhado pelo Senado Feperal como poder fiscalizador da administração pública não pode ser
ignOrado, bem como o de mediador dos conflitos, funcionando sempre como uma vâlvula de escape das tensões sociais, permaneCendo sensível aos problemas que
atingem a comunidade e buscando sempre soluções que
conciliem o interesse nacional com as expectativas do
povo brasileiro. Assim tem sido sua atuação nas CPI,
procurando sempre resguardar a sua dignidade, sem ficar indiferente aos desdobramentos sociais de sUas decisões.
O Senado Fe9,eral conquistou o seu espaço atravês da
sua atuação históriCa, honrada e determinada pela serie·
dade no trato dos problemas nacionais e pela sua luta
constante pelo aperfeiçoamento das instituições democráticas.
A nova Constituição que-iremos votar em 1987, estou
certo, consagrarâ mais uma vez o _sistema bicameral, essencial para a sobrevivência e consolidação do processo
político brasileiro, pois a nossa democracia não poderâ,
jamais, presCindir da atuação do Senado Fe~eral, por
tudo o que ele representou e representa no nosso processo histórico e pela contribuição que tem dado ao aperfeiçoamento da nossa legislação social. Por estar sempre
sensível aos problemas que afligem a nossa gente, mantendo as atribuições que lhe são específicas, consagra-se
a singularídade do Senado Fefleral como verdadeira
constante na nossa estrutura constitucional.
O Senado Federal saberâ sempre corresponder às expectativas do povo brasileiro e serâ sempre digno do
conceito conquistadO atravês das lutas travadas no Impériõ e nos anos dificeis d"a República e contiiúiafâ-lutando para que o Brasil seja cada vez mais forte e justO,
vivendo uma democracia que garanta a todos os brasileiros o direito à vída, à educação e ao trabalho.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas)
O SR. PRESIDENTE (José FrMelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL. PE. Pronuncia
o seguinte discurso)...:..... Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No início da presnete Sessão: Legislativa, tive a honra
de dirigir-me aos ilustres pares, desta Tribuna, para
transmitir apelo dos engenheiros-agronômos do Ministério da Agricultura, no sentido de que uma política
equitativa de remuneração fosse estabelecida n.iqUela
Pasta, igualando-os a outras categorias de nível superior,
em confronto com os quais o enge;nheiro-agronômo sempre sofreu grandes diferenciações.
__
A atual conjuntura econômíc:i e a estabilização do
chamado Plano Cruzado coill todas as suas implicações,
mormente as relacionadas com a produção agropecuária, põem em relevo _o _papel do engenheiroagronômo, pois o aperfeiçoamento dos métodos e das
técnicas agrícolas e expansão, via aumento da produtividade, são fatores preponderantes nessa sábia política
de revalorizaç--ão da terra e do homem do campo.
Agora mesmo, estamos sabendo, um corajoso plano
de irrigação está em marcha, abrangendo àreas férteis,
que deixam de produzir se lhes falta a àgua necessâ.ria.
E o que ocorre, por exemplo, em extensas àreas do
Nordeste brasileiro, onde há muita àgua armazenada em
grandes açudes, mas que deixam de ser aproveitadas adequadamente na cultura.
Nossa produção de grãos, assim, estabilizou-se em um
patamar pouco exptessivõ-, se levarmos em conta o au-
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menta populacional e o crescimento das cidades, em detrim~nto dos campos.
O engenheiro-agronômo, portanto, assume papel cada
vêz mais _relevante nessa arrancada que ora empreendemos no sentido de retirar dos campos agricultáveis, da
pecuária extensiva, o máximo de produtividade,
Se essa valorização profissional vem sendo reconhecida pelas empresas privadas, que agora mais do que nunca encaminham boa parcela de seus capitais para a agricultura e para a pecuária, o mesmo não se pode dizer
com relação aos órgãos governamentais.
São distorções que não pode subsistir, impondo-se ur·
gentes e justas correções.
E este o apelo que voltamos a formular aos esclarecido
Ministro lris Rezende, sempre atento aos problemas de
sua P:1sta.
Que· o agrônomo seja colocado, pelos ór_gãos competentes, dentro do plano de remuneração dos servidores
públicos, -~a posição_ a que fazjuz, por constituir elemento dos mais importantes na busca do aumento da produção, meta cujo akance é indispensável à nossa estabilidade econômica e social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

ministração oficial, generalizando comportamentos em
relação do desejado e necessário combate ao esbanjamento, às mordomias e aos gastos dispensâveis e as despesas de retorno garantido, como as da área da educação.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não queremos,
também, que alguns apressados queiram ver neste pronunciamento uma proposta de liberação nos preços das
anuidades escolares, ou de criticas ao •·Plano Cruzado"
que tantos benefícios vem trazendo ao povo brasileiro,
apesar de protestos de tradicionais setores e pessoas que
tiveram seus privilégios atingidos. Hoje, aqui, quero defender - e levo um veemente apelo e um grito de alerta
ao nosso Colega Jorge Bornhausen, Ministro da Educação, e ao nosso Presidente José Sarn"ey, ele também um
ex-professor da "Campanha Nacional de Escolas da Comunidade" - a valorização do professor, em todos os
níveis. Desejo para todos eles salários dignos, possibilidade de dedicação integral ao trabalho de ensinar, excelente condições de trabalho, tempo remunerado para o
aprimoramento e para participação em reuniões e grupos de e::;pecialização e treinamento específico. Que sejam, realmente, professores. Mas até do que isto: que seja:m mestres!
Mas, quero tambêm propor que todo_s nos unamos na
busca• desse ideaL A nova e futura Constituição a servotada aprovada pela Assembléia Nacional Constituinte,
que se instalarâ no próximo dia 19 de fevereiro, requer
uma verdadeira decisão política cm favor da educação,
Não podemos mais nos enganar; necessitamos de um
programa institucional e nacional voltado para a educação. Um programa que se preocupe menos com edifícios majestosos para as escolas, e se volte mais para a
formação do professor, para as condições de seu trabalho, para a sua remuneração, para a sensibilização da comunidade em que atua, pela efetivação dos processos de
eleição_direta -parã a escolha dos dirigentes das unídades
escolares.
De nada adiantará uma revolução económica e um
Congresso Nacional renovado, disposto a buscar uma
Constituição moderna, bem elaborada, se não tivermos
uma Nação que tenha consciência política. O nosso povo
continua com milhões de crianças em idade escolar fora
dos bancos de escolas, alírnentação escolar_sem ating"ir
todos os alunos carentes, com prêdios bonitos -para escolas_ sem professorado. Os nossos mestres precisam ser
politicamente conscientes, bem remunerados, dedicados
e voltados para o mais importante na educação, que é
educar.
,
Constituintes de 1987: o povo brasileiro aguarda, e todos os que acreditam em educação aspiram, a colocação
da educação, no Brasil, no degrau mais elevado do "podium" da disputa pela nossa verdadeira independência.
Lembremo-nos do "Dia do Professor", hoje e em todos
os dias do ano, não só para homenagens passageiras e
superficiais; lembremo-nos dele como o dia mais importante da nossa luta pela verdadeira emancipação sóciopolítica do povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
A cem dias da instalação da Assembléia Nacional
Constituinte, não poderíamos, em nenhuma hipótese,
deixar passar sem um registro muito especial este "Dia
do Professor", que, hoje, o Brasil inteiro relembra, homenageia e destaca.
Na prática, todo dia ê dia do professor. Mas, hoje, é
muito importante lembrarmos que essa categoria profiSsional está necessitando, realmente, de ser relembrada,
homenageada e destacada em todos os dias, jâ que tem
sido, especialmente nos últimos anos, relegada a um plano secundârio, incompatível com a reaiidade do nosso
País, pobre de quem se ~edique ao magistério ~carente
de quem se interesse pela carreira.
Ser profeSSor, ultimamente, no Brasil, tem sido uma
opção profissionartão difícil que já se consagrou entre
todos nós o refrão de protesto, grassado no meio dessa
sacrificada g"ente, em que se- diz "Hei de vencer, mesmo
sendo professor". E não podemos olvidar, também, que
desmerecer a categoria dos professores, em todos os seus
níveis de habilitação, é adiar o nosso desenvolvimento
integral como homens; é deixar para depois a luta pela
emancipação política; ê esquecer um pouco que somente
através da educação é que se formam gerações; ê ignorar
que todos temos uma grande parcela de responsabilidade
pelo País que iremos desejar para nossos filhos e o nosso
amanhã de nação desenvolvida.
Despertada e identificada como uma categoria profis-sicinal, a classe dos professores uniu-se, e passou a·Jutar
pelos seus objetivos e direitos mais recentemente, principalmente devido à opressão que sofreu durante os anos
-mais duros do nosso autoritarismo recente; em suas entidades de classe, passaram a se unir e despertar; nas ruas,
se juntaram aos que exigiam do regime autoritário, pediam eleições diretas e reclamavam um Brasil para os
brasileiros; e, hoje, mais que reivíndicam, exigem um melhor tratamento para todos, conscientes de que a edu~
cação tem pressa, requer uma decisão política imediata,
tem caminhos próprios, preocupa-se com a f~rmação
das crianças e jovens do Brasil que vivemos. Mas, o fazem com os olhos e o pensamento voltados para o Brasil
novo, de amanhã, mas de um amanhã que tem que co. meçar a ser moldado, formado e construído a partir de
agora.
O "Plano Cruzado", que abriu- e continua abrindo
- um novo caminho para todos nós neste País, tem muitos mêritos, merece contar com o apoio de todos os brasileiros, e necessita consolidar-se. Mas, há um ponto que
esse elogiável Plano trouxe problemas concretos; é, exatamente, na ârea da educação.
Ao tabelar as anuidades escolares, ele desestimulouou melhor, fechou as portas- para as iniciativas destinadas à valorização salarial do professor das escolas privadas, desestimulando a classe e, comprovadamente, exigindo mais sacrifícios ainda dos que a ele se_ dedicam. Na
área pública, nivelou por baixo o tratamento dado à ad-
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
çonvoca sessão extraordinâria a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-IDiscussão, em turno úníco, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 306, de
1986 (n9 438/86, na origem), de 18 de agosto do corrente
ano, pela--qual o Senhor Presidente daRepúplica submete à deliberação do_ Senado a escolhª do Senhor Aderbal
Costa, Ministro de- segurlda classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de embaixador do Brasil
junto à República Co"opCrativa da Guiana.
-2Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 357, de
1986 (n9 511(86, 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 Luiz
Felipe de La Torre Benitez Teixeira Soares, Ministro de
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primeira classe, da carreira de diplomata, para exercer a
função de _e_m.b!lllla_d_QI___Q,_Q_jk_asil junto à República do
Quênia.

-3Discussão, em turno úniCO, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'l' 366, de
1986 (n<? 528/86, na origem) de 11 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escQlha do Senhor
Carlos Albe_rto Leite Barbosa, Ministro de prím~ra classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de
embaixador do Brasil jUnto à República da Itália.

DiSCussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteríores Sobre a Mensagem n'l' 367, de
1986 (n9 529/86, na origem),-de ll de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a esC"olha do Senhor
Bernardo de Azevedo Brito, Ministro de segunda classe,
da carreira de diplomata, para exercer a fun-ção de embaixador junto à República do Zimbábue.

-5Discussão; em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 368, de

Ata da
4~

l986 (n' 530(86, na origem), de ll de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
sUbmete· à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Celso Antonio de Souza e Silva, Ministro de primeira
_ classe, da carreira de diploin.ata;para ex_ercer a função de
embaixador do Brasil junto ao ReinO Unido da GrãBretanha e Irlanda do N_orte.

·-óDiscussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 384, de
1986 (n9 549/86, na odgeni)~- de Hi de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Oscar Soto Lorenzo Fernandez, Ministro de primeira
classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de
embaixador do Brasil junto à República Federal da Alemanha.
'
-7-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 453, de
1986 (n9 632j86, na origem), de 8 de outubro do cor_~nte
ã.rio, pela qual o Senhor Presídente da República subme-te à deliberação do Senado a escolha do Se!_lhor Jorge Pires do Rio, Ministro de segunda classe, da carreira de di~
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plimata, para exercer a função de embaixador do Brasil
junto ao Reino da Tailândia.
-8-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 455, de
19~6 (n9 ~34/86, na origem); de 8 de outubro de 1986,
- Peia qual- o senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a- escolha do S"enhor Carlos
Eduardo de Affonseca Alves de Souza, Ministro de pri~
meira- classe, da carreira de diplomata, para exercer a
função de embaixador do Brasil junto a República Socialista da Tchecoslovãquia.
-9-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 459, de
1986 (n9 640/86, na origem), de 14 de outubro de 1986,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor João Tabaja~
ra de Oliveira, Ministro de primeira classe, da carreira de
diplomata, para exercer a função de embaixador doBrasil junto à República da Austria.
O SR. PRESIDENTE (José Fríigelli)- Estã encerra~
da__ a sessão.
(Levanta~se a sessão às 16 horas e 50 minutos)

Sessão, em 15 de outubro de 1986

Sessão Legislativa Ordinária, da

-
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EXTRAORDINÃRIA -

Presidência dos Srs. José Fragelli
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS $RS. SENADORES:
- Altevir Leal - Galvão Modesto - Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa _,Américo de
Souza - Alberto Silva - Helvfdio Nunes - João Lobo
- Cêsar Cais·- Virgílio Távora - Carlos Alberto Moacy~ Duarte - Martins Fil,ho - Humberto Lucena
- Amir Gãudêncio..;...., Maurício Leite- José Urbano
--Cid Sampaio- Nivaldo Machado- L-lliz CRVãlci:Ul~
te- Albano Fr11nco- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana - João. Cal~
mon --Josê lgnácio Ferreira- Amaral Peixoto-:- Nelson Carneiro- Jamil Haddad- Itamar Fqmco -Murilo Badar6 - Alfredo Campos - Fernando Henrique
Cardoso- Severo Gomes- Benedito 'Ferreira- Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller- Roberto CampOS -José FrMelli - Marcelo Miranda Saldanha Derzi - Affonso Camargo -Arno Damiani
- h;an Bonato - Carlos Chiar_clli _- ~edro S_im_on_Octãvio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli)- A lista de pre~
sença acusa o comparecimento de 50 Sr~l. Senadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus inciamos nossos trabalhos.
So_bre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19~
Secretário.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 234, de 1986
Acrescenta parágrafo único ao art. 213 do
Decreto--Lei n' 2.848, de 7 de- dezembro de 1940 Código Penal.
_
O Congresso Nacional decreta: __ __ ___
. Art. 1' O art. 213 do Decreto-Lei u.~ 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal - fica acreScido do
seguinte Parágrafo único~
.. Parágrafo único. O fato de ser_ç_ageJtte_mari~
do ou concubino, não o exime de pena."

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as dispoSições em con"trãiio.
Justificação
-A jornalista Susan Brownmiller, no seu estudo intitulado "Contra a Nossa Vontade: os homens, as mulheres
e o estupro", dá-nos conta da hnportância-da violência
sexual exercida por maridos, em todo o mundo, com nocivas re"percussÕes ,biopsiCÇ)S_ sociaís, para,_ a mulher.
Eis por conseguinte,- a fonte inspiradora desta iniciativa, a qual calça~se nos precedentes legislativos australiano, estadunidense e de Israel.
Dispensável afirmar que o marido ou companheiro
coator carrega, dentro de si, forte potencial de agressivi~
dade, e suas concepções acerca do_ relacionamento sexual
estão eivados de machismo ultrapassado que se contrapõe à nec~ssâria harmonia básica do relacionamento
homem~ mulher.
Salientamos, finalmente, que na Austrália caso de estu_pro no casa!Jl_ento foi julgado pioneiramente, e vários
outros países já começam a rever Sua legislãção penal, no
particular.
Estamos côn"scios; portai1to; da raZoabilidade jurídica
da presente Proposição, para a qual contaremos, certamente, com o apoio dos nossos eminentes pares.
Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1986. -Jutahy
Magalhães.

LEGISLAÇAO CITADA
CúDIGO PENAL
Art. 213. Constranger mulher à conjunção carnal,
mediante violência ou grave ameaça:
Pena - reclusão, de três a Oito ãilos.

O SR. PRESIDENTE (José Fqtgelli)- O projeto lido
será publicado e despachado à comissão competente.

Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr.
19-Secretário.
sao lidas as seguintes
Em 15 de _oububro de 1986
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir de 20 de novembro, para,
devidamente autorizado pelo Senado, na forma do art.
36, § 2' da Constituição e art. 44 do Regimento Interno,
participar, como Observador Parlamentar, da Quadra~
gêsima Primeira Sessão da Organização das Nações Unidas_. ___ _
Atenciosas saudações, Murilo Badaró.
Em 15 de oububro de 1986
Se"ilhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir de 5 de dezembro, para,
devidamente autorizado pelo Senado, na forma do art.
36, § 2' da Constituição, e art. 44 do Regimento Interno,
participar, Como Observador Parlamentar, da QuadraM
gésíma Primeira Sessão da Organização das Nações Unidas.
Atenciosas saudações, Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidêncif
fica ciel').te. (Pausa:.)
A Presidência, não have~d~ obje.çã~ d.o Pi~~âri~.. inclui, na pauta dos trabalhos cj:;~, presente sessão, as Men~
sagens n9s 454 e 457, de 1986, uma vez que as mesmas se
encontram em condições de nela figurar.
d SR. PRESIDENTE (José FragCfii) --Passa-se à

Outubro de 1986

OREDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, iiri turriO -t1ri!Cá, do Parecer da Coniissão- de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'
306, de 1986 (n"' 438/86, na ortgetil), de 18 de agosto

do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Aderbal Costa, Ministr-o de Segunda
Classe, da carreíra de Diplomata, para exercer a
função de embaixador do Brasil junto à República
Cooperativa da Guiana.

Item 2:

DíscurSão, -em -turno único, do parecer da COmissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9
357, de 1986 (n' 511/86, na origem), de 2 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a esc_olha do Senhor Luiz Felii:ie De La Torre Benitez Teixeira Soares; Ministro de Primeira Classe,
da carreíra de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à república do Quênía.
Item 3:
Discussão, em turno único, do parecer da COri'lissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"'
366; de 1986 (n" 528/86, na origem), de li de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repúbfica submete à deliberaçãodo Seriado a escolha do Senhor Carlos Alberto Leite Barbosa, Ministro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República Italiana.
Item 4:
Discussão, em turnO U.tfiCo, do Parecer da COmissão de Relações Exterioies sobre a Mensagem ri"'
453, de 1986 (ri"' 632/86, na origem); de 8 de outubro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Jorge Pires do Rio, Ministro· de Segunda Classe, da carreira de Diplomata, Para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia.

Item 5:
Discussão, eriJ. lurilo único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~>
455, de 1986 (n"' 634/86, na origem), de8 de outubro
de 1986, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos Eduardo de Affonseca Alves de Souza,
Ministro de Primeira-Classe, da carreira de DiploR
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Socialista da Tchecoslováquia.
Item 6:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~
-367, de 1986 (nl' 52~[86, na origem), de II de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Bernardo de Azevedo Brito,
Ministro de Primeira Classe, da carreira dC Diplomata, para exercer a função de Ernbaixador doBrasil junto à República do Zimbãbue.
Item 7:
Discussão, em turno (mico; do Parecer- di COtriissão de Relações Exteriores sobre a ,Mensagem n~
368, de 1986 (n• 53Q(g6, na origem}, de II de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do SenaR
do a escolha do Senhor Celso Antonio de Souza e
Silva, Ministro de Primeira Classe, da cafreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto ao Reino Unido da Grã-Bretranha e
frlanda do Norte.
Item 8:
Discussão, em turno úniCo, do Parecer da Comis~
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~
384, de 1986 (n' 549/&6, na origem), de 16 de se-
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tembro do corrente ano, pela qual o Senhor PresiR
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor OscQl' Soto Lorcnzo Fernandez, Ministro de Primeira Classe, da carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à Repúbiíca ~ederal da Alemanha.
Item 9:
discussão, em turno único, do Parecer da Co_missão de Relações Exteriores sobre a mensagem n9
459, de 1986 (n9 640/86, na origem), .de 14 de outubro de !986, pela qual o senhor Prestdente daRepública submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor João Tabaj_ara de Oliveira, Mip,istro de
primeira classe, da carreira de diplomata, para exercer a fUnção" de Embaixador-do Brasil junto à Re~
pública da Aústria.
Item 10.
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a mensagem n"'
454, de 1986 (n9 633/86, na origem), de 8 d:' outubro
do corrente ano, pela qual o Senhor Prestdente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Octávio Rainha da Silva Neves, Ministro de primeira classe, da carreira de dipl?~ata,
para execer a função de Embaixador do_Bra_s_tlJunto
à República da lndia.

Item 11:
Discussão, em turno único, do Parçcer da Comissão de Relações Exteriores sobre a mensagem n"'
457-, de 1986 (n9 637 j86, na origem), de 13 d~ outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submente à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Marcílio Marques Moreira
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto aos Estados U nido_s d'a América.
<

As- matérias- constantes dã. pauta da preSerite sCssão,
nos termos -da alínea h do art. 402 do Regimento Interno,
deverão ser apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A :sessão transforma-se~_em secreta às 19 horas e
28 mlhutos e volta a ser pública às víitte horas e TJl tH.inutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli) Está reaberta a
sessão.
Há oradores -inscritos.
CQncedo a palavra ao nobre Senador Gastão_ MUller.
O SR. GASTÃO 1\IÍÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A Sudeco está sob o comando do Senador Mendes CaR
nale e vem agindo com real proficiência.
Ainda, agora, Senhor Presidente, Senhores Senadores,
aquele órgão prometeu uma ação enérgica no âmbito da
preservação ambiental no Pantanal.
Transcrevo o documento estabelecido pela Sudeco.
MINISTtRIO DO INTERIOR
Superintendência do Desenvolvimento
da Re2iào Centro-Oeste
AÇÓES DA SUDECO NO ÂMBITO DA
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
O Programa do Pantanal
Desde maio deste ano a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste - Sudeco vem
coordenando as iniciativas instituciona'is de preservação
e de desenvolvimento, da região da Bacia do Rio Paraguai, que abrange 58 municípios da Região ·ceritroOeste, nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul.
Orientados pela filosofia do planejamento participativo, a Su_deco promoveu um encontro com grande parte
dos interlocutores das administrações federal, estadual e
municipal e representantes da comunidade para um debate sobre as formas desejáveis de intervenção no meio
ambiente, com vistas sobretudo à sua proteção. Esta reunião realizou-se em Corumbá-MS, a "3 e 4 de julho, ge-

rando importantes recomendações, endossadas pela comunidade pantaneira.
Em obediência às recomendações daquela reunião fow
Tani lfislifuraas- COmiSSões -de trabalho à nível estadual
(Mato GrOsSo e Mato Grosso do Sul) e a nível federal,
que tiveram. co~o objetivo a coordenação das ações volR
tadas para um desenvolvimento racional da área, sob a
interveniência da variável ambiental.
A principal tarefa destas comissões foi a elaboração de
Termo de Referência do Programa do Pantanal, que
mostrasse as diversas priorídades de ações necessárias à
produção_ do meio ambiente e à conservação dos recursos naturais renováveis, para efeito de negociação dos recursos necessários, tanto na esfera fedefal do País quanto na ârea de financiamento internaciOnal.
Após 40 dias de trabalho das comissões, produziu-se
um têrmo de referência pri!Iiminar, que está- sendo estudado pela equipe técnica da Sudeco e que muito breve
constitUífá-documento oficial de negociação do instruR
menta financeiro do_ programa em pauta.
Neste período ocorreu, no âmbito da Sudeco, a renovação do Acordo de Cooperação Técnica com a Fr~nça,
_o que deu novo impulso às trocas de conhecimento têcnico, oportunizando a vinda de duas missões francesas de
curta duração- uma na ârea de agrciindustrias e a outra
no PantanaL
Esta última, com duração prevista de três semanas, a
partir do dia 20-10~86, tem como objetivo principal sugerir as providências relativas à legislação e ao gerenciamento do espaço.
A equipe de especialistas da missão francesa acompanhará a equipe da Sudeco, que vem dedicando seus esfºrços a este programa, num roteiro pelo Pantanal com
objetivo de ·definir os condJdonantes da realidade local.
A proposta de trabalho da Sudeco se prende sobretudo a
equacionar_de maneira precisa e rápida as alternativas
futuras para a região da bacia do Rio Paraguai e principalm~nte evitar um futuro e irreversível desastre ecológi-

_qg.

-

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragclli) palavra ào nobre Senador Odacir Soares.

Concedo a

O SR. ODACffi SOARES (PFL- RO. Pronuncia o
seguinte· discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A Presidência da República, em 5 de março de 1985,
enviou ao Congresso Nacional a Mensagem nl' 147, de
1985, submeténdo à apreciação do Poder Legislativo o
texto da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar, concluída em Montego Bay, Jamaica, em 10 de
dezembro de 1982.
Ao eilcarninhar a referida Convenção ao Poder Leglslativo, o Poder Executivo atendeu ao preceito C$tabelecido pelo art. 44, inciso I, da Carta Magna, que determina:
ser da competência exclusiva do Congresso Nacional, Jnter alia, resolver definitivamente sobre as convenções celebradaS pelo Presidente da Rcp6bfica.
EMminado na Câmara dos Deputados, após a emissão de parecer favorável de diversos órgãos técnicos da.."
quela Casa, o texto da Convenção foi aprovado, tendo
sido o Projeto de Decreto Legislativo n' 107, de 1985, encaminhado ao Senado Federal em 20 de novembro do
ano findo.
Nesta Cas~_. o texto encontra-se em tramitação, para
análise das Comissões pertinentes, tendo sido inicialmente enviado às Comissões de ReJações Exteriores, de
Constituição e Justiça, de Ciência e Tecnologia, e de Segurança Nacional.
A mencionada Convenção, em seus 320 artigos,
subdivide-se em dezessete partes, que tratam dos seguintes assuntos:
--:-Parte _I - Introdução
-Parte II - Mar Territorial e Zona Contígua;
-Parte f i - Estreitos Utilizados para a Navegação
Intex:nacional;
-Parte IV - Estados Arquipélagos;
- Parte V - Zona Económica Exclusiva;
-Parte VI--Plataforma Continentlif;
-Parte VII - Alto Mar;
-Parte VHl - Regime das Hhas;
-Parte IX - Mares Fechados ou Semifechados;
- Parte X - Direito de Acesso ao Mar e a partir do
Mar 9os Estados sem Litoral e Liberdade de Trânsito;

-Parte XI -A Área;
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-Parte XII - Proteção e Preservação do Meio Marinho;
-Parte XIII - Investigação Científica Marinha·
-Parte XIV - Desenvolvimento e Transferênci~ de

Tecnologia Marinha;
- Parte XV -

Solução de Controvérsías;

Parte XVI - Disposições Gerais;
Parte XVII - Disposições Finais.
Nove anexos integram o texto da Convenção.
Dedicam-se eles aos seguintes temas: Espécies Altamente
Migratórias; Comissão de Limites da Plataforma Continental; Condições B~sicas para a Prospecção, Explor.ação e Aproveitamento; Estatuto da Empresa; Concihação; Estatuto do Tribunal Internacional do Direito do
Mar; Arbitragem Especial; e Participação de Organizações Internacionais. Dez longos anos foram consumidos na elaboração da
Convenção, tida por muitos como verdadeira obraprima do Dii'eito Internacional.
No Brasil, tem provocado polêmicas, pois encontra
ferrenhos adversários e entusiasmados defensores.
Muito debatido na década de setenta, no período que
se seguiu ao ufanismo da decretação, pelo Brasil, do Mar
Territorial de duzentas milhas, continua o- instituto a
motivar argumentos favoráveis e contrários. Da parte
das autoridades que constituem o atual Governo, às
quais estão afetos o~ problemas do mar, tem merecido
ampla defesa.
Seus adversários evocam argumentos consistentes
para condená-_la: Há quem afirr~e que houve pressões,
na Conferência do Mar, _rea!izados por grandes consórcios internacionais, possuidores de tecnologia para explorar e explotar as grandes profundidades do alto-mar,
para que se elaborasse legislação que os beneficiasse. Hã
quem considere que grandes potências marítírilas possuem grande interesse em reduzir a soberania de vários
países sobre o chamado mar territorial de 200 milhas.
Há, ainda, quem julgue ficar prejudicada a segurarlÇã
dos países, ao abrirem mão das 200 milhas. Em síntese,
os adversários da Convenção arrolam razões de ordem
estratêgic<i, económica e poHtica para propor sua rejeição.
Por outro lado, aqueles que são favoráveis aos termos
da Convenção argumentam que a tese das 200 -milhas é
essencialmente acadêmica e foi utilizada pelos países do
Terceiro Mundo, durante as fases de negociação realizadas na Convenção, para se obterem concessões dos paíu
ses não-territorialistas e das grandes potências. S_ustentam também que não há, propriamente, perdas com aredução do mar territorial a 12 milhas, pois, de outra parte, há a compensação com a conquista definitiva de Área
Econômica Exclusiva, que alcançará 200 milhas, e da
plataforma continental, que, em determinados casos, poderá estender-se até o limite de 350--milhas. Alegam, ainda, que a aceitação da Coil.vençã-o é a pOSiçãO atUal mais
coerente com a realidade internacional, pois se baseia em
regime equilibrado e praticamente de aceitação -uniVersal.
Em síntese;- ã "COnvenção das Nações Unidas sobre o
Direito do mar fixa os seguíritês Poíilõs- pã.rã ã. delimitação-dos espaço·s marftimos:
--- --------1) Todo Estado _tem o direito de fixar a largura do seu
mar territorial até um limite que não ultrapaSse 12 rrii~
lhas marítimas, medidas a partir de linhas de base determinadas de conformidade com a_ Canvenção;
2) A zona contínua estende-se até o limite de 24 milhas
marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial;
3) A Z_ona Econômicahcl1J.siva ê urna zona situada
além do mar territoriã.l e a.ele adjacente, que se estende
até o limite de 200 milhas marítím-as das linhas de base a
partir das quais se mede a largura do mar territorial;
4) A plataforma continental de um Estaao -costeiro
compreende o leito _e_ o subsolo _das_ áreas submarinas que
se ~tendem alêm do seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre,
até ao bordo ext~rior da margem continental, ou até uma
distância de 200 milhas marítimas das linhas de base a
partir das quaiS se mede a largura do mar territorial, nos
casos em que o bordo exterior da margem continental
não atinge essa distância.
5) A margem continental compreende o prolongamento submerso da massa terrestre do Estado costeiro e é
constituída pelo leito e subsolo da plataforma continen-

tal. Não compreende nem os grandes fundos oceânicos
nem o seu subsolo.
Recorrendo a critêrios determinados pela Convenção,
em alguns casos, o Estado costeiro pode estabelecer o
bordo e:x:terior da margem continental atê o limite de 350
mílhas marítimas.
Atê agosto de 1985, vinte e três nações haviam ratificado a Convenção, que entrará em vigor, nos termos de seu
Artigo 308, 12 meses após a data de depósito do sexagésimo instrumento de ratificação ou de adesão.
Enquanto, porém, o Poder Legislativo brasileiro analisa, com profundo interesse, todos as conseqiiencias que
advirão de eventual ratificação, pelo Brasil, da Convenção, ê mister que o País prossiga, em atendimento às
dir_etrizes traçadas pela Política Nacional para os Recursos do Mar, em vigor desde 1980, implementando as medidas necessária-s "à promoÇão da integ'rãção do Mar
Territorial e Plataforma Continental dO Espaço Brasileiro e à exploração racional dos oceanos, compreendidos
os recursos vivos, m"inerais e energéticos da coluna d'água, solo e subsolo, que apresentem interesse para o deSenvolvimento econômico e social do Paí;i e para a s·egurança nacional".
-Com efeitõ, encontra-se vigorando ~ TI Plano Setoríal
para_ os Recursos do Mar, aprovado pelo Dec-reto n~
92.51_2, de 7 de abril de 1986. O meiicionado plano define
as d1retrizes e pri_oridades para o Set_or, no período
1986-1~89. P~ssu1 um capítulo dedicado_ à Convenção
das Naçoes Umdas sobre o Direito do Mar e suas implic~ç?es. Trata dos recur-sos do mar (minerais, energêticos
e VIv.o~), apresentando ? quadro atual e perspectivas,
condicionantes e necessidades (sensoriamente remoto
influências climâticas, meios flutuantes, eqUipamentos ;
recursos humanos). Apresenta um estudo sobre a estratégia a ser seguida e os mecanismos de coordenação e
controle _a serem utilizados em sua implementação.
Tudo 1sso nos mostra, Senhor Presidente, Senh_rues
Senadores, estar o País buscando maior participação
dos Recursos do Mar no processo de desenvolvimento
naci?nal. No en~anto, ~á .um longo caminho a ser percomdo pela Naçao brasileira para que se conquiste a desejável posição de maturidade no Setor. Chama-nos a
atenção, contudo, o Io_n~o prazo requerido para se obter,
nessa ãrea,~pl~no domm1o de tecnologia própria, conforme advertenc1a exposta na Introdução do documento
elaborado pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar- II PSRM: "(. .. )o trabalho do mar é estritamente dependente do domínio de conhecimentos
científicos e tecnológicos. Assim sendo, o planejamento
voltado para a utilização dos recursos do mar deve
confor~:u--se, aind_a, e necessariamente, para que reúna
probabilidades reais de sucesso, às condicionantes e características próprias da planificação de Ciência e Tecnologia (C & T). E o caso, por exemplo, do longo prazo de
maturação dos investimentos nesta área, que obriga à tomada precoce de de.cisões, e da extrema vulnerabilidade
às eventuais interrupções de tais investimentos e atiViOa.:
des correlatas".
Isto posto, Senhor Presidente, SerihOres Senadoresdesejo colocar em evidência duas _pro_vidências que d~
_ vem merecer, P?r parte do Brasil, alta prio_rid_a<j._e no processo de conquista de seu mar territorial e de sua margem continental (é obvio que, ao me referir a esse aspecto, não excluo os demais, afetos que estão eles ao tema:
os recursos energéticos e os recursos vivos existentes no
mar).
Entendo, pois, que~ país-deve"illidai- imediatamente a
deJimitiiÇào de suas fronteiraS marítiffiãS e a avaliação
dos recursos não renováveis de sua margem continental.
Aliás, ê próprio II PSRM, que antes mencionei, que
recomenda o imediato início dos trabalhos. Eis os termos de sua orientação:
••Embora só se espere que a Convenção entre em
vigor na década dos noventa, pois que deverá aguard~r doze meses após a data em que fordepositado o
sexagésimo instrumento de ratificação, ela traz conseqUencias imediatas para o País. É que, tanto para
atender às obrigações dela decorrentes, como para a
plena e correta utilização- das oportunidades criadas, torna-se necessário dispor, de modo geral, de
u_ma capacitação c!entifica e tecnologia bem supenor à at_ualmente dtsponível e que, para ser atingida
tempest1vamente, depende das providências que forem tomadas no momento."
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Referindo-se à delimitação das áreas antes mencionadas, o II PSRM coloca em destaque dificuldades ingentes que teremos que enfrentar:
"'Como exemplos de tarefas que estão a impor intenso ritmo de preparação, temos a delimitação da
Plataforma Continental e o levantamento dos recursOs biológicos da Zona económica exclusiva. No
prímeiro caso, o País deverá submeter a extensão
pretendida da sua Plataforma Continental a uma
COiriissão de limites que, a partir de determinado
conjunto de critêrios, decidirá sobre a ratificação do
pleito, condição indispensável para que seja aceito
pela comunidade das nações. Para que possa fazêlo, contudo, ê necessário que seja definido o limite
exterior da sua Margem Continental, quando ela se
estender alêm das 200 milhas, providência que depende, entre outras coisas, do traçado _de uma linha
que una os pontos onde a espessura das rochas sedimentares seja pelo menos l% de sua distância ao pé
do Talude Continental. O tni.Çado ô.essa linha é uma
empreitada de vulto; exige recursos materiais, humanos e meios flutuantes com os quais hoje ainda
não se conta."
A par da delirrlitação de suas áreas marítimas, o Brasil
terâ também que, segundo o II PSRM, "promover o
progressivo levantamento das nossas próprias reserVas e
manter estreito acompanhamento do progresso em terrn_os de técnicas de prospecção e exploração a nível mundial". Tal exigência é, no mínimo, demanda da segurança d_o País. .
·
Em verdade, nesse setor terá o Brasil que realizar apreciável esforço para sup~rar a enorme defasagem existente
em relação a outras nações, devendo "empreender, rapidamente, sêrio esforço para posicionar-se, adequadamente, em área ondejá operam, quase em regime de rotina, veículos submarinos multiequipados (tripulados e de
controle remoto), sofisticados sistemas de posicionamento superficial, equipamentos e técnicas precisas e versáteis, para ecobatimetria e varredura lateral, entre outros" (II PSRM).
Temos, pois, que conferir prioridade aos esforços direcionados à demarcação da Plataforma Continental. Sob
a coordenação da CIRM - Comissão lnterministerial
para os Recursos do Mar, urge a elaboração de programa específico que contemple tal finalidade.
É bastante extensa a área abrangida pela margel'!' continental brasileira. Estimam-se 5.003.397 km 2, o que corresponde a 59% do território brasileiro emerso.
Na pl~taforma continental brasileira podem ocorrer
depósitos de enxófre, hidrocarbonetos, cobre, ferro,
manganês, zinco, chumbo, prata e ouro. Nela há, tamb_ém._ <l. ocorrência de anidrita, gipsita, sal-gema e sais de
potásSío e magnésío. Relacionados ao estágio de oceano
aberto, depara-se com a ocorrência de fosfato, carbonato e iodos metalíferos (urânio, tório, ·molibidênio, il.íquel,
etc). Na plataforma continental rasa, podem formar-se
depósitos de pláceres ou minerais pesados, contendo ilmenita, rutilo, zircão, monazita, cassiterita, eremita,
magnetita, ouro, platina e diamantes. Na fase de oceano
aberto, formam-se os módulos polimetálicos (módulos
de manganês), geralmente ricos em cobre, níquel, cobalto, manganês e ferro.
Essa sucinta relação dos recursos não renováveis da
margem _continental brasileira leva-nos à conclusão óbvia: a delimitação da nova fronteira leste do País e o reconhecimento e a avaliação dos recursos não renováveis
aí existentes devem ser iniciad_os imediatamente.
Reputo, contudo, ser de extrema importância que essas tarefas sejam comandadas e executadas por brasileiros, ainda que seja necessária a busca de tecnologia no
exterior.
Estou ciente c!e _-que já existem no ~!lÍS tecnt:?logia e
competência para iniciar-se a tarefa. COmo exerilplo de
empresa que se encontra aparelhada para a missão, cito
a AEROSUL, possuidora de larga experiência 9as seguintes áreas técnicas: recobrimentos aerofotogramétricos; serviços gerais de laboratório; geodésia por satêlites,
aerotriangulação analógica, semi-analítica e analítica;
rtstituição em qualquer escala; plantas cadastrais; plantas para barragens, irrigação, saneamento; mapeamento
sistemático; cartografia em geral; levantamentos hidrológicos e geológicos; levantamentos florestais; foto inter·
pretaçào aplicada: digitação de plantas; computaçao eletrá nica; processamento de imagens: ortofotocartas e or~
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mas, entre idéias, entre doutrillas, _p_ara ser uma dis_p_uta
entre publicação de pesquisas, feitas aõ arrePiO- da lei.
O Sr. Jamil Haddad - Permite V:- EX~ Um aparte,
nobre Senador?
O SR. MURILO BADARÓ- Se me permite, vou terminar este texto do jornalista Fernando Pedreira. LC?go
após ouvirerv. Ex• com muito prazer.
Prossegue o jornalista Fernando Pedreira:
"Nas nossas c0rridas políticas "ibopizadas" importa menos o teor da campanha, o valor do candidato, a proposta do partido".
E vem o anâtema definitivo:

"A pesquisa é portanto", - conclui Fermindo
Pedreira -,_ "por definição, sinômino de vazio _político, omissão moral, irresponsabi!ldade_ cívica. Ela
só premia um valor: a -vantagem percentual - seja
de quem for, seja comO for. E o que parece terrível é
que esse cínico pragmatismo da pesquisa acabe impon~_o sua marca ao notiCíári_o (que tamhém_quer
ser isento) e ãs próprias grandes massas de eleitores".
Prosseguem considerações muito lúcidas, que dizem
assim:
"Dominados pelo pragmatismo supostamente
neutro das pesquisas de opinião que, tendem~ ant~
cipar os resultados, . as campa~has elettorats
esvaziam-se do seu senttdo verdadetro e traem a razão de ser mais funda do processo político."
Sr. Presidente, estou convencido ?e que não ?evemos
impedir que os insitutos de pesqutsas as realizem, as
publiquem.
Diante disso, -o que está contecendo, dessa nov~ forma
de tirania? O Brasil assiste a uma nova forma-de dt.tadura
~a ditadura das pesquisas via-meios de comumcação,
sobretudo num País, Sr. Presidente, cuja opinião pública
estâ em precesso de form_ação, E evidente que, depo_is.da
décima, da vigésima, da trigésima eleição, a o~tmão
pública jâ estará suficientemente madura e suftctentemente esclarecida para não se deixar embair-se dessa for-

m~ verdade é que, através desse mecanismo.confin~dor,
desse mecanismo deformador, desse mecamsmo dttatorial desse mecanismo tirânico, o que estã havendo no
Br;sil é uma contrafação eleitoral, porque os meios de
comunicação e as pesquisas estão impondo resultados ao
gosto dos seus clientes. _
. Repito, com toda tranqUilidade: «pesquisa só é ruim
quand_o não fala bem da gente".
Agora, quem sabe, os constituintes que virão, ou os
deputados e senadores. que virão, estabeleça_m que as
pesquisas devam _ser feitas, mas que os par.ttdos colQquem fiscais junto aos pesqUisad?res, para .evt.tar acon~e
cimentos que jâ são do conhecunento pubhco, aqut e
alhures, de pessoas que foram devidame~te induzi~as, e,
algumas vezes, pior do que induzidas, pettadas por mvestigadores que queriam determitlado resultado, buscavam
aquele resultado, e não aceita~am aquilo que não fosse
ajustado a esse resultado deseJado.
O Sr. Jamil Haddad- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ -Ouço V. Ex•
O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Murilo Badaró, V. Ex' se recorda de que, qua'ndo discutíamos a questão da propaganda eleitoral, apresentei uma emenda permitindo que ãs pesquisas só pudessem ser divulgadas até
30 dias antes das eleições. Acabamos aprovando três semanas. O fato c_oncreto que V. Ex• cita já mereceu da minha parte severas críticas nesta Casa. V. Ex• lembraMse
do Reflexo Condicionado de Pavlov, que nós, médicos,
nos acostumamos com ele. E o condionamento. O que
vemos, no presente momento, é que o chamado Quarto
Poder, a Imprensa, princípalmente a mídia eletrônica, a
imprensa falada e televisada, ela, na realidade, procura
conduzir o eleitorado para um condicionamento, fazendo com que, como diz muito bem V. Ex', não se raciocine, não se analisem os programas dos candidatos, e, pura
e simplesmente, se coloque a eleição numa polarização,
polarização essa que interessa a determinados segmentos
da sociedade. Temos, aí esses institutos de pesquisa, como, no presente momento, no Rio de Janeiro, que declaram que ouviram mil entrevistados e que 59% do eleito-

rado estâ indefinido,- no entanto, cOioCain que determinado candidato estã praticamente com a eleição assegu-rada. Quer dizer, num percentual que equivale a quatrocentas pessoas ouvidas, na prâtica, induzindo o eleitor a
não raciocinar politicamente, colocando em termos de
litígio, como tenho ouvido no Rio de Janeiro: "Vou votar no candidato x com o "dedo no nariz, para derrotar o
candidato y, porque quero derrotar aquele determinado
candidato". Nobre Senador Murilo Badaró, o problema
do voto distrital também deve ser repensado. Na realidade, jâ deveria ter sido aprovada pelo Congresso, desde o
ano próximo passado, e melhoraria junto à população
eleitoral a situação de raciocinar policamente, a eleição
em dois turnos, porque aí o chamado pela imprensa hoje
!ie voto útil, contraria até o próprio significado da palavra, pois útil é aquilo que faz bem, é aquilo que vai trazer
algo de bom. No entanto, voto útil, o que se chama, é votar no pior para derrotar o pior ainda.
V. Ex~, nobre Senador, enfoca muito bem este proble-ma. Sempre m"e preocupei com o prOblema, 5endo ~in
dãqueles que, como Líder de um pequeno Partido, naquele momento me coloquei frontalmente contra o tempo dado aos chamados grandes partidos, porque, no regime democrático, pleno, hã necessidade de que partidos
legalmente constituídos possam levar a sua mensagem,
possam levar ao eleitorado algo de novo, e não lhes é
permitido, porque têm 3 a 4 minutos dentro de uma tele~
visão, jogandO sem recurso algurri, eilquanto os outros
gastam verdadeiras fortunas com propagandas externas,
com visões mirabolantes, e com o uso proibido, dentro
da legislação eleitoral, dos recursos do Estado para influir no resultado eleitoral. Como diz V. Ex~, esses mara~
jás estão correndo os Estados, procurando os candidatos
de poucos recursos e oferecendo meios para poder levar
as suas campanhas avante. Apenas dou um exemplo. O
assessor de um desses marajás no Estado do. Rio de Janeiro me declarou outro dia: «sempre conseguimos nos
eleger à custa do poder encômiCo, inãs desSa vez, alguém
com mais dinheiro foi na r:iossa freiite e não teinos condições de conseguir os votos no interior". Apenas para
dar-este detalhe no pronunciamento de V. Ex' e declarar
que conSidero extremanente nefasta essa pesquisa. Se
existe a pesqUisa de mercado, os partidos interessados,
talvez para mudar o rumo das suas campanhas, pagas~
sem as pesquisas e elas fossem divulgadas à opinião
pUblica. Caso contrário, cairemos no condicionamento
subliminar, e o eleitor, após a eleição, se arrepende do
voto dado. Meus parabéns a V. Ex~ pelo seu pronunciamento. Temos que incluir, jâ que existe na atual Constituição, quando do debate da Constituinte, a_eleição em
doiS turnos, e proibi-r as pesquisas eleitor:iis díVulgadas
nacionalmente, como vem sendo feitO. Os partidos terão
o direito de solicitar essas pesquisas, como se fosse uma
pesquisa de mercado eleitoral, para usar na mudança do
rumo das suas campanhas, mas não procurar, como faz
uma grande emissora de televisão que cobre todo o nosso País, escolhe, na realidade, e elege os candidatos que
assim deseja. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MURILO BADARÓ -O aparte de V. Ex• enriquece muito as minhas considerações.
O Sr. Cesar Cais- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ - Ouço V. Ex•. Senador
Cesar C.aJ.s.
.
O Sr. Cesar Cais - Nobre Senador Murilo Badaró,
como sempre em discurso muito bem fundamentado,
mostra V. Ex' as distorções que o processo eleitoral vem
tendo em função de uma legislação que não fiieinos
bem~feita, vamos reconhecer, ou que não tem sido possível cumprir. Na realidade, V. Ex', como eu_ e outros Senadores, tem lutado muito para que o Senado não seja
uma mera casa aprovadora de projetas, porque, à última
hora, vem um esforço concentrado, vêm os projetas, sem
que possamos pelo menos, meditar. As emendas que se
apresentam às lideranças, por força de uma urgência, recebem parecer contrário em bloco, o que deixa profunda
frustraçà~ nos Sen_adores. Na realidade, estamos_ sendo
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vftímas da- própria legisiãção que votamos, dezesseis
emendas, ou _coisa semelhante, apresentada pelo nobre
Senador lamil Haddad, foram rejeitadas todas, menos
uma, que defendi com todo vigor e que era a proibição
de propaganda oficial nos seis meses anteriores ao pleito,
porque antevíamos o que ia acontecer: o Estado, com recurso_s_econômicos fartos, deixa de pagar, muitas vezes,
o funcionalismo; deixa de fazer obras essenCiais, mas
gasta terrivelmente nas comunicações. Gasta-se como
nunca se gastou tanto nas comunicações de massa, o que
induz e atê condiciona os veículos de comunicação a darem apoio àqueles candidatos do Governo: Infelizmente,
pela pressa, não tem sido possível ao Congresso expressar aquilo que pensa a maioria. E, agora, o que se vê é
um verdadeiro esmagamento dos candidatos que não são
protegidos pelos governos estaduais. No caso do Ceará
Partidos que não estão no Governo, que nem dizemos
que são pãrtldos de Oposição, porque existe, a coligação
democrática temos o PDS, que é de posição ao Governo
Federal, mas temos a Frente Liberal, que é da Aliança
Democrâtica; além do PTB. Na verdade, não somos nem
Partido de oposição, mas, como não estamos no governo
estadual, somos vítimas do esmagamento terrível pelas
comunicações de massa. .Todos os dias, vãrias vezes por
dia, numa média _impressionante, o Governador, sobre o
tema -"OpÇãO SoCía-Y\ ipresenta resposta distorcida n~~
comíciOS, na praça pública, sem nenhuma veiculação, a
milhões de telespectadores. S claro que é um trabalho
desigual. Enquanto ficamos nos comícios mostrando,
muitas vezes, que o Governador não fez nada num projeto de irrigação, naquele setor de irrigação - e estou
dando um exemplo, ele apresenta cenas de irrigação não
tiradas no Cerâ, mas tiradas em outros Estados, como se
fossem projeto do Governo. É uma desigualdade terri·
vel. Por outro lado, não queremos, aqui, condenar as
pesquisas, mas são imperfeitas. Como disse aqui o nobre
Senador Jamil Haddad, num universo de 2 milhões e 800
mil eleitOres; como o do Ceará, co_mo podem l .400
amostras ou 1.400 pessoas pesquisadoras, dar o reflexo
de 2 niilhões _e .&00 mil eleitores? E a maior parte desse
eleitorado, 75%, está no interiOr, e pouCos nas zonas urbanas, espalhados em sítios e em localidades. Como isso
é pOssível? Para se ter uma idéia, fizemos uma pesquisa e
vimos que Fortaleza tem 110 bairros e subúrbios completamet:tt.~ ~iferentes,_ espalhados também, porque a cidade 'é espillhadá:- Desses 1.400, 400 são em Fortaleza,
Em IIO bairros? São 4 por bairro. Coino pode uma pesquisa dessas refletir a realidade? A pesquisa, contudo,
não é tanto, mas a propaganda em cima da pesquisa é
que, a rigor, a distorce. A propaganda, a massificação, a
televisão, o rádio, o noticiário de jornais, em primeira
página, enfim, é uma masSificação de uma pesquisa imperfeita. Para que V. Ex• tenha mais um dado, e mostreí
a~ _nobre companheiro Senador Afonso Sancho- repetimos urria pesquisa em trinta municípios que ·considerávamos aqueles que, pessimistamente, não estávamos
bem com a Universidade Estadual do Ceará, 8 mil e 400
pessoas pesquisadoras em 30 municípios, e o resultado é
completamente diferente da pesquisa que está sendo
massificada ria opinião pública. É óbvio que isto é uma
guerra psicológica em cima daqueles que ainda não se
definiram, principalmente, ou aqueles que têm uma convicção maior. Estou certo de que a Constituição, um dia,
não sei se esta agora, porque essa agora talvez venha enviada de pessoas fruto de pesquisas, na realidade, a
Constituição, uma dia, deverâ limitar os poderes do Estado, porque em toda a democracia teremos não só que
limitar o Poder do Estado e é para isso que é necessária
uma COnstituiÇâo, cómo limitar também os poderes da
iniciativa privada moderna, que são: o poder económico,
o poder das comunicações de massa e o poder cultural.
Terno.!Çã1&ulrdlla, de pensar em co~o fazer essas IirniM
tações. Cumprimento V. Ex• pelo oportuno e profundo
pronunciamento que V. Ex' faz, Felizmente, não é fora
de tempo, e jã não hã mais o que fazer em termo de legislação, o protesto que V. Ex' está fazendo.

o- SR. MURILO BADARÚ - Sr. Presidente, vou
concluir,'agradecendo ao Senador Cesar Cais o aparte, e,
antes de fazê-lo, ouço o Senador Gastão Müller, que
anda muito bem nas pesquisas.
O Sr. Gastão Müller - Vamos ver o resultado no dia
15 de novembro.
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O SR. MURILO BADARÓ- Esta observação de V.
Ex• é muito- intCfessaftte: porque Os cáfididatos costu~
mam dizer que o que Vãle é a pesquisa do dia 15 de novembro, mas, quando chega o dia 15, a pesquisa anterior
jã mapeou os resultados.

O Sr. Gastão Müller - Senador M_urilo Badaró,
venho-me batendo, há muito tempo, por uma experiência de IS anos- há mujta,gente com muito mais tempo
aqui -para que no ano da eleição se mude o tempo de
trabalho neste Congresso Nacional. Em primeiro lugar,
dever-se-ia mudar a eleição para o primeiro domingo -de
outubro, não precisa ser 3 de outubro; determine-se primeiio domingo de outubro, e no ano eleitoral o Congres~
so funcionaria de }9 de fevereiro a 30 de julho, e entravase no recesso, para que se fizesse a campanha tranqüilamente, não se tivesse o artifíCio de esforço concentrado,
de uma situação anômala, e que o povo não compreende. No dia 15 de outubro, reabrir-se-ia o Cof)gresso atê o
dia 15 de dezembro. Não se teria esse problema sério que
vivemos, esse drama que enfrentamos, hâ muitos anos,
do esforço concentrado, que, muitas vezes, não funciona
e outras vezes funciona mal. Como di$se o Senadot Ce- _
sar Cais, aprova-se a lei sem meditá-la e sem lê-la. Uma
das coisas pelas quais vou-me bater, se votar para a Assembléia Nacional ConstitUinte, é que se mude essã programação. A eleição deve ser no primeiro domingo de
outubro, e, nesse ano, o Congresso deve funcionar em
tempo diferente: de I~' de fevereiro a 30 de julho, sem o
recesso de julho, e reabre no dia 15 de outu_bro· até o diaS
de dezembro.
MURILO BAD~Rú - Muito obrigad_o a V. Ex•
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a nossa legislação eleiw
torai, se fosse cumprida à risca, impediria, em muito, esw
sas deformações. O seu propósito era exatamente tentar
igualar, na disputa, os candidatos. Por exemplo, a lei exiw
ge as chamadas Comissões de Prestação de Contas e de
Fiscalização Recíproca, de Fiscalização Mútua dos partidos; a lei estabelece um quantitativo, um teto máximo
de gastos. Lá em Minas Gerais há, por e1e.emplo, candidatos a deputado que jâ ultrapassaram em muito, mas
em muito, aquilo que foi estabelecido para os candidatos
ao governo.
__ _
_
Ora, hã outro caminho, Sr. Presidente, o caminho da
legislação norte-americana_ ou da legislação alemã. Então, abrem-se para todos os partidos as possibilidades de
uso dos meios de comunicação, de todos os reçursos,
mas fiscalízados pelo Ministério Póblico, pelos partidos,
para a prestação de contas e apresentação dos fundos arrecadados para a campanha. Agora, o que não pode haw
ver é essa farsa, essa conlrafação. Realmente, Sr. Presidente, Minas Gerais, e não quero dizer em outros Estados, porque, inclusive, não os conheço muito profundamente, Minas Gerais sempre se vangloriava de ser refratária a esses processos corruptores. Mas agora, não.
Entregou-se completamente ao uso e ao abuso do poder
económico. Lamentavelmente, esta é a verdade, compraw
se voto em Minas com a mesma facilidade com que se
compra chuchu na feiTa. E. provável que seja mais fácil
comprar o voto, porque o chuchu não está sendo encontrado.
Com relação às pesquisas, temos observad_o que ainda
hã esperançaS, sobretudo porque a imprensa, por muito
dos seus setores, continua muito atenta a certas distorções, fiscalizando, apontando, identificando erros.
Tudo isto é verdade. Ou na próxima legislação conseguimos um meio de fiscalizar esse processo, ou, então, é me·
lhor entregar, por antecipação, os resultados eleitorais àqueles que dispõem de recursos para controlar os meios
de comunicação-no Brasil.
Com relação ao voto distrital, a minha palavra sobre o
assunto. Fui. Relator aqui,no Senado, de dois projetas:
O do Senador Tarso D_utra e :o elo S<:nador José Sarney.
O Senador Tarso Outra propunha um sistema misto, e o
Senador José Sarney, um sistema distrital puro. Depois
de muitos estudos, conseguimos uma fórmula que, de
certa maneira, atendia às duas correntes. Porém, entte as
justificativas, assinalava, no meu parecer, que o sistema
distrital não elimina a corrupção eleitoral· de todo, mas
torna mais eficaz o seu combate, identifica o corruptor e
submete-o aos olhares críticos da opinião pública num
ambiente mais fechado. O Senador Milton Campos, que
foi autor de um projeto sobr_e distrito aqui, ilo Senado,
chamava a atenção para isso. Dificilmente o comprador
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de votos no distrito age com essa facilidade, com essa
ampla liberdade com que ele atua em meio a um universo bem mais amplo. A opinião póblica o pune, exatamente reprovando os seus atas. E aquela famosa expressão, ainda do tempo do Impêrio; -quando Nabuco de
Araújo rebatia outro deputado que falava que não queria "celebridades de aldeia", para cognominar os depu·
tados oriundos dos distritos, ao que ele respondeu: "Prefiro celebridades de aldeia aos deputados de enxurradas". A verdade é que essas celebridades de aldeia, que
muitos querem identificar como sendo um vereador federal, não têm nada dis$_0, são apenas homens que, cow
nhecelldo determinada realidade, sendo obrigados a uma
prestação de contas mais permanente, e sobretudo, guardando uma justa posição e uma identidade com aqueles
que o elegeram, por isso mesmo fazem, de forma mais
apurada, mais aprimorada, a verdadeira representação
política, a verdadeira representação par(amentar.
O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MURlLO BAOARÓ- Pois não, ouço V. Ex•

o- Sr. João

Lobo - Senador Murilo Badaró, sobre a
atuação do poder econômico no universo do Estado ou
no Município, tenho minhas dúvidas"se não seria muifo
niais nociva a concentração do põ-der·econOmico no Munidpio do que no universo do Estado t_odo. Não quero
discutir este assunto. Quero só sofidariz_ar-me com V.
Ex• quanto à orientação capciosa, à orientação maldosa
que se dâ atualmente às pesquisas de opinião pública.
Ninguem quer duvidar da eficácia da pesquisa, Pesquisa
é um mêtodo cientifico de amostra._gem etcL Sabemos
tudo isso. Senador Murilo Badaró, a maior _culpa dos resultados da eficácia dessa propaganda das pesquisas fe'itas. pelos meios de imprensa, os maiores responsáveis por
essa eficácia somos nós, políticos, somos nós, horilens
públicos, que damos valor a esta coisa. De~íamos dar
tanto valor às pesquisas eleitorais, às pesquisas feitas e
usadas com fins eleitorais, quanto damos aos retratos
bem coloridos, aos vídeos clip ricos etc. Então, a postura
a ser adotada por nós, homens públicos, por nós, políti~
cos, em relação ã divulgação, ao uso dessas pesquisas, seria a desmoralozação, a ridicularização desses resulta~
dos, dessas pesquisas.
O SR. MURILO BADARÓ- Agradeço a V. Ex• o
aparte.
Sr. Presidente, pesquisas à parte, a tarefa do político ê
ir adiante. Não há nada a fazer diante disso. São poderes
muito mais fortes que se alevantam. O destino de cada
um é prosseguir na luta e fazendo aguilo que é fundamental em certos momentos. Disputar é um direito assegurado a qualquer brasileiro. No entamo, há instantes
em que disputar passa a ser não um direito, mas um de~
ver, um imperioso dever. É por isso que nós, que acreditamOs na superioridade dos valores da democracia, continuamos a luta, independente de pesquisa, de resultado
de pesquisa, sobretudo confiando na capacidade de dicernimento do povo e, principalmente, fazendo da política essa atividade pedagógica, discutindo com seriedade
os grandes temas, colocando as grandes questões, tentando identificar os grandes roteiros para a opinião
pública. Se ganhar, ótimo! Se perder, em nada modifica
o destino de cada um de nós, na medida em que, através
dessa pregação, dessa ação, através dessa luta se angaria
aquilo que, no meu modo de ver, no meu modo de sentir,
no meu modo de pensar é o maior prêmio que o político
pode receber: o respeito, a estima da opinião pública.
Termino Sr. Presidente, lendo, na íntegra, o artigo
"Luvas de Borracha" de Fernando Pedreira.

LUVAS DE BORRACHA

Fernando_ P~dreira
Segundo as Ctltimas pesquisas realízada_s em todo
o País pelo PMDB, o Ibope está hoje ganhando em
16 Estados e pode vencer ainda em pelo menos mais
três, se as tendências agora detectadas entre os eleitores persistirem atê o dia 15 de novembro.
O Ibope confirma assim sua posição, se não
Cofio o mais impoi'taltte partido político do Brasil,
ao menos como o mais bem-sucedido nas urnas. Há
um -ano, embora sofrendo derrotas fragorosas em
três capitais (Fortaleza, Goiânia e S. Paulo), sua
bandeira foi amplamente vitoriosa na vasta maioria
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, das disputas. Agora, sua situação parece ainda mais
confortável e segura, diante do retraimento do seu
principal competidor, o Gallup, que preferiu adotar
este ano uma política de low profile.
Ganha o Ibope (registrado na Junta Comercial);
perdem os partidos (registrados no Tribunal Eleitoral). Ganham as pesquisas, perdem as campanhas.
Talvez já seja tempo de se tentar ver o que significa
essa maciça ibopizaçào das eleições brasileiras, essa
compulsiva necessidade de saber quem vai ganhar,
quem eStá ganhando, muito anles que as urnas possam dar o seu veridicto.
O Brasil é um País jovem, alegre, competitivo. ~
pois talvez inevitável que a luta pelo poder político
aos poucos se transforme, entre nós, em mais uma
competição esportiva, como as corridas de Fórmula
Um ou o campeonato nacional de futebol. A política e o esporte se copiam atê nos patrocínios comerciais e na corrupção grossa: o carioca George Helal
será o Maluf do Flamengo, ou o Mengo será o Ma!uf do Hela!?
Curioso pais. Numa corrida de automóveis, os
torcedores discutem os méritos e as simpatias dos
vãrios·-pilotos, mas o que importa saber é quem sai
na pole position, quem está na frente e quantas voltas faltam para a chegada. Aos perdedores, as batata~.

Nas nossas corridas políticas ibopizadas importa
menos o teor da campanha, o valor do candidato, a
proposta do partido. A pesquisa é politicamente
(supostamente) neutra. O que para ela de fato importa é saber quem está ganhando, quem vai ganhar. A pesquisa recolhe vozes, transforma-as em
números, soma esses números e exibe os resultados,
Pretende-se isenta, ímparcía!.
A- pesquisa é, portanto, por definição, sínônimo
de vazio político, omissão moral, irresponsabilidade
cívica. Ela só premia um valor; a vantagem percentual- seja de quem for, seja como for. E o que parece terrível é que esse cínico'pragmâtico da pesquisa acabe impondo sua marca ao noticiário (que
também quer ser isento) e às próprias grandes massas de eleitores.
Em S. Paulo, por exemplo, o vice Quérciã-era a
princípio tido como mau candidato porque a muitos
parecia provinciano e porque- representava os grupos ditos "fisiológicos" do PMDB. O partido o
adotou apesar disso, mas hoje estã em vias de
abandonã-lo, porque ele já não lhe parece capaz de
atrair eleitores em número suficiente. Em outras palavras: Quércia não serve, não porque seja ruim (em
si mesmo), mas porque, segundo as pesquisas, anda
ruim de votos.
Com o deputado Paulo Maluf aconteceu o contrário. Maluf era, desde o inicio, um candidato tisnado por toda sorte de manchas. As pesquisas, com
as luvas de borrachas da sua (suposta) neutralidade
moral, levaram-no e limparam-no em poucas semanas. Mostraram que sua propaganda estava colando
entre amplos setores do eleitorado e, por meio desta
simples constatação, transformaram Maluf outra
vez num candidato forte - um "bom" candídato,
re~peitável e respeitado entre amigos e adversários.
Democracia é isso? Ou isso ê o avesso da democracia? Na verdade, a democracia, ou melhor, o sistema representativo eleitoral é apenas um processo
um. método para a escolha de governantes. O pov~
dectde e o poder fica com o escolhido da maioria.
Mas é preciso não confundir o fim com os meios·
não reduzir o processo de escolha ao seu mero resul~
tado final, por mais relevante que ele possa sc:r.
Quércia não é mau político, ou mau candidato
porque não tem votos (desta vez), assim como Maluf não é "bom" político simplesmente porque parece tê-los. Politicamente e moralmente (embora em
diferentes níveis de êxito), um e outro se equivalem.
Dominadas pelo pragmatismo supostamente neutro
das pesquisas de opinião (que tendem a antecipar os
resultados), as campanhas eleitorais esvaziam-se do
seu sentido verdadeiro e traem a razão de ser mais
funda do processo político.
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Nas democracias, manda a maioria. O povo é rei.
Mas é fundamental que os cidadãos todos (e a im~
prensa, especialmente), não esqueçam a advertência

Como todos os príncipes e g_ove~nanteS, como todos
os soberanos, o povo é mal servido pela lisonja e
pela adulação ... "

de Walter Lippmann: "Precisamos acostumar-nos",
disse ele há 50 anos, "a pensar e escrever sobre o
povo soberano tão simplesmente quanto pensamos

Walter Lippmann foi talvez o único realmente
grande jornalista que os Estados Unidos tiveram,

e escrevemos sobre os políticos que ele elege, Como
os reis, antes dele, o povo não deve ser divinizado.
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neste século. A idolatria dos números, a idolatria-da
maioria, a idolatria dos percentuais do Ibope, a ibopização da campanha eleitoral é a negação do senti-

a·o

Vefdãdeiro da democracia

e da liberdade políti-

ca.
Abaixo pois a ditadura ideológica do Ibope (embora desta vez, em muitos lugares, o lbope e suas
maiorias estejam apoiando aqueles que me parecem
os melhores candidatos). O povo às vezes acerta ...
Era-o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Palmas. Muito
bem!)
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com o Sr.Adauto Bezerra, para apo1ar a candidatura
do Sr. Tasso Jereissati ao Governo do Ceará.

1.3.2 - Designação da. Ordem do Dia da próxima
sessão.

1.3- ORDEM DO DIA
l.l-ABERTURA

1.4- ENCERRAMENTO

-Trabalhos das Comissões.

1.2- EXPEDIENTE

1.3. I - Discursos após a Ordem do Dia

1.2.1 -Pareceres encaminhados à Mesa

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Reforma
agrária.

1.2.2- Discursos do Expediente

SENADOR MAURICIO LEITE- Solicitando à
Mesa garantias de vida, tendo cm vista denúncia de
violências sofridas por S. Ex~ no Estado da Paraíba.
PRESIDENTE- Esclarecimentos sobre a
tação do Sr. Maurício Leite,

solici~

SENADOR JAMIL HADDAD, como Líder Artigo do jornalista Altarilir T ojal alertando_ para as
possíveis retaliações norte-americanas à política brasileira de informática, no tocante à reserva de mercado.

SENADOR NIVALDO MACHADO nacional de informática.

Polftica

SENADOR ODA CIR SOARES- Necessidade de
investimentos no setor de telecomunlca:ções para as___ segurar o seu pleno desenvolvimento.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Declarações do Ministro José Hugo Castelo Branco, da Indústria_e do Comércio, publicadas no jornal O Globo, edição do último dia 14, sugerindo o desenvolvimento da tecnologia de ponta, para projetar economicamente o Brasil no cenârio internaciOnal.

SENADOR AMIR GAUDENC!O - Defesa da
equiparação do trabalhador rural ao trabalhador urbano para efeito de benefícios previdenciários.

SENADOR GASTÁO MULLER cações_de_.etnpresârios mato-grossenses.

SENADOR AFONSO SANCHO- Primeira des,
valorização cambial do cruzado. Desmentidos a boatos de que o Senador Virgflio Távora teria rompido

SENADOR MARTINS FILHO- Mensagem levada por S. Ex• ao Presidente José Sarney sobre a vitória do PMDB no Estado do Rio Grande do Norte.

Reivindi-

2-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR

Do Sr. Nivaldo Machado, proferido na sessão de
30-9-86.

3- INSTITUTO DE PREVID€NCIA DOS
CONGRESSISTAS
-Ata da 11' Reunião Ordinária, realizada em l48-86.
-Resoluções n'1s 5 e

6~

de 1986.

-Pareceres do Conselho Deliberativo e respectivos balanços patrimoniais, referente ao período de
1•-3-86 a 31-7-86.
4- MESA DIRETORA
S- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 292tt Sessão, em 16 de outubro de 1986
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli e Alaor Coutinho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Gaivão Modesto - Odacir SoaresHélio Gueiros ---Alexandre Costa- Alberto SilvaHelvídio Nunes -João Lobo -Afonso Sancho- Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho Humberto Lucena- Amir Gaudêncio:...... Maurício Lei-

te- José Urbano - Nivaldo Machado - Luiz Caval:.._ Louriva.l Bãptista - Jutahy Magalhães Alaor Coutínho --José lgnácío Ferreira- Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - J amil Haddad - MataMachado - -Aifiedo Campos .....:,__Fernando Henrique
Cardoso.....;... Benedito Ferreira --GiSíão MUller- José
Fragelli - Arno r Damiani --Ivan Bonato --Carlos
Chiarelli - Pedro Simon - Octávio airdoso.
~li_õ_te"

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presinÇa acUsa o compãrecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1q-Secretário írã prOceder à leitura do Expediente.
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PARECER N• 1.035, DE 1986
D~

Comissão de Legislação Social, sobre a Mensagem 11'1 66, de 1985 (Mensagem n"' 155, de 6-3-85,
na origem) "do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado Federal proposta do
Senhor Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiários pleito da Companhia Vale do Rio Doce refe~
rente à concessiio de direito real de uso de uma gleba
denominada "'Serra dos Carajás", com cerca de
411.948,87 hectares".
Relator: Senador Gabriel Hermes
Em atendimento a pedido da Companhia Vale do Rio
Doce, o então Ministro de Estado Extraordinário para
Assuntos Fundiários sugeriu ao Presidente da República
o encaminhamento, ao Senado Federal, de pleito para a
concessão de direito real de uso ..de uma gleba denominada Serra dos_ Carajâs", enfatizando~

"A matéria encontra ampãro nO are 7" d.o
Decreto-lei n9 271, de 28 de fevereirO de 1967, e foi
levada à consideração do Conselho Interministerial
do Programa Giande Carajâs que manifestou sua
concordância atiilvês da Resolução n" OS, de 23 de
novembro de 1981, desde que, antes de efetivada a
concessão, fosse colhida a aprovaçãO d_o Senado Federal previSta no parágrafo único _do_ a_r_t. 171 da
ConstitUição Federal.''
O Chefe do Poder _Executivo, com a Mensagem n"l55,
de 6 de março último, que tomou nesta Casa o_n9 66/85 e
agora passa a ser examinada por este Orgão- Técnico,
cumpre a exigência de prévia aprovação contida no art.
l7l, parágrafo ünico da Carta Magna.
__ .
Nenhum documento, além da exposição de motivos
do Ministro de Assuntos Fundiários, foi-a ariC::xado. Poderia, tal qmissão, dificultar o andamento _da proposição; entretanto, o atuai Ministro Chefe do Gabinete
Civil, no dia 7 de junho último, endereçou ao Primeiro
Secretário do Senado o Av:iso n9 323~SUPAR, em que
diz:

"Em aditamento ao Aviso n9 171-SUPA_R, de 6
de março de 1985, tenho a honra de encaminhar a
essa Secretaria, para serem anexados à Mensagem
n9 155/85 do Excelentíssimo Senho-r Presidente da
República, os documentos anexos que integram a
proposta da Companhia Vale do Rio Doce, referen-

Anual

O:$ 92,00

Semestral

Cz$ 46,00
Exemplar Avulso: CzS O, 17

Tiragem: 2.200 exemplares.

te à concessão de direito real de uso de uma_ gleba
denominada .. Serra· -dos Carajâs", cbm terca de
411.948,87 hectares."
O Aviso n9 171-SUPAR, da mesma data da Mensagem Presidencial, é assinado pelo ex-Ministro Chefe do
Gabinete Civil. Logo, qualquer dúvida que pudesse ser
prefíminarmente argUida, quanto à perfinê-ricia do assunto, em relação ao novo Governo, parece ultrapassada. A
convalidação do encaminhamentQ efetuado pelo Ministro Leitão de Abreu, do Governo passado, pelo A viso do
Ministro José Hugo Castelo Branco, que o sucedeu, é
clara e dispensa consulta ao Ministro da Reforma
Agrãria, ao qual estão afetas as questões fundiárias. do
País.
A Mensagem Presidencial propõe a concessão de direito real de uso de cerca de 41 I .948,87 hectares na Serra dos
Carajás à Companhia V ale do Rio Doce. Impõe-se, .desde logo, esclarecer dois pontos. }9) "Cerca de.:."; 29) di~
reito real de uso.
Quanto ao '"cerca d_e••• ", ou aproximadamente, há
causado, em direito agrário, motivo de querelas e discussões e também de rixas. A expressão "mais ou menos um
alqueire", inscfita n-uma escritura pública de compra e
venda, permite que o adquirente incorpore cinco ou mais
alqueires à sua propriedade. O mesmo acontece com as
expressões "cerca de... " ou "aproximadamente".
Convém, portanto, suprimir-se o "cerca de ... " e evitar
dú_vidas referentes ao dimensionamento da área objeto
da concessão de direito real que o Governo pretende realizar à empresa concessionária da exploração das jazidas
de ferro da Serra dos Carajás.
O exame da concessão de direito real c_onduz logo ao
esrhiuçamento de "concessão" e de "Q.ireho real". Assim, a concessão, do latim concessio, designa o ato de
conceder.
Em Direito Çivil. a concessão pode ter·caráter de autorização ou beneficio, podendo ser pública ou admÍnistrativa. No primeiro caso, isto é, quando Se apresenta
como autorização ou benefício, não estabelece vínculo
obrigacional entre o poder público, que faz a concessão,
_e a pessoa beneficiada pelo ato concessivo. Aí o ato da
autoridade pode ser revogado ad nutum; hâ casos, todavia, em qUe a revogação pode ser impedida.
·Já no tocante à concessão administrativa, ocorre contrato bilateral e comutativo, com obrigações recíprocas,
entre o poder público e o concessionârio.
A concessão administrativa exige documento público
no qual estejam explicitadas as obrigações recíprocas,
embora possa ser feita com privilégio, tomarido aspecto
de monopólio. Neste caso; somente ao concessionáiiO se
permite o direito de exploração do serviço o bjeto da concessão.
Quando a concessão incide sobre terras públicas, a ad~
ministração transfere determinada área de domínio-públiCo, subordinando-a a tratamento de cOlonização de
fins agropecuários, industriais ou outros. E, se a concessão é outorgada em cará.ter administrativ·o para empreSa

de serviço públic-o ou simplesmente pública, o concessionário toma feição de delegado do poder público.
No caso presente, a concessão pretendida é real de uso
para a Companhia Vale do Rio Doce, oempresa de economia mista que terá delegação do poder público para efe~
tuar determinada tarefa.
Relativamente ao "direito real" é a atribução a esta ou
àquela pessoa, física ou jurídica, para o desfrute de coisa
corpórea ou incorpórea, implicando a posse, uso e gozo.
O titular do direito concede a coisa, que, entretanto, não
passa ao domínio do concessionário. Este não se torna
titular do domínio.
Deixa, a mensagem presidencial, de impor restrições
de uso, permitindo admitir-se que o direito real a ser
concedido é pleno, isto é, adquire o concessionârio, por
conseqUência, total liberdade de uso e desfrute das riquezas existentes na área, na forma preconizada pelo
Decreto-lei n9 271/67.

O Código Civil (art. 745) aplica ao uso, no que for
contrário_ a sua natureza, as disposições relativas ao usufruto que, inclusive, se estingue pela cessação _da causa de
que se origina (art. 739, III, C.C.). :E: um direito que
.. c:onsiste na fruição que se concede a determinada pessoa, durante certo período, relativamente às utilidades
da coisa alheia, objeto do uso", na expressão de Darcy
Arruda Miranda (in "Anotações ao Código Civil Brasileiro" - -vo1. 2 - Ed.._ Saraiva, pág. i 78).
. PJreito personalíssimo, indivisfvel e insusCetível de
cessão ou empréstimo, e que se constitui por meio de
convenção, o direito real de uso, recaindo sobre imóvel e
Sein impedimento decorrente do direito de famflia, terá
aplicação a partir da transcrição do ato concessivo no
~egisfro de Imóveis da circunscrição (art. 676, C.C.).
Dessa forma, no momento da inscrição do título no Registro de Imóveis, surge o direito real de uso.
Três anexos acompanham a mensagem presidencial.
NCI _anexo I, encontram-se cone_spondências, estudos,
mapas e relatórios pertinentes ao interesse da Compa~
nhia Vale do Rio Doce, no que denomina "intuito de
proteger a vasta Província Mineral de Carajâs", além de
documentos comprobatórios da existência legal da empresa, eleição e posse da atual Diretoria, referências e
descriçõeS de outras terras que a CVRD possui com especificações das respectivas áreas de utilização. No Ane~
xo II, estão plantas, levantamentos de reservas florestais,
projeto Ferro Carajás e outros projetes executados pela
CVRD. O Anexo III reúne recibo"s, termos de acordo
ejou escrituras particulares, pelos quais detentores de
benfeitorias constituídas em áreas da União transferem à
CVRD os direitos que possam ter adquirido; a cessão de
direitos é feita em caráter irrevogável, na presença de
duas testemunhas, convindo, entretanto, que _a CVRD,
no futuro, não esqueça de colher a assinatura ou a digital
do polegar direito da companheira ou cônjuge do cedente do~ direitos sobre as benfeitorias ou sobre a posse de
área ocupada, a fim de atender ao disposto no art. 235, I,
do Código Civil.
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Pela documentação reunida, verifica-se que a CV'RD,
em março de 1980, ..começou a promover uma série de
diligências, pleitCando, inicia.Imente, o acesso a terias da
ordem de 1.244.000 hectares-,- através de consultas a diversas autoridades do Poder Público." O GruPO Executivo das Terras doAraguaia-Tocãntins, GETAT, apoiou a
pretensão da CVRD e ..obteve do Conselho Interministerial do Programa Grande Carajãs concordância para
uma concessão de 429.000 ba., nos termos da Resolução
CIPGV n"' 5/81, a fím d~ atender às necessidades imediatas do Projeto Ferro Carajâs".
.
Expediente do Presidente da Companhia Vale do Rio
Doce, Eng. Eliezer Batista da Silva, ao Presidente_ do
GETAT, Dr. Iris Pedro de Oliveira, afirma que a gleba
pretendida "tem, aproximadamente, a última das dimen~
sões (429.000 ha.) e sua definição resulta de estudos amadurecidos entre os técnicos da CVRD e aquele grupo, ao
longo destes últimos quatro anos, ensejando ·a oportunidade para formalização do pedido das terras em questão". Salienta, o Eng. Eliezer, na correspo~d~ncia em
apreço, que os objetivos empresariaís da CVRD "não ~ó
em tais terras, como em outras a serem pleiteadas coincidem com os próprios interesses nacionais. E enfatiza~
"Na oportunidade, parece-nos conveniente registrar que a área de 429.000 ha, não acomoda, ainda,
de modo suficiente, a Coitstrução de todas as obras,
como ê o caso do sistema de abastecimento de água
para o Projeto FerrO Carajás, da meSma forma que
não atende ao interesse da CVRD na exploração de
outros valores minerais, naquela província."
Sucede que "para não retardar o processo de concessão da área já acordada com o __ GETAT", a questão de
outras áreas foi deixada a novoS entendimentos.
Para efeito da concessão em estudo, portanto, não há
dúvidas de que a pretensão total da CVRD à concessão
real de uso de 1.244.000 hectares- como referências
existentes no processo_....:._ não__est~ em debate. Tamb~m
não há cogitar-se da ilimitação permitida pela expres~ão
"cerca de 429.000 hectares". ú objeto da mensagem presidencial deve ser entendido como a concessão de uso
real de terras públicas fixada em 429.000 hectares.
Trata-se, pois, do novo instituto de concessão de direito real de uso, criado pelo art. 79 do Decreto-lei n9 271,
de 28 de fevereiro de 1967, que estabelece:
..Art. 79 f:. instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo de terra,
ou outra utilização de interesse social.
§ 1~" A concessão de uso poderá ser contratada
por instrumento póbiico ou particular, ou por simples termo administrativo e súã inscrita e cancelada
em livre espedal.
§ 29 Desde a transcrição da concessão de uso, o
concessionário fruirá pleõamente do terreno para
fins estabelecidos no contrato e responderá por todos os encargos civis, administrativos e tribUtários
que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas.
§ 39 Resolve-se a concessão antes de seu termo,
desde que o conces-sionário dê ao imóvel d-eStinação
diversa da estabelecida no contrato ou termo, ou
descumpra cláusula resolut6ría do ajuste, perdendo
neste caso as benfeitorias de qualquer natureza.
§ 49 A concessão de uso, salvo disposição Contratual em contrário, transfere-se no ato "inter vi_:
vos", ou por sucessão legítima ou testamentária,
como os demais direitos reais sobre coisas alheias,
registrando-se a transferência."
Para os efeitos pretendidos pela Comparihia Vale do
Rio Doce e, também, pelo Governo Federal, a concessão
das terras em torno das jazidas de Carajás i;leve ser feita
evitando-se a transferência.
Na espécie, a concessão de uso é sobre terrenos da
União, como tal os entendidos no art 49, I, da Constituição vigente e nos DeCretos-leis n"s 1.164, de }9 de abril
de 1970, e 1.470, de 13 de julho de 1976. Não se.confunde
com o uso, direito real de que trata o Código Civil; riem
deve entender-se como a concessão admiilístrativa de
uso, ou como a conce~"ãõ conium de uso ou a concessão
de uso, simplesmente. Muito menos com a eilfiteuse, instituto com o qu-al mantém afinidades, mas do qual se se-

DIÃR!O DO CONGRESSO NACIONAL (~eçãoll)

Sexta,feira 17

3~95

moS cuidaci~s._ Ainda mais quando o Governo brasileiro
_es_tava envolvido com inúmeros empreendimentos de
grande porte, e com uma divida externa que crescia geometricamente.
Dificuldades de toda ordem moldaram o cenârio adverso, que a CVRD enfrentou a partir do instante em
que decidiu investir em Carajâs.
Importantes contratos a longo prazo permitiram à empresa a comercialização de, aproximadamente, setenta
por cento da produção inicial do minério de Carajás da
ordem de trinta e cinco milhões de toneladas anuais. Relatórios da companhia mostram que "os contratos, prevendo fornecimentos a preços de mercado internacional,
b) a concessão de direito real de uso evita a venda, a
foram assinados com as mais importantes empresas sidedqação e a revenda a terceiros, pois substitui vantajosarúrgicas da Europa Ocidental e do Extremo Oriente, tomente a alienação terminativa dos terrenos públicos e
talizando vendas de cerca de 25 milhões de toneladas por
não sujeita a concessionária a críticas pertinentês à espeano".
.
culação imobiliária ou à expectativa de investimento de
No equacionamento financeiro do Projeto, a CVRD
valorização vegetativa do terreno em detrimento da coleadotou os seguintes objetivos de ordem estratégica:
tividade de pequenos posseiros menos favorecidos;
a) maximização do uso de recursos próprios gerados
c) na medida em que se pretende apenas a utilização
pela Empresa, minimízando assim os riscos financeiros
e não a propriedade, é provável que se obtenham resultado Projeto;
dos promissores, mesmo porque a concessionária aplicab) utilização, na medida do possível, de recursos obtirã na área a experiência adquirida em outras regiões do
dos no mercado interno, o que reduziría o crescimento
País.
da dívida externa da empresa;
O direíto -de uso e gozo sobre coisa alheia é resolúvel;
c) negociação de empréstimos junto a credores exterdifere do direito pessoal porque se exerce ..ergá. omnes"
nos, em condições as mais vantajosas para a CVRD.
como poder sobre a coisa, embora seja revogável, res~
Por outro lado, a própria Vale do Rio Doce passou a
cindível. Ele acarreta ao cessionârio direitos (fruir a utili- gerenciar a implantação do Projeto Carajás, "utilizando
dade da coisa; perceber os frutos conforme a convenção
a experiência adquirida pela emprensa na operação de
contratual avençada; administrar a coisa) e deveres (consistemas similares localizados no Vale do Rio Doce".
servar a coisa; não dificultar o exerclcio dos direitos do
Com isso, foram reduzidos os custos e diminuídos os
proprietário; restituir a coisa na forma contratual, espe~·
prazos de construção, em virtude da participação da encialmente quando ocorrer desvio de finalidade ou uso ingenharia nacional e dos fornecedores locais. A impordevido do objeto da concessão).
tação total de equipamentos para o Projeto corresponAnte o explicitado, nenhuma dúvida existe de que o
deu a, apenas 3,3% do valor do investimento fixo global.
direito real de uso a ser concedido à Companhia Vale do
A utilização dos recursos externos foi feita, de acordo
Rio Doce, pela União, será firrilado em contrato detacom as informações da CVRD, utilizando como fato gelhado, especioso, que se distancie do simples instrumenrador os contratos de venda de longo prazo anteriormento formal d~ adesão estereotipado, mesmo em decqrrênte assinados, .. o que possibilitaria à CVRD obter, junto
cia das características "sui generis" das terras que coma foptes de crédito internacionais, governamentais ou
põem o complexo de Carajás. Por exemplo, a Compaprivadas sediadas nos países futuramente consumidores
nhia concessionâria deverá pagar, anualmente, o Imposdo minério de Carajâs, empréstimos com as seguintes cato Territorial Rural, cuja alíquota poderá ser reduzida
racterísticas: taxa de juros fixas e a níveis disponíveis so~
sensivelmente no seu coeficiente de regressividade prevismente para tomadores de grande credibilidade no mercato em lei, desde que a aludida empresa implante progrado internacional; condições de prazo global de até 15
mas de reflorestamento.
-anos, incluindo cinco anos de carência, garantindo um
Contactos mantidos com a administração da CVRD
adquado fluxo financeiro para a CVRD; desvinculação,
permitiram a crença de que está assentado que o titulo
na obtenção dos créditos, de qualquer obrigação para
seria simbolicamente gravado nas seguintes condições:
compra de equipamentos ou outros bens junto aos países
a) nas ãreas utilizadas em mineração, a CVRD pagaprovedores de recursos. Es&e fato de grande importância
rá o dízimo do Imposto Único sob!e IvJ:inerais;
permitiu total flexibilidade na aquisição de bens de capib) nas outras áreas que a CVRD diversificar a·- sua
tal, com grandes benefícios para a indústria nacional,
destinação primordial (como por exemplo a construção
cujo exemplo mais significativO foi a operação de crédito
de moradias) será pago o valor anual correspondente a
realizada com o Banco Mundial, no valor global deUS$
dez por cento do valor terra nua (VTN) das terras a se-305- milhões, dos quais 86% foram alocados a encomenrem concedidas;
das efe:tuadas junto ao mercado interno".
' c) o prazo da concessão seria indetermin~do, sem
De acordo, ainda, com as informações da CVRD, "os
qualquer alusão numérica, pennitíndo a resolução, na
contratos de empréstimo e financiamento do Projeto cohipótese de descumprimento das cláusulas contratuais.
meçaram a_ser negociados no segundo semestre de 1980 e
A Companhia Vale do Rio Doce, em janeiro de 1974,
foram concluídos no segundo semestre de 1982, período
tinha 53,04% do seu capital social em poder da União,
bastante crítico para o mercado financeiro internacional,
no valor de CrS 10.226.703.614. Em mãos do público,
durante o qual, inclusive, se deu a declarada crise de liencontravam-se 41,27%, enquanto 2,51% cabiam ao
quidez do México, em julho de 1982, de nefastas conseBNDES; 1,62% à Caixa Económica Federal; 1,12% ao
qüências para o balanço de pagamentos do Brasil".
Banco do Brasil e 0,44-% ao lAPAS. Das ações ordi__ Foi assim que, 1982, o quadro de fontes e os usos d_o
nárias, o Tesouro Nacional mantinha 79,58%, e o pilfiliProjeto Carajãs preVia a seguinte distribuição até final
co, 20,42%. Quanto às açõ_es preferenciais, o quadro era
da implantação, em 1988:
o seguinte: Tesouro Nacional, 5%; BNDES, 7.02%; CaiA-FONTES
xa Económica Federal, 4,55%; lAPAS, 1,24%, Banco do
1. Capital
2.221
BrasiL 3,14%; público, 78,89%.
1.1- Recursos Próprios
1."355
Para captar recursos que lhe permitissem implantar o
_1.2- Subscrição Çl.e Capital
185
Projeto Ferro Carajás, a CVRD resolveu eiUitir debêntu1.3- De_bêntu_res Convertidas em Ações (*)
125
res conversíveis em ações. Com isso,- a participação do
1.4- Recursos gerados pelo Projeto em 1986/1988556
Governo Federal no capital da empresa foi reduzida.
2. Empréstimos e Financiamentos Internos
1.219
A decisão de implantar, a Companhia Vale d6 Rio
2.1-: BNDES - Empréstimos em Moeda
650
Doce, o Projeto Carajâs, foi tomada em 1979. Conside2.2- FINAM E- Financiamento de bens no País250
rando o maior desafio jã enfrentado pela enipresa, sur2.3--~ Debêntures a serem resgatadas (*)
125
giu, prontamente, a preocupação em ultrapassar a ques2.4- BNH - Financiamento de Núcleos Residentão financeíra. O Projeto apresentou-se como de interesciais
80
Se da economia nacional e, ao mesmo tempo, de equacio_ 2.5...,. Outros (BASA, Leasing etc.)
114
namento dos problemas da CVRD. Contudo, as Cxígên3. Empréstimos e Financiamentos Externos
1.487
ci_as de maciços inves_timentos, em especial na infra3.1- Banco Mundial
305
estrutura ferroviária, portuária e urbanística, em régíãõ
3.2- Ex.imbank Japão - Moeda
50
relativamente pouco conhecida, necessitaram de extre3.3- Nippon Carajás
250
para pelo tempO. No "novo instituto, há fixaçã·o ou indeterminação do tempo da concessão; na enfiteuse, prevalece a perpetuidade.
É bom, antes de prosseguir no exame da questão trazida a este órgão técnico, que motivaram a fónnula da
concessão de direito real resolúvel à Companhia Vale do
Rio Doce as seguintes razões:
a) inexiste interesse, por parte da União, em Vender,
alienar ou transferir domíniO de glebas de considerável
dim-ensões_, como a área que circunda Caraj_ãs, tendo em
vista o custo político, as repercussões negativas e os
questionamentos que poderiam ser suscitados;
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3.4- Síridicalo- de Banços Japoneses
150
3.5--Emissão cte Bônus no Japão
25
3.6- Comunidade Europeia para _o Carvão e o Ãço
(CECA)
400
3.7- Kreditanstalt fur Wiederaufbau- KFW
130
3.8- Bancos Comerciais em Cofinanciamento com o
Banco Mundial
100
3.9- FinanCiameri.tOs Eximbank- USA e Japão e op_erações comerciais anteriores a 1982
- 77
4. Total de Fontes
4.927

B- USOS
I. Investimento Fixo
3.749
2. Jur~ durante a construção
560
3. Capital de Giro Inicial
213
4. Contingência Financeira
405
5. Total de Usos
4.927
No decorrer dos anos 82 e 83, a emPresa eníreritou
sérias dificuldades, especialmente a forte crise mundial
do setor sid~rúrgico, repercutindo eril- menores vendas e
enfraquecimento do preço do minério de ferro. Mas aredução nos .custos dos investimentos permitiu êxito empresarial nos setores: a_) da simplificação do Projeto e sua
racionalização, evitando-se a antecipação de investimentos adicionais; b) gerenciamento efetivo das fases de
construção civil e montagem e, ainda, de compra de
equipamentos, que trouxeram grande economia; c) política cambial mais realista do Governo, a partir de mea_ .
_ _ _
dos de 1982. .
Em 1985, o panorama do Projeto Carajás é diferente,
podendo ser apresentado assim no quadro projetado
para até 1988:
A- FONTES
US5 Môlhões
1. Capital
1.725
1.1 - Recursos Próprios
650
1.2- SubSciiçào de Capital
350
1.3- Debêntures Convertidas em Ações
175
1.4- Recursos gerados pelo Projeto em 1986(1988550
2. Empréstimos e Financiamentos Internos
2.1 - BNDES - _Empréstimo em Moeda
700
2.2- FINA ME- Financiamento de bens no País 191
2.3 - Debêntures a serem resgatadas
6
2.4- Outro.s (BASA, Leasing, etc)
24
3. EmpréStimos e Financiamentos Extern_os
3.1 - Banco Mundial
305
3.2- Eximbank :- Moeda
50
3.3- Nippon- Carajás
250
3.4- Sindicato de Bancos Japoneses
149
3.5- EmisSão de Bônus no Japão
i-8 3.6~- Comunidade Européia para o Carvão e o Aço
(CECA)
" .
"
400
3.7- Kreditanstalt fur-Wiederaufbau- KFW
126
3.8- Bancos Comercia,is ein Co-fihaitélãhlento com o
l 00
Banco Mundial
3.9- FinãnCiWnentos Exi.rohan_k - USA e Japão; Créditos para compras européias e operações cOmerciaiS an94
teriores a 1982
4. Total de Fontes
4.138
B- USOS
I. Investimento Fixo
2.885
2.. Juros durante a construção
535
3. Capital de Giro Inicial
84
4. Contingência Financeira
634
5. Total de Usos
A subscrição de capital foi em grande parte resultado da
reinversão de dividendos pagos, que totalíO!:aram, no
período de 1980/1985, aproximadamente USS 250 milhões.
A emissão de debêntures -p~la cvR.D~ no merCãdo interno1 teve repercussão positiva na formUlação financeira do Projeto Carajás. As duas primeiras emissões foram
realizadas em 1981 e 1982, quando o..; investimentos da
empresa se aceleraram, ao mesmo tempo em que ocorria
o agravamento das condições do mercado fi.o.ancelro iiJternacional para o Brasil. O setor privado nacional aceitou plenamente as debêntures da CVRD, gerando recursos da ordem de USI 163 milhões. No período 82/83, a
CVRD investiu dois bilhões e trezentos milhões de dólares, tendo a injeção de debêntures sido da ordem de USS
181 milhões.
Todas as emissões -de debêntures foram autorizadas
por decreto do Presidente da RePública, após manifes_tação da ComisSão de Valores Mobiliários e das Assembléias de Acionistas.

Foi assegurada a preferência da aquisição de tais debêntures aos acionistas (lei n9 6.404/76), mas o Tesouro
Nacional houve por bem alienar os seus direitos através
de leilões efetuados pela Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, corri ampla divulgação pela imprensa. E as principais caracterfsitcas das três emissões de debêntures em
exame foram:
1~ Emissão
Valor: Cr$ 9 bilhõe:>
Data de Lançamento: J9-liK198l
Prazo de Resgate: 6 anos
Taxa de Juros: 12%
b) 2~ Emissão
Valor: Cr$ 15 bilhões
Data de Lançamento; 19-8-1_982
Prazo de Resgate: JO anos
·Taxa de Juros: 12,5%

-a)

c)

3~

Emissão

Valo r: CrJ 8 bilhões
Data de Lançamento: 30-4-1983
Prazo de Resgate: 10 anos
Taxa de Juros: 15%

A empresa pretendente da concessão proposta pela
mensagem presidencial trouxe, nos três anexos, documentação que atende aos requisitos do art. 407 do Regimento Interno da Casa. Por exemplo, no Anexo I estão
atendidas as exigências pertinent~s a: planta das terras:
fls. 85 verso, 114 a 122; descrição minuc;iosa das terras:
fls. 105/113, 118/121 e 123; esclarecimentos sobre odestino das terras pretendidas: 16 e 2; razões justificatiVas
do ato de concessão, fls~ 16/3 J: nome e nacionalidade da
pessoa jurídica, capacidade de exploração e idoneidade
profissionàl: fls. 50(71.
No Anexo H todo encontra,se a planta e descrição de
outras terras pertencentes à Companhia Vale do Rio Doce, com especificação da área e sua utilização.
Ainda no Anexo I (fls. 105/113) está o parecer do órgão competente sobre as condições agrológicas, ecológicas e climâticas da área objeto de concessão, sua posição
em face dos transportes rumo aos centros consumidores.
Há, também, prova da inexistência de tribos indigenas
na área pretendida (fls. 32 e 95. A inexistência de posseiros está provada à Os. 72/74, 86, 94 e 96/104, e em todo
o Anexo UI.).
E conveniente lembrar que, em referência aos índios, a
CVRD tem convênio com a Fu_ndação Nacional do
Indlo,.desde 1982. Em julho último, a execução financeira de tal convênio chegou a 50% de seis milhões e quinhentos mil dólares, com dispêndios nas prioridades básicas de:
I -regularização de terras e retirada de posseiros ou
invasores;
2 - saúde.
..- __
Docume;ntos juntados aOS autos comprovam o entendimento FUNAljCVRD, inclusive com a cópia de con~
vênío e aditivos firriiiidos entre as duas entidades.
Cumpridas, portanto, as exigências do mandamento
regimental, opínamos pefa aprovação da _concessão proposta pelo Senhor P-residente da Repúblíca, na Mensagem n9 66(85, na forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 274, DE 1986
Autoriza o Poder Executivo a conceder à Companhia Vale do Rio Doce- CVRD o direito real de uso
resolúvel de uma gleba de terras dO domínio da União,
adjacente à Província Mineral de Carajás c localizada no Município de:: Marabá, Estado do Pará, com a
área de 411.948,87 hectares (quatrocentos e onle mil,
novecentos e quarenta e oito hectares e oitenta e sete
ares),_ na forma que indica.
O Senado Federal resolve;
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a conceder à
Companhia Vale do Rio Doce-_CVRD, o direito real de
uso _resolúvel de um gleba d_e terras do domínio da
União, adjacente à Província Mineral de Carajás e l9ca,lizada no Município de Marabá, Estado do Pará, com a
área de 411.948,87 hectares (quatrocentos e onze mil, novecentos e quarenta e oito hectares e oitenta e sete ares).

Outubro de 1986
Art. 2\' A área de que trata o artigo anterior tem as
COQrdenada:S geográficas aproximadas dos vértices a seguir indicados:
Partindo do vértíce V-l, situado na Rodovia PA·27S
de Coordenadas Geográficas aproximadas de 06~'00"
Su_i -ce 5Q9l9'49" WGr; daí, segue com azimute de
90900'00'' e distâncía aproximada de 25.200,00m até o _
vértice V-2, situado na margem direita da Ferrovia Cara·
jãS, sentido Serra Norte-São Luiz de Coordenadas Geo.
gráflcas aproximadas de 06900'00" Sul e 50~6' [3" WGr,
daí, segue pela referida margem da ferrovia rici sentido
geral leste e distância aproximada de 18.000,00m, atê o
vértice V-3, situado no cruzamento da ferrovia com a linha da faixa de domínio dos 100 Kin da BR-158lDec-lei
n9 1.164/81) de Coordenadas Geográficas aproximadas
de 06900'03" Sul e 49957'37" WGr; da:í, segue pela linha
da referida faixa no sentido geral sudeste e distância
aproxima-da de 7.OOO,OOm, até o vêrtice V-4, situado na
margem esquerda do Rio Parauapebas de Coordenadas
Geográficas aproximadas de 06"'()1'54" Sul e 49954'15"
WGr; daí, segue pela margem citada do Rio Parauapebas à montante no sentido geral sudoeste e distância
aproximada de 63.000,00m, até o vértice V-5, situado na
foz_do Igarapé daf; Neves ou Sossego; daí, segue pela
margem esquerda do referido Igarapé à montante no
sentído geral sudoeste e distância aproximada de
31.lXXl,OOm,até o vértice V-6 de Coordenadas Geográficas aproximadas de 06925'17" Sul e 5()915'56" WGr; daí,
segue com os seguintes azimutes e distâncias aproxima~
das: l80o00"' - 4.050,00m; 270000'- 4.500,00m; 00'00'
- 2AOO,OOm, 270000' - 6.300,00m, 180'00' 6.600,00m, passando- respectivamente pelos vértices V-7,
V-8, V-9, V-lO até o V-11, situado na margem direita do
igarapé Verde de Coordenadas Geogrãficas aproximadas de06930'00" Sul e 50921'4.3" WGr-; dai, segue pelareferida margem do Igarapé Verde no sentido geral sudoeste e distância aproximada de 6~000,00m, até o vértice V-12, situado na sua foz no Rio lta_caiunas; daí, segue
o Rio ltacaiunas, margem direita à jusante no s.entido geral noroeste e distância aproximada de 120.000,00m, até
o vértice V-13 de Coordenadas Geogrãficas aproximadas
de 05954'19" Sul e 50942'51" WGr; daí, segue
confrontando-se com o título de Demosthenes Azevedo
Filho, com os seguintes azimutes e distâncias aproximados: l58o30'- 7.000,00m, 67'30'- 5.500,00m, 338'30'
- 4.000,00m, passando pelos vértices. V-14 e V-15 até o
vértice V-16, situado na margem direita do Rio ltacaiunas de Coordenadas Geográficas "aproxim-adas de
Q5Q54'45" Sul e 5Q939'32" WGr; -daf, segue pela margem
citada do Rio ltacaiunas à jusante no sentido geral leste e
dfstância·aproximáda de 26.000,00m, até o vértice V-17,
situado no cruzamento da Rodovia PA-275 (Estrada
Serra Norte), com o Rio Itacaiunas; daí, segue pela Rodovia PA-275, margem direita sentido Rio ltacaiunasjSerra Norte e distância aproximada de 21 .OOO,OOm, até o
vêrtiOO V-l, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3; A concessão do dl!eito real de uso sobre a
gleba referida nesta resolução é por tempo indeterminado e tem validade a partir da inscrição do ato concessivo,
que explicitarâ os direitos e deveres da concessionária,
no registro de imóveis competente, contendo cláusulas
obrigacionais de:
a) defesa do ecossistema;
b) proteção e conservação no seu ambiente natural de
exemplares de todas as espécies e gêneros da flora e da
fauna indígenas, incluindo aves migratórias;
c) proteção e conservação das belezas cênicas naturais, das formações geológicas extraordinárias ou de interesse estético ou valor histórico ou çientífico;
d) produção de alimentos para atender às populações
envolvidas nos projetas de mineração;
e) amparo das populações indígenas existentes às proximidades da área concedida e na forma do que dispuser
Convênio com a Fundação Nacional do Indio - FUNAI, ou quem suas vezes fizer;
f) cor;tservação e vigilância das concedidas terras do
-domínio da Uniã.o;
g) aproveitamento das jaz_idas minerais; e
h) proteção e conservação dos recursos hídricos existentes na ãrea e outros serviços indispensáveis.
Art. 49 A concessão de que trata esta resolução~ intransferível, vedado à concessiOnâria manter a: gleba sem
uso por tempo superior a três anos a contar da assinatura do ato concessivo.
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Art. 5" Esta resolução entra em vigor na data_de sua
publicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1986.- Alberto Silva, Pre~idente - Gabriel Hermes, Relator - Nivaldo
Machado- Jorge Kalume - Jaison Barreto.
PARECERES N• 1.036 E 1.037, DE 1986
Sobre o Projeto de Resolução n'i' 274, de 1986, que
"autoriza o Poder Executivo a conceder à Companhia Vale do Rio Doce-CVRD o direito real de uso
resolúnl de uma gleba de terras do domínio da União,
adjacente à Província Mineral de Carajás e localizada no Município de Marabá, Estado do Pará, com a
área de 411.948,87 hectares (quatrocentos e onze mil,
nocentos e quarenta e oito hectares e oitenta e sete
ares), na forma que indica".

PARECER N• 1.036. DE 1986
Da Comissão de Constitui~ão e Justica
Relator: Senador Nivaldo Machado
O Senhor Presidente da República, nos termos do pa~
rágrafo único do artigo 171 da Constituição Fe9-eral,
submete à deliberação do Senado Federal "pleito d~
C~mpanhia Vale do Rio Doce referente à conc~ão de
direito real de uso de uma gleba denominada "Serra dos
Carajás" com cerca de 411.948,87 hectares".
A Mensagem veio acompanhada de Exposição de Mo~
tivos do Senhor Ministro Extraordinário para Assuntos
Fundiários, e nela S. Ex-' ressalta: a) o pedido encontra
amparo no artigo 7<~ do Decreto-Lei n"' 271, de 28 de fevereiro de 1967; b) foi levado à consideração do Conselho Interministerial do Programa Grande Carajás que
manifestou sua concordância por intermédio da Resolução n'~ 5, dê 23 de novembro de 1981, desde que secolhesse a prévia aprovação do Senado Federal, Resolução
cuja cópia foi anexada à Exposição de '~otívos. Posteriormente, pelo A viso n'i' 323-SUPAR., de 7 de junho de 1985, o Senhor Ministro Chefe do Gabinete CiviLenca~
minha, para serem anexados à Me~sagem, a proposta da
Companhia Vale do Rio Doce.
A Comissão de Legislação Social desta Casajã se manifestou favoravelmente e, segundo o disposto no artigo
408 do RI/SF, rormulou projeto de resolução, concedendo a medida pleiteada.
Compete a esta Coiliissão o·exame do pedido quanto
aos aspectos constitucionais, de juridicidade, de mérito,
de técnica legislativa e de regimentalidade.
A manifestação do Senado Feperal é exigida, segundo
dispõe o parágrafo único do artlgo 171 da Constituição
Feperal, sempre que a concessão de terras públicas for
superior a três mil hectares, exceto se se destinar à execução de planos de reforma agrária. O pedido em tela_ está, pois, perfeitamente enquadrado no dispositiVo consti-tucional e sob nenhum aspecto ofende a Lei Maior.
Sob o ponto de vista da juridicídade, não há obstáculo, uma vez que o pleito en~ontra .amparo no artigo 7"' do
Decreto-lei. n"' 271,-de 28 de fevereiro de 1967, que criou
o instituto da concessão de direito real de uso de terrenos.
_
Q_ Regimento Interno desta Casa exige, no artigo 407,que o pedido seja instruido com uma série de documentos. A exigência foi cumprida pela empresa pretendente
da concessão proposta pela Mensagem Presidencial,
como bem salientou a Comissão de Legislação Social;
''Por exemplo, no Anexo I estão atendidas as exigências pertinentes a: planta das terras: fls. 85, v..er.~
so, 114 a 122; descrfção minuciosa das terras: Os.
105fll3, 118/121 e 123; esclarecimentos sobre o
destino das terras pretendidas: 16 e 2; razões justificativas do ato de concessão, fls. 16/31; nome e naciona1idade da pessoa jurldica, capacidade d.e exploração e idoneidade profissional: fls. 50/71.
No Anexo II todo, encontra-se a planta e descrição de outras terras pertencentes_à Co.nipanhia
Vale do Rio Do_c_e, com especificação da área e sua
utilização.
Ainda no Anexo I (fls. tdSjl 13) está o parecer do
órgão competente sobre as condições agrológicas,
ecológicas e climáticas da área objeto de coilcessão,
sua posição em face dos transportes rumo aos centros consumidores. Há. também, prova d~ inexistência de tribos indígenas na ãrea pretendida (fls. 3~ e
95). A ineXistên,Ciã. de posseiros ~tá provada a fls.
72(74, 86, 94 e 96(104, e em todo o Anexo !ll),

E conveniente lembrar que,, em referência aos
índios._a CVRD tem convênio com a Fundação Nacional do lndio, desde 1982. Em julho último, a execu_ção financeira de tal convênio chegou a 50% de
seis milhões e quinhentos mil dólares, com dispêndios nas prioridades básicas de:
I - regularização de terras e retirada de posseiros
ou invasores;
-saúde.
Documentos juntados aos aut.os comprov~m. o
entendimento FUNAijCVRD, tnclusive c:oni ã. có~
pia de convênio e aditivos firmados entre as duas
entidades.''
Segundo a Mensagem Presidencial, ptopõe-se a
concessão de direito real de uso de cerca de
411.948,87 hectares na Serra dos Carajás à Compànhia Vale do Rio Doce. A expressão cerca de poderia gerar dúvida quanto ao dimensionamento da
área objeto da concessão pretendida. Todavia, a
Comissão de Legislação Saciar já salientou esse as_
pecto e a suprimiu.
No mérito, é oportuno esclarecer que a ·~conces
são de direito real de uso" pretendida, atende aos
interesses da Companhia Vale do Rio Doce e, também, do Governo Fe~eral. As razões que aconselharam a opção pelo novo instituto da "concessão de
direito real de uso" foram bem sintetizadas pela Corrllssão de Legislação Social:
a) inexiste interesse, por parte da União, em ven·
der; alienar ou transferir domínio de glebas de considerãveis dimensões, como a ãrea que circunda Carajás, tendo em vista o custo político, as repercus~
sões negativas e os queStionamentos que poderiam
ser suscitados;
b) a concessão de direito real de uso evita a ven- da, a doação e a i'eveilda a -terceiros, pois substitui
vantajosamente a alienação terminativa dos terre·nos públicos e não sujeita a concessionária a criticas
pertinentes à especulação imobiliária ou à expecta ti~
-Va de -investimento de valorização vegetativa do ter~
rena em detrimento da coletividade de pequenos
posseiros menos favorecidos;
c) na medida em que se pretende apen.as a utili~
- Íãçãó' e não" a propriedade, é provável que se obte-nham resultados promissores, mesmo porque a con~
cessionária aplicará na ârea a eX'periênda adquirida
em outras regiões do País."

O projeto de resolução apresentado pela Comissão de
Legislação Social autoriza a concessão (art. I<~), determina as coordenadas geográficas da área (art. -2<~), estabele~
___ç_e as características da concessão e Ílllpõe clâusu1~s- _obri~
gacíonais (art. 3'l), declara ser intransferível a concessão
e veda à concessionária mail ter a gleba sem uso por tem~
p·o superior a três anos a contar da assinatura do ato
CcOnce:ssivo (art. 4<~).
Isto posto, nosso parecer é pela constitucionalidade e
juridícidade da concessão e, no mérito, opinamos pela
aprõvação do projeto de resolução da Comissão de Legislação Social, valendo registrar sua boa técnica le_gisla~
tiva e sua observância ao Reglnif:nio Intefno.
Sala das Comissões, -21 de maio de 1986. -José Igná·
cio Ferreira, Presidente- Nivaldo Machado, Relator~
Luiz -Cavalcante- Lenoir Vargas- Amaral FurlanJutahy Magalhães- fleh·ídio Nunes- Hélio Gueiros.
PARECER N• 1.037, DE 1986
Dft Comissão de Agricultura
-Rcla-io~: S~nador Martins Filho
O Sr. Presidente da República, em obediência ao disposto no parágrafo único, art. 171 da Constituição Federal e, em atendimento à solicitação da Companhia Vale
do Rio Doce e proposta do Ministro_ de Estado Extraordinário para Assuntos Fundiádos, oferece à deliberação
do Senado Feçleral pleito daquela Companhia, referente
.. à conCessão de direito real de uso de uma gleba denominada "Serra dos Carajás", com cerca de 411.948,87 hectares".
-Fo_i a matéria objeto de- a_nálise e emissão de pareceres
dasÇomissões. de Legislação Social e de Constituição e
~ustiça, que opinaram_ pela aprovação da concessão proposta pelo Sr. Presidente da República, na fo_rma_ de projeto-de resolução oferecido, conforme disposto no art.
408 do RI/SF, .enfatizando que:
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l) a Mensagem n~ 155, de 6 de março último, veio
acompanhada de E:.;pusição de Motivos do Sr. Ministro
Extraordinário pam Assuntos Fundiáríos, onde se res~
salta que "a matéria encontra amparo no art. 7"' do
Decreto-lei n9 271, de 28 de -fevereiro de 1967, e foi levada à consideração do Conselho lnterministerial do Programa Grande út_rajás que manifestou sua concordância, através da Resolução n"' 5, de 23 de novembro de
1981, desde que, antes de efetivada a concessão fosse colhida a aprovação do Senado Federal, prevista no parágrafo único do art. 171 da Constituição Federal;
II) ademais, a Companhia Vale do Rio Doce ofereceu, em três. anexos, documentação que atende aos requisitos do art. 407 do Regimento Interno da Casa.
No que se refere à Comissão de Agricultura, em conformidade com o- art. 28, § 1"', do Regimento Interno,
cabe a esse órgão técnico pronunciar-se sobre o mérito
da proposição.
Como se sabe, o Brasil, em conseqilência de processos
irracionais de exploração agrícola e utilização desordenada de terras, vem sofrendo com a destruição sistemática de espécies- vegetais e animais, colocando em risco o
eqUilíbrio- de dive-rsos ecossistemas.
Esforços têm sido envidados buscando~se um maior
controle, através de vários diplomas legais. Entretanto,
há um grartde descumprimento de leis e a fiscalização ~
quase nulã..
Diante do exposto, vê-se, pois, que a proposta em exame ê de inteira conveniência, no que se refere à preservação e defesa do ecossistema, das espécies e gêneros da
Oora e fauna, formações geológicas de valor histórico-ou
científico, bem como proteçào e conservação dos reCursos _hídricos, para a área pretendida, conform-e previsto
no art. 3<~ do projeto de resolução, oferecido pela Comissão de Legislação Social.
Assim, nosso parecer é pela aprovação da concessão
do direito real de_ uso, à Comp·anhia Vale do Rio Doce,
da área de "Serra dos Carajás", nos termos do projeto de
resolução oferecida pela referida Comissão.
Sala das Comissões, 15-de outubro de 1986. -Amo
Damiani, Presidente- Martins Filho, Relator- Gall'io
Modesto - José Urbano.

PARECERES
N•S 1.038 E 1.039, DE 1986
Sobre 0- Projeto de Decreto Legislativo n<~ 28, de
1985 (n~ 95-B de 198S~CD), que "'aprova o texto do
Acordo Básico de Cooperação Científica e Tetnológi~
ca entre o Governo da República Federativa do Bmsil
e o Governo da. Repüblica Democrática Alemã, con~
cluído em Brasília, a 22 de novembro de 1984".
PARECER N• 1.038, DE 1986

- Di Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Milton Cabral
Atendendo a preceito _Constitucional, o Senhor Presidente da República encaminha ao Congresso Nacional o
texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Tec-nológica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Gov~rno da República Democrática Alemã,
concluído e:m Brasilia, a 22 de novembro de 1984.
A matéria é acompanhada de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Rel~ções Exteriores.
.Referido docum-ento esclarece que o ato internacional
em apreço, ••resultado de cuidadosa negociação, possibilitará em condições mutuamente favoráveis, a coo!'e~
ração bilateral_ no campo científico-tecnológico, principalrrl.ente através das seguintes formas:
-intercâmbio de delegações de dentistas e representantes de organizações industriais e comerciais interessadas nessa cooperação;
-intercâmbio de informações e documentação cientí~
fica e tecnológica;
-organização de seminários, simpósios e conferências;
-investigação conjunta de questões científicas e têC-nicas com vistas à utilização prática anterior dos resultados obtidos;
- intercâmbio de resultados de pesquisas e inclusive
de licenças e patentes, entre institutos, universidadéS,
companhias e outros organismos;
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-outras formas de cooperação científiCa e tecnológi~
ca a serem acordadas pelas Parte& Contratantes.

A conclusão do aludido instrumento decorre da necessidade de se prover um arcabouço _institucional às relações que os dois países jã mantém neste setor, preVendo diversas modalidades de cooperação científica e tecnológica, além da possibilidade de serem co_ncluídos
ajustes complementares sobre pontos específicos.
O presente Acordo cria, no âmbito da Comissão Mista
Brasil- RDA, a Subcomissão de Cooperação Científica
e Tecnológica, encarregada de acompanhar e supervisionar regularmente o andamento dos assuntos relacionados ao Acordo.
__
_
O Acordo terá uma vigência de 5 (cinco) anos sendo,
salvo denúncia de uma das Partes, renovado_automatica~
mente por períodos iguais e sucessivos.
Como outra ilustração das possibilidades a serem exploradas no domíníó-científíco~tecnológico com a RDA,
destacam-se as seguintes propostas recentemente apresentadas junto ao Ministério- das Minas e Energia:
-participação em Projetas de Mineração a céu aberto de carvão no S!Jl do país;
-exploração de potássio na Amazônia;
-liqüefação de gás natural extraído do Alto Juruá;
-transferência de tecnologia na fabricação de cloreto
de potássio em que a RDA é a nossa atual fOrnecedora e
na gaseificãçãó de carvão com baixo teor calorífico".
As conseqüências de ordem política e económica da
maior relevância para a conjuntura de ambas as partes,
está num melhor relacionamento que, sem esses ve[culos,
impedem que as oportunidades surjam com maior freqUência a fim de se estabelecer melhor e maior integração nos campos que se propõem, no presente ato, ambos os Estados.
Ante o exposto e nada havendo que possa ser oposto à
matéria no âmbito da competência regimental desta ComisSão, ·somos peta aprovação do Acordo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo n9 28, de 1985.
Sala das Comissões, _3 de dezembro de 1985. - Cid
Sampaio, Presidente- Milton Cabral, Relator- Lourival Baptista - Aloysio Chaves - Jorge Kalume - Nelson Carneiro - Aderbal Jurema -- Saldanh• Derzi.
PARECER N• 1.039, DE 1986
Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Relator: Senador Afonso Sancho
O Texto do Aco~do Básico de Cooperação Científica e
Tecnológica entre o Brasil e a República Democr-ática
Alemã, concluído em Brasília, a 22 de novembro de
1984, é o documento ora submetido à apreciação do Senado Fe~eral, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição Fe9-eral, após ter sido aprovado pela Câmara
dos Deputados.
2. Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia, em conformidade com o art. 29, incisos l e IV da Resolução n9
03, de 1985, opinar quanto ao mérito dã"ffi8Iéfíã abrangida pelo presente Acordo.
3. Fruto de cuidadosa negociação, o presente Acordo
tem por escopo proporcionar condições mutuamente favorãveis à cooperação bilateral, no campo científico e
tecnológico, de modo a possibilitar a realização- ou o desenvolvimento de programas de intercâmbio de recursos
humanos qualificados na ciência, na indústria e no ComérciO, bem como de informação e documentação
científica _e tecnológica. Prevê o instrumento, ora em exame •. também a_ o~ganização de congressos, a pesquisa
conjunta para aplicação de seus resultados, o intercâmbio de licenças e patentes entre as mais diversas insti-tuições dos dois países, além de outras formas de cooperação, a serem oportunamente acordadas.
4. Tanto no contexto internacional contemporâneo, de
crescente interdependência dos conhecimentOs ·especializados em ciência e tecnologia, como sob o ponto de vista
das atividades de cooperação, já em curso, entre o Brasil
e a República Democrática Alemã, em particular no
campo energético e industrial, é plenamente oportuno
que se dote o Brasil de um instrumento adequado para
coordenar os esforços conjuntos de ambos os paises no
âmb~to da ciência _b_á_sica e no de suas aplicações. Com
efeito, subsiste há ãi1os intensa cooperação, por exemplo, no setor industrial de fabricação, sob licença, de
guindastes portuários, por efeito da qual se opera importante transferência de tecnologia, permitindo o desenvolvimento_ de capacitação da indústria nacional. Semelhante_benefícíO tecnológico se dá, igualmente,-rio setor estra~
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tégico da indústria de vidro ótico, incluindo, desde logo,
convênio celebrado pelo Ministério da Educação com a
VEB Carl Zeiss (Jena), da República Democrática Alemã. ESte convênio, firmado em fevereiro de 1986, prevê a
instalação ,de usina-piloto para a fabricação de vidro ó.tiCo no País, com o competente treinamento de pessoal es~
pecializado (engenheiros e técnicos), com sua utilização
ótima e aplicação à produção de instrumentos óticos,
área carente no Brasil.
Para o corrente mês de abril de 1986 está programado
reunião de comissão mista Brasil - República Democrática Alemã, com vistas a, dentre outras providências,
instalar grupo de trãbalho permanenle, destinado a promover a ampliação do legue de possibilidades de cooperação no setor do vidro ótico, Consta, igualmente, interes_se em intensificar os primeiros contactos, estabelecidos sob a égide da Secretaria de Edudação Física e Desportos do MEC, para cooperação científica e técnica nos
mais diversos tipos de esportes. Também a demanda de
intercâmbio tecnológico no campo específico do beneficiameJttO do couro, por exemplo, poderá ser atendida, de
modo institucional, sob a vigência plena do Acordo em
pauta.
5. Considerando, à luz das razões esboçadas, ser do interesse do País fomentar adequadamente sua expansão
científica e tecnológica por ·meio de Acordos Básicos de
_Co.operação como o celebrado com a República Democráti_ca Alemã, e nada existindo a opor~lhe, no âmbito da
competência regimental desta Comissão, somos favoráveis à sua aprovação, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo n9 28, de 1985.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1986. -:- Nivt!ldo
Machado, Presidente- AfOnso Sancho, Relator- Arno
Damiani - Mauro Borges.

PARECERES
N•S 1.040 E 1.041, DE 1986
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n'i' 13. de
1986 (n'i' 127/86 - CD) que "aprova o texto do
Acordo de Cooperação Científica, Tecnológica e ln~
dustrial, celebrado entre o Governo da República Fe-derativa do Brasil e o Govemo do Reino da Bélgica,
em Brasília, a 12 de março de 1985".
PARECER N• 1.040, DE 1986
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Jorge Kalume
Em cumprimento ao disposto no art. 44, inciso r, da
Constituição Federal, o Excelentíssiriló Senhor Presidente da_ República, em exercício, Deputado Ulysses GuimarãeS, submeteu à apreciação do Congresso Nacional,
a 12 de agosto de 1985, o texto do Acordo de Cooperação Científica, Tecnológica e Industrial, celebrado en-·
tre o Governo da República FePerativa do Brasil e o Governo dO Reino da Bélgica, em Brasnia, a 12 de março de
1985.

A Exposição de Motivos do Ministro das Relações
Exteriores, que acompanha o texto, descreve o mencionado Acordo como o resultado de prolongada e cuidadosa negociação, com vistas ao estabelecimento de bases
para a cooperação belgo~brasileira no campo da ciência,
da tecnologia e da indústría.
Enfatiza que a projetada cooperação prevê:
a) intercâmbio de conhe_cimentos, de informações e
de documentação científica, tecnológica e industrial;
b) organização de visitas e de viagens de estudos de
delegações científícas e tecnológicas e intercâmbio de·
eruditos, professores, cientistas, pesquisadores, peritos e
têcnicos;
c) estudo, preparação e execução conjunta ou coordenada de programas ejou projetas de pesquisas científicas, de desenvolvimento técnico e tecnológico; aplicação
dos resultados dessas atividades ao processo produtivo
quando forem de interesse e medjante aprovação dos
- -dois países;
d) realização, no território de um pafs, pelo outro país
ou por seus nacionais, de exposições de carâter científico, tecnológico e industrial.
E afirma que o texto, ora sob nossa análise, permitirá
o desenvolvimento da cooperação bilateral em bases institucionais adequadas, tendo em vista que a colaboração
entre os dois paises, realizada no âmbito de acordo ct,~,l-
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tural de 6 de janeiro de 1960, vem se fazendo de modo
precário,

A leitura atenta do documento revela que ele indica
meios tradiciinais de intercâmbio bilateral, ao lado de
outros instrumentos de cooperação determinados pelas
circunstâncias e aprovados de comum acordo.
Trata-se, portanto, de um texto aberto e flexível, que
poderã, oportunamente, ser acrescido de ajustes comple~
mentares, aprovados por ambas as partes e: concluídos
_eritre Órgãos, instituições, empresas privadas e públicas.
A implementação do acordo far-se-.á através de uma
Comissão Mista, que se reunirã, alternadamente no Brasil e na Bélgica, e serã informada sobre o andamento dos
programas e projetas, podendo constituir grupos de trabalho especiais para o exame de relatóriOs apresentados
em cumprimento às suas cláusulas.
Ao analisar o presente instrumento jurídico, a Câmara
dos Deputados, através de sua Comissão de Relações
Exteriores, solícitou audiência do Itamaraty e do Ministério_da Ciência e Tecnologia para esclarecimento de dúvidas.
Desejava saber:
1 - se os ajustes complementares, previstos no item 2,
do artigo II, seriam ou não enviados à apreciação do Poder Legislativo e,
2 - qual seria a posição do recêm-criado Ministério
da Ciência e Tecnologia, em relação à matéria.
Em resposta, o Ministro Renato Archer manifestou o
acordo de seu Ministério ao texto sob análise.
De sua parte, o Ministro Paulo Setúbal emitiu opinião
no sentido de que "tem sido entendimento do Ministério
das Relações Exteriores _que os ajustes complementares,
quando não modificam o texto do ato internacional a
que se referem e têm como objetivo implementar instrumento jâ devidamente referendado, dispensam sUa apresentação ao Congresso Nacional".
A resposta do ltamaraty não mereceu aprovação da
Comi.ssão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que, por unanimidade, fez inserir no texto do Decreto -Legislativo a obrigatoriedade de remessa ao Congresso Nacional dos ajustes complementares ao Acordo
que aprovava.
Por sua vez, a Comissão de Constituição e Justiça,
também por unanimidade, opinou pela constituciOnalidade, juridicidade e técnica legislativa daquela medida
inovadora.
Diante do exposto, entendemos que o Senado Fefleral
também deve manter a obrigatoriedade da remessa dos
ajustes complementares ao Acordo Bélgica - Brasil à
apreciação do Congresso Nacional, que tem competência constitucional para referendar os atas internacionais
celebrados pelo Executivo.
C.onseqCentemente, e na forma regimental, opinamos
pela aprovação do presente Acordo, que fortalecerá as
relações entre a Bélgica e o Brasil, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo n9 13, de 1986.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1986. - Cid Sam~'
paio, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Severo Gomes - Aloysio Chaves - Lourival Baptista - Nelson
Carneiro - Luiz Viana - Virgílio -Távora.
PARECER N• 1.041, DE 1986
Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Relator: Senador Afonso Sancho
Ao exame desta Comissão, o Projeto de Decreto Legislativo n'i' 13, de 1986 (n<~l27~B, na Câmara dos Depu-·
tados), que "aprova o texto do Acordo de Cooperação
Científica, Te
e Industrial, celebrado entre o
Goverrtb da R
Federatíva do Brasil e() Governo
do Reino da
, concluído em Brasília, a 12 de
março de 1985".
2 - A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores esclarece que o instru~
mento em exame resultou de prolongada e cuidadosa negociação e estabelece as bases para a cooperaçã-o entre os
dois países nos campos da Ciêncía e tecnologia, e da índústria.
3-:-- O mesmo documento informa que a "assinatura
do Acordo pennitirã o desenvolvimento da cooperação
cientifica, tecnológica e industrial em bases institucionais
adequadas, poís, no momento, a colaboração entre os
dois países vem sendo executada de modo precârio no
âmbito do Acordo Cultural, de 6 de janeiro de 196_!)_.
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4 - O instrumento (artigos 1"' e 2"') estabelece as bases
para a cooperação entre os dois países, a ser desenvolvida através das seguintes modalidades:
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
tido vai à publicação. Concedo a Palavra ao nobre Senador Maurício Leite.

clusão, à Mesa do Senado, denunciei a insegurança em
que tenho vivido e que ameaça não só a minha postulação eleitoral à reeleição, como, principalmente, -o cerceamento inconstitucional das minhas prerrogativas senatoriais. A Mesa fez ouvidos moucos e o Ministro Paulo BrOssard ouvidos de mercador, Não estou textualizando,
nobres Senadores, nem a sinonímia dos adágios e tampouco a variedade estilistica dos refrões~ Fa~o de_concretudes, a menos, Sr. Presidente, que V. Ex' dê mostras a
este Plenário das providências constitucionais tomadas e
que a denúncia demandava. A surdez de que falo - e
que denuncio nesta oportunidade - manifesta-se na
apatia, na falta de zelo para sustentar as poucas e parcas
prerrogativaS "que restam a esta Casa. Mas e1a em nada
se-parece, nobr~ Senadores, seja J.laS motivações ou nas
intenções, ao mercadejamento com que se loteiãm o direito federativo da igualdade e a que não pode renunciar
o meu Estado, nem diante dele calar-se o seu Senador.
Desde quando subi a esta tribuna, longe de me ver resguardado, pela proteção do mandato, das ameaças da
Polícia Federal parai bana e de ver livres das perseguições
absurdas os meus .companheiros da vitorioSa Coligaçã(l
partidária que governará a Paraíba pelos próximos quatro anos, agravou-se o mal, intensificou-se o arbítrio,
imoderou-se o que jã era desavergonhadamente faccioso
e ilegal.
Não descansarei, Sr. Presidente, enquanto o Senado
Federal omitir-se diante das violéricías que tenho sofrido
j!Jpto com o Governador Wilson Braga e demais correli~
gionários; não darei tréguas aos mercadores do bem co~
mum que negam à Paraíba. o seu direito incontestável de
acesso às fontes pública$_Q~ financiamento, aos créditos·
tecnicamente_ aprovados, e ilegalmente dependentes do
arbítrio dos que lhe desejam mudar a história_ impingin~
do à Soberana Vontade popular os rumos que ela rejeita e
que as urnas de novembro saberão repudiar.
Estou sendo seguido por agentes da Polícia Federal,
recebo telefonemas ameaçadores à minha integridade
IISica, trotes que falam em acidentes aéreos e, estou certo
__ de que se este Governo e esta Casa não tomarem as me-didas cabíveis, o ocaso fabricado pelos porões reacio~
nários, acolitados por certos segmentos desta República
Nova, agirá competentemente na indução de mais um
dos acidentes que serão debitados à fatalidade~ Par
proteger-me, Nobres Senadores, para que outros colegas
desta Câmara Alta consigam igualmente elevar suas vozes em mensagem de renovação aos seus coestaduanos,
não poderemos usar de outro direito que aqueles de Se- nadares da República. A não ser, Sr. Presidente, que a
Mesa e o Poder Ex.ecutivo queiram favorecer uns à custa
de outros; de outro modo, infelizmente, não há jeito melhor para apreciar a questão.
Rogo, portanto, a V. Ex', Sr. Presidente, requeiro à
Mesa, se esta só deseja mover-se pelo formalismo das petições explícitas, garantias à minha vida e a de meus cole-gas, bem assim a certeza de_que o meu mandato poderá
set-eXercido sem arranhões. Eu exijo, Sr. Presidente, em
nome do que ainda resta a esta Casa, o respeito à dignidade parlamentar conferido -pela Carta Magna.
O meu Estado, a Paraíba, tem créditos retid:os na EB:
TU, nossos pleitos junto ao BNDES e ao Banco doBrasil só são aprovados com o comprometimento de apoio
aos- candidatos que administram o terror eleitoral, nossos correligionários são arrieaçados de todas as formas
possíveis, presos e acusados sem culpa fo~mada, e nem
mesmo as ordens emanadas do Palácio do Planalto são
cumpridas.
Estou aqui vigilante e para que se faça respeitar o Sen-ado Federal e o .meu Estado, por extensão, através da
minha humilde pessoa, garanto a esta Casa que vou usar
de todas as m,inhas prerrogativas contidas no Regimento
Interno para fazer valer os direitos ameaçados por aqueles que prometeram ao Povo, nas Praças Públicas, respeitar as liberdades e praticar a mais pura democracia.
Era o que tinha a dizer (Muito beml)

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: Quando de meu último pronunciamento nesta tribu:-_
na, estendi-me sobre o clima de perseguições e violências
praticadas pela Polícia ~_eperat na Paraíba. Nessa ocasião, Sr. Presidente, apelei a S. E;x.~. o Sr. ~inistro da
Justiça, para que fOssem tomadas as providências que o
r:aso_ requeria. Também a V. Ex', Sr. Presidente e, por in-

O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli)- Srs. Senadores, Sr. Senador Maurício Leite:
Sempre que ~Mesa do Sena~o e esta Casa recebem .denúncias -como esta que V. Ex• está a.P.resentando, e já
apresentou antes, dirige-se ao GoverOo, ao Ministro da
Justiça e, muitas vezes, ao Presidente da República. V.
EX~ sabe muito bem que o Senado não dispõe de instrumentos próprios para ação. Para esta, nós transmitimos,

"a) interCâmbio de Conh6ciment0 de iàfor- mações e de documentação científica, fecnól6gíi::a e
industrial;
b) organização de vi~f~as e_ âe v~age~ d-e-esi~os

de delegações cientHicàs e iecfi016giCas ~ in1úcàm-~
bio de eruditos, professores, cientistas, pesquisadores, peritos e técnicos, doravante denominados "especialistas";
c) o estudo, a preparação e a execução conjunta
ou coordenada ~e programa e/_ou projetas de pesquisas científicas, de desenvolvimento técnicos e tecnológicos, levando em consideração a adequaÇão de
técnicas e de tecnologias às respectivas condições específicas; aplicar os -resultados dessas atividades ao
processo produtivo qu"ando forem de interesse do
setor produtivo e mediante aprovação pelas Partes
Contratantes;
d) a realização no território de uma Parte pêla
outra Parte Contratante ou por seus nacionais de
exposições de caráter deritifiCO, teCnológico ou flldustrial;
e) qualquer outra forma de cooperaÇão determinada pela circunstância e aprovada de comum acordo."

5-O Artigo IV da proposição fixa que o intC[cãmbio
de informações, científicas e industriais- s·e efetuará entre
as Partes Contratantes ou através das entidades indicadas por ambas as Partes.
6- Na forma do Artigo VI, fica criada _uma Comissão Mista, "que se reunirá, alternadamente, no Brasil e
na Bélgica, em datas a serem determinadas por via dip_lomãtica, quando as Partes Contratantes julgarem ótil ( .. )
e será o foro para:
"a) a formulação- dos programas bianuais ou
plurianuais de atividades;
b) a revisão periódica das áreas prioritárias referidas no Artigo I;
_
_
c) a revisão da execução deste Acordo e dos
Ajustes Complementares no Artigo J."
7 - A Comissão de Relações Exteriores da Câmara
dos Deputados, ao examinar a matéfia, julgoU -Oportuna
a inserção, no corpn·do Projeto, de dispósição obrigando
·a remessa, ao Congresso Nacional, dos Ajustes Complementares ao Acordo, be:m conro- estabelecendo que "o
não envio pelo Pôder Executivo dos Aju~tes Complementares ao conhecimento e aProvação pelo Congresso
Nacional será tido como desinteresse na manütenção do
acordo celebrado".
8- De outra forma, achamos necessâiio e fundamental para um melhor exame que, no futuro, os acordos
submetidos a esta Casa, nas áreas de cooperação científica, tecnológica e ind~strial, sejam acoll?-panh~dos_ d!=:_E_areceres e informações do Ministêrio dã Ciên_cia e Ticno--=
!agia e, ainda, que a matéria seja debatida no Plenário danossa Comissão, para um perfeito esclarecimento dos tó:
picos envolvidos, face a importânCía de <itos da espécie.
9- Não obstante os argumentos apresentados, o ato
internacional que se pretende ra~ificar ê de suma importância para a aproximação entre o Brasil e o Reino Unido da Bélgica e objetiva dinamizar o intercâmbio cieritífico, tecnológico -e industrial, nas áreas de metalurgia,
energia e agroindústria, razão por que, no âmbito do que
compete a esta Comissão analisar (art. 29, -item.- IV, da
Resolução nl' 3, de 1985), somos favoráveis ao Projeto de
Decreto Legislativo n9 127, de 198ó.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1986. -Nivaldo
Machado, Presidente - Afonso Sancho, Relator - Arnor Damiani - Mauro Borges.
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solicitamos sempre as garantias que devem ser dadas aos
Senadores como à Câmara dos Deputados aos seus representantes e, nesse sentido, sempre temos agido. Vou,
mais uma vez, transmitir ao Sr. Ministio da Justiça a sua
denúncia. E o que esta Casa tem a fazer. Nós não temos
qualquer instrumento de coerção ou de prevenção,
sobretudo nos Estados, onde na garantia dos direitos dos
cidadUos agem a Política Estadual, a Polícia Federal e,
quando_ determinado, excepcionalmente, até mesmo a
força federal.
A denúncia de V. Exl serâ devidamente transmitida.
O Sr. Maurício Leite - Sr. Presidente, não gostaria
que a Presidência da Casa interpretasse o meu discurso
como qualquer censura a esta Casa.
Sei perfeitamente das nossas limitações e do zelo que
V. Ex• tem na Presidência e na condução do destino desta Casa.
Fiz o discurso apenas, mais formal, para que facilitasse à Presidência do Senado Federal fazer e tomar as providências que V. Ex~ acaba de notificar à Casa.
Muito obrigado à Presidência da Casa.

O SR.--PRESIDENTE (Jo~é Fragelli) ~ Essas providênci3_s §erã_~ tomadas 1 pode ficar certo V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, como Líder, ao nobre Senador Jamil Haddad.
O SR. JAMJLHADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Li, no Relatório Reservado. um artigo do jornalista
Altamir Tojal, que deve servir como um brado de alerta
à população brasileira sobre possíveis dias negros que
podem acontecer em razão de retaliações dos Estados
Unidos contra nosso País, contra nossas exportações, em
razão da política de r_eserva de mercado da informática,
do célebre PLANIN, aprovado pelo Congresso Nacional
e- que hoje deixa, neste campo da informática, a certeza
de que poderemos, dentro de algum tempo, nos tornar
{"."'... :t-suficiente n-esse campo, tão importante no desenvolvimento das Nações.
Sr. Presidente, sabemos nós, que o movimento de 64
cassou vários cientistas de grande nomeada neste Pais,
que se e.:rilaram no exterior e chegaram a chefias de cátedras em vários países, como ocorreu na França, na Argélia e em outras nações.
Houv:e um retardamento, de cerca de vinte anos, no
campo da tecnologia e da pesquisa. Este é o grande momento da afirmação nacional, este é o grande momento
de o povo lutar pela sua soberania, porque não é mais
crível, nem admissivel que, se amanhã, os Estados Unidos~ os países que detém a indústria farmacêutica no
mundo, não mandarem mais o ácido acetil salicilico para
o nOsso País, nós não poderemos mais nem fabricar a aspiriiiã.
Deve haver uma consciência nacional no sentido de
desenvolvermos, o mais rápido possível, a nossa tecnologia em vários setores, como os setores da informática, da
química fina e uma série de outros setores essenciais em
nosso País.
Sr. Presidente e Srs. Senadores vou ler, para que faça
parte dos Anais desta Casa, o artigo do jornalista Altamir Tcijãl.
As preSsões norte-americanas sobr'e o Brasil estão sendo detectadas em número cada vez maior de
áreas pof negociadores e diplomata.s q~:~e representam o país em diversos foros internacionais. Novas
dificuldades estão previstas nos campos de patentes
farmacêuticas, biotecnologia, circuitos integrados e
ótica; somando-se às questões da informática e da
química fina.
A posição brasileira é considerada bastante vulnerável por observadores diplomáticos, que constatam tendência de isolamento do pais, na medida em
q~e esses te~as escapam às preocupações atuais da
gtande maioria das demais nações em desenvolvimeçt.tQ alinhadas no chamado Grupo dos 77. O Brasil mantém sua solidariedade e continua a exercer lideranças quando se negociam questões comuns a es,&aS nações, mas fica virtualmente isolado quando
__ e.§_~ª-Q. emjogo interesses envolvendo o domínio de
novas tecnologias.
Um negociador que participou di- recintC en~
tro internadonal assinala que os Estados '!Jntdos
vêm ampliando e generalizando suas pressõ-és sobre
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as nações em dcs_cnvolvimento. Para sustentar suas
posições, o Brasil vern enfrentando negociações

cada vez mais difíceis, a exemplo do confronto
sobre a regulamentação do comêrcio internacional
de serviços na última reunião do Gatt, realizada no
Uruguai.
Novos temas. Ultimamente, o governo americano tem obtido avanço na questão das patentes farmacêuticas._Há_ pouco tempo, México e Corêia do
Sul passaram a reconhecer essas patentes e as pres-

sões nesse sctor têm sido recentes sobre o Brasil.
Segundo fonte da área tecnológica, os Estados
Unidos, juntamente com outros países ricos, querem que o Brasil volte a reconhecer as patentes farmacêuticas c, ao mesmó tempo, p"rocilrãril evitar a
adoção de uma politica de proteção de mercado
para a indústria nacional de química fina~ Dessa
forma, o país ficaria praticamente ii1fpossibilitado
de ter acesso à tecnologia de novos fármacos (insu~
mos para a produção de medicamentos).
No próximo ano, além dessas questões, estarão
em pauta novos temas, como a produção de circui~
tos integrados e material ótico, setor~ em que o
Brasil está ingressando e nos quais pretende ai~
cançar suficiente desenvolvimento tecnológico.
Também nesses casos, o país dificilmente poderá
agir em bloco com outras nações em desenvolvi~
menta e deverá ter de enfrentar sozinho as posições
dos Estados Unidos e o.utros países desenvolvidos.
Todas essas questões estão tendo como pano de
fundo a renegociação da dívida externa, na qual a
postura brasileira também tem sido singular. O go~
verno optou por não submeter o pafs ao receituário
do Fundo Monetário Internacional (FMI), contra~
riando as exigências norte~ameriçanas.
.
Beco sem saída. Comentando os recentes movi~
mentos dos Estados Unidos em rel.ação ao Brasil,
veterano diplomata observa que os ameriCanos es~
rão fechando o cerco a partir de várias frenteS
atuando dj: forrn::l.a.rticu\ada e dando a entender que
pretendem, dentro de algum tempo, deixar o país
num beco sem saída e tendo de ceder pelo menos em
alguns p·ontos.
Um dos aspectos singulares da situação brasileira
é que, ao contrário d~ mªíO.ria dos países em desenvolvimento, o país conseguiu preser·var um modelo
de industrialização e·-alcançar dimensão e grau de
diversificação da economia que agora lhe permite
aspirar aci dom[nio de novas tecnologias. A isso se
soma o fato de que a crescente ampliação da participação do Congresso Nacional nas decisões de natu~
reza económica limita consideravelmente a margem
de concessões que o governo brasileiro, por decisão
própria, poderá fazer. (Mais Pendência externa nas
pp. 6, 7 e 8.)
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JAMIL HADDAO - Pojs não, com a maior
satisfação, ·nobre Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante- Durante 40 anos ininterruptas, de 1941 a 1981, o nosso saldo no comércio com os
Estados Unidos foi, invariavelmente, negativo. Bastou
que nestes quatro últimos anos tiVéssemos pequenos saldos positivos e logo o ins.aciável colosso norte-americano
se abespinha. Isto me leva a recordar o que disse o sau~
doso poeta Manuel Bandeira:
"Nem podemos nos decidir entre Rússia e Esta~
dos Unidos: a alternativa é a mesma entre morrer de
câncer ou de infarte, que são duas maneiras habituais de morrer em nossos dias ..."
Dou um pelo outro e não quero volta.
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador Luíz Ca~
valcante, o aparte de V. Ex• só engrandece essa pequena
· ·
comunicação que fãÇó... à Tasa.
Sabemos que quando temos um superavit de 12 a 13
bilhões de cruzeiros antigos ou. 12 milhões de cruzados
na nossa balança comercial, este dinheiro nós riem vemos a sua cor, porque ele fica no exterior para p<i.gamen~
to do juro da dívida. externa brasileira, que hoje se encontra em cerca de 130 bilhões de cruzeiros antigos ou
130 milhões de cruzados. Esta dívida externa não foi usada para o benefício no campo social. No entanto, num
País como o nosso, um País contin"entiil, com dímensões
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gigantescas, temos ainda hoje, com vergonha, o fato de
tennos 40 milhões de brasileiros vivendo. em situação de
miserabilidade. ê a hora de o Brasil se afirmar no con~
certo internacional como Nação.
Sabemos que todas essas exportações são subsidiadas,
que essa poHtica de exportação levou o País à seguinte situação: a soja, no mercado internacional, está a um
preço bom; então, vamos plantar soja. Planta~se soja,
subsidia~se a remessa da soja; alcança~se um superavit e
cada vez mais se planta aquele produto, aquele vegetal!
Vmas vezes a soja, outras vezes o café; hoje, com o
PROALCOOL, planta-se abundantemente a cana. Hâ
poucos dias, viajando de Recife pãra Maceió, de a vão,
chegou a entediar-me a imagem que se refletia na minha
retina: era um canavial todo o Estado de Alagoas, No
entanto, o Brasil importa gêneros de primeira necessidade: importa o milho, importa o feijão, imPorta o arroz,
importa, enflm, os gên~ros de primeira necessidade.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me perm"ile um a par~
te, antes que V. Ex' conclua?
O S:R. JAMIL HADDAD- Com a maior satisfação,
nobre Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira -Nobre Senador Jamil Haddad, eu tenho insistido muito aquí nesta Casa e, lamenta~
velmente, vou embora daqui sem verificar nenhum fruto
positivo dos meus lamentos e das minhas queixas, vez
que parece-me que a coisa vai agravando no que diz res~
peito ao coniportamento da nossa gente. Tenho insistido
muito que somos um povo de uma índole tão leviana e
tão inconseqUente que, quando nós não podemos jogar
no Governo a culpa das nossas mazelas, nós jogamos a
culpa em Deus, falando que é o destino que Deus nos
deU:.. Esse é o escapismo do brasileiro. Tanto é verdade,
Senador Jamil Haddad, que V. Ex.• ainda h.â pouco acabara de afirmar que ·a dívida externa brasileira não foi
aplicada no campo social. Ê verdade, não foi. Ela serviu
para 10 milhões de brasileiros que não podiam comprar
bicicleta, mas que compraram automóvel de passeio. E
de 72 a 80, o Brasil teve um incremento que triplicou o
consumo de petróleo no BrasiL E se V. Ex• fizer a c:.onta
entre o diferencial do aumento de consumo e o diferencial de preço, V. Ex' vai encontrar um dispêndio de 63
bilhões de dólares a mais que ~ Brasil fe_z. s~ com o pe~
tróleo nesse período. Logo, realmente, oS GovernoS militares, por incapacidade política, por insensibilidade poli~
tica, sempre usaram como subterfúgio as chamadas
grandes obras. Mas, na verdade, as grandes obras foram
construídas com cruzeiro, cimento nacional, fei-ro mi.ciõ~
na! mão~de-obra nacional. Inclusive Itaipu, algumas
poucas máquinas importadas. Até os grandes geradores
fabricados aqui. É verdade por firmas estrangeiras, mas
fabricadas aqui. Logo, pagos também com cruzeiro.
Agora, por exemplo, V. Ex~ vê hoje nos jornais nós tive~
mos um incremento depois do Plano Cruzado do consumo de petróleo uma .coisa realmente assustadora uma
coisa na ordem de mais de 20% de petróleo importado.
Então, dificilmente Senador Jamil Haddad, com o povo
inconseqüente irresponsável como nós temos sido até
aqui, dificilmente nós vamos poder ter dinheiro como os
outros povos civilizados fizeram vão ter poupança interna para financial:" e custear pesquisa, logo nós temos que
ser sempre dependentes e V. Ex• sabe que qualquer rocei~
ro;· -qu-alquer homem humilde da roça sabe, menos os
barbudinhos tecnocratas que tomaram conta desse País.
Que quem gasta mais do que economiza toma emprestado, e quem toma emprestado tem que pagar juíOs -daí,
porque V. Ex' aborda um ponto realmente muito sério.
Os problemas dos medicamento51 eu atê sou favorável
Senador Jamil Haddad, que se pague royalties porque é
um povo que se dispendeu sua poupança para custear
pesquisas que gastou dinheiro, que investiu em pesquisa
é lícito, isso em qualquer regime seja socialista, seja capi~
talista ou melhor capitalista de Estado ou capitalismo
priva·do a verdade é que sempre ê capitalismo seja no regime socialista, ou seja no chamado regime áe.lívre empresa o certo é que tudo é capitalismo e capitalismo tem
ideologia e lá é capitalismo de Estado aqui essa coisa
híbrida que ninguém sabe o que é a final de conta&.nesse
Brasil. _Mas, o certo é que no caso do medicamento eu
acho que uma organização como a ONU, deveria enCaffipar tal a signifiCação, tal a importância, para toda a
humanidade. A pesquisa, o avanço tecnológico na sínte~
se farmacêutica deveria realmente ser uma coisa univer~
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sal, isso não deveria ter dono. Mas nos outros setores,
não. No caso, por exemplo. da informática: não vejo por
que não pagarmos royalties para aqueles que realmente
estão investindo. E em setores que realmente significam
collforto para o homem, mas que não são vitais como é o
caso dos produtos farmacêuticos. Neste ponto V. Ex•,
como médico, um médico humanitário e humanista, está
coberto de razão quando examina essa questão, sobretu~
do, quando cita o mais elementar dos sais, no caso doácido acetil salicílico. Mas V. Ex' poderia citar outros tan~
tos quantos tenham melhorado a condição de vida do
homem na face da terra. Mas, na verdade, eu me permiti~
ria, e V. Ex~ vai relevar ou alongar~me, perguntar onde
está a solidariedade dos chamados pa[ses em desenvolvimento, senão para justificar aquilo que, ainda há pouco,
um dos grandes homens, uma grande figura mundial
aCJ.lii citada afirmou: não existe amizade entre os povos,
existe interesse entre os países. Há interesses, assim como
a Rússia os exercita na sua área de influência, os Estados
Unidos na sua, a França na dela, a Inglaterra na sua, a
China na dela. A verdade é que não há solidariedade coisa nenhuma; há interesses. Hã interesses e a solidaríeda~
de vai até o momento em que conflitar com os interesses
próprios daquele pafs. Daí por que, Senador Jamil Had~
dad, deploro, deploro e reitero neste aparte a V. Ex•,
aquilo que disse, ainda há poucos .dias, aqui no Senado:
o Brasil esteve glorioso em plena recessão; em 1984, em
plena recessão, o Brasil não conseguiu ser campeão de
futebol, não conseguiu ser campeão de coisa nenhuma,
mãs êonsegUiu ser o campeão mundial de importação de
uísque. Campeão mundial de importação de uísque! Pas~
sarnas atê o Japão para trás. Veja V. Ex•, Senador Jamil
Haddad, com o povo desajuizado e com aS: lideranças
menos ajuizadas ainda, como essas que tem dominado
este País, dificHmente vamos sair dessas dificuldades,
desse impasse que, sei, martirizam tanto V. Ex• V. Ex•
releve ter~me alongado tanto, mas eu não poderia deixar
de consignar no discurso de V. Ex• esses meus lamentos,
que jã por certo fadigam, enfastiam e cansam meus pares. tantas e tantas têm sido as vezes que tenho abordado
esse aspecto do nosso comportamento, do comportamento do povo brasileiro. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador Be.nedito
Ferreira, nós, que privamos com V. Ex•, nesta Casa, é
que sentiremos, não ternos dúvida, a sua ausência a par~
tir do próximo ano. Tornei~me, nesta Casa, com muita
honra, um amigo de V. Ex• Divergi, em vãrios momen~
tos, de seus pfonunciamentos, mas sempre os respeitan~
do e concordo em gênero, número e grau quandQ V. E?t•
fala a respeito do problema automotor. Nós temos o
exemplo da China, que com 1 bilhão e 300 milhões de
habitantes, até hoje não deixou que a sua população en~
trasse no consumismo dos veículos au~omotores. Mas,
em compensação, um país que tem uma populaçãO que é
na realidade dez vezes maior que a população brasileira,
esse pafs_se voltou para o campo da agricultura, e, hoje, a
Chi..!Ja pode se louvar de ter a maior população do mundo e não enfrentar o problema da fome.
O Brasil, um País capitalista, uma sociedade de consumo imposta pelos vcfculos de comunicação, fez com que
a sua pOpulação cOmprasse- na base d.os crediários, 38
a 48 meses- comprasse o que não era necessârio naque~
le momento; que a população se endividasse; que a po~
pulação se alimentasse mal para ter o seu veículo auto~
motor, para obter a sua televisão, estimulada pelo gover~
no, e cada vez mais aumentando a nossa dívida no mercado externo, na importação do petróleo. Concordo plenamente com a colocação de V. Ex•, mas não posso admitir mais que continuemos com essa política de exportação subsidiada. E são os grupos internacionais querecebem os benefícios desses subsídios e sacrificam a popu~
lação com o pagamento de juros dessa dívida que cada
vez ãUJtH!fita·mais, a partir do momento em que o déficit
interno norte~amerlcano aumenta, porque são jogados
no aumento do sprea:d, para equilibrar o seu desequilíbrio interno. Aumentam o déficit interno gastánto
bilhõ.es e bilhões de dólares em plat10S de "guerras nas
estrelas", aumentando o número de bomba.s atômicas, e
neste mesmo motJ!ento milhares de crianças do mundo
morrem de fome; morrem de fome por minuto, infelizmente, neste mundo conturbadQ.
O que temos que fazer para podermos enfrentar esse
problema é aumentar o pode aquisitivo da população
brasileira para que este grande número de quarenta mi-
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Ihões de brasileiros possam participar do consumo, e aí,
então, qualquer que seja a retãiíãção, nãO Sfefafã, porque o excedente será consumido pela população.
Sr. Presidente e Srs. Senadores. a preocupação é muito
grande. Já disse em vãiios pronunciamentos nesta Casa,
. que quando se declara que o BrasH é a 7• ou 8• economia
do mundo, com ufanismo batendo no peito, não se diz
que morre uma crinaça de fome, de desnutriÇão -no Nordeste de 45 em 45 segundos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, hã uma crise social
séria neste País. Desejamos, ardentemente, do fuõd.o do
nosso coração, que haja um bom senso prevalecendo
sobre interesses pessoais de grupos, e que todos os grandes investimentos sejam féitos agora, na ãrea social.
Quando convoquei S. Ex• o ilustre Ministro da Faze':lda para comparecer a esta Casa, e o requerimento já fõf
aprovado pelos nobres Srs. Senadores, o fiz com o intuito de que S. Exf. venha ao Senado da República para de_clarar a quantia que será empregada no campo social
deste empréstimo compulsório que o Governo lançou há_
pouco tempo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram estas as palavras
que queria dizer, neste momento, -neste microfone, com
esperança de que possamos, daqui a alguns anos, não
termos mais a vergonha dos contrastes existentes neste
País, em que, no preserite mOmento, 8% da população
brasileira detém 74%- da -riqueia- nacional. Não é este
País que nós queremos, e esperamos que a Cons_tituinte,
que se instalará a partir de fevereiro do pr6xínio anO,
que sabemos será, pelo andar da carruagem nos Estados,
extremamente conservador, tenham o bom senso, e pretendo eu lutar dentro da Constituinte por dois mecanismos a serem incluídos na nossa futura Constituição: o
mecanismo do plebiscitO e o inecanismo do referendum.
O que vemos hoje, nas eleições, é que Candidatos extremamente conservadores, demagogicamente, iludem e ilaqueiam a boa fé da população, apresentando programas
mirabolantes de beneficias sociais.
Achamos que todos os casos polémicos devam ser co.;
locados perante aqueles que nos dão a representação, perante o povo, porque a Gonstituição, no seu art.l9, qualquer que seja, inclusive essa colcha de retalhos atual, diz
que ..todo o poder emana do povo e em seu nome será
exercido".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho}- ConCedo a
palavra ao nobre Senador Amir Gaudêncio.

O SR. AMIR GAUDENCIO PRONUNC(A
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Afonso Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS -_CE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SCriadores:
Toda imprensa brasileira notlcíã - coin destaque, já
previsto - a primCira q-Ueda do cruzado.
Embora, para alguns, indique o infcio da debilidade
do p1ano cruzado, para mim, como mero observador de__
ou.,tros planos que com a mesma magnitude foram adotaàos em outras nações, é na realidade, um ajustamentõ Ôã
economia que não pode ser considerada compartimento
estanque.
Ele deve e serâ ajustado nos momentos propícios para
que tenha condições de acompanhar o comportament<?
da economia a níveis nacionais e internacionais.
As alterações que o Governo terá que fazer na rota e
no rumo da boa execução do Plano Cruzr1.io - esperamos seja vitOrioso - são medidas que na rr. 111"m modesta
maneira de observar deveriam ser tomadas com freqüên- _
cia; corrigindo-se, destarte, distorções em- Um plano da-evergadura e complexidade, comp é o do cruzado, ·objetivando adaptá-lo sempre à conjuntura econôrriica e-fmanceira do País.
Esta primeira medida do Goveino, no setor cambial,
em desvalorizar o cruzado, nos induz acreditar que outras, especialmente no setor de abastecimento, serão necessárias a fim de adequar preços e incentivar-se a produção.

Criar-se :úllinosidacies entre produtores e collsumidores, a título de manter-se uma opini~o, n~m sempre ê a
mais acertada, e não será de bom alvitre.
Assim sendo, ao invés de se comb~ter o reajuste do
cruzado, (necessário, reafirmarmos) o <J:ue se deve é procurar mostrar às autoridades, com toda clareza e, isento
de subserviência, gue as metas do plano cruzado, agora
reajustado em um dos seus componentes não sofrerão o
desgaste a ponto de decepcionar a população.
A maioria do mundo empresarial brasileiro tem uma
confiança inabalável de que não podemos deixar de depender somente das reformas que proporcionou o plano
cruzado e,_por isso mesmo, não ficamos no imobilismo
c_ontra a necessidade em que vivemos, do seu reajuste
aqui e acolá,
Deve-se evitar, isto sim, subsidio às tarifas de serVIços
que tanto oneram a nação. Cabendo_sempre aos usuários
os pagamentos dos seus custos legítimos.
As- autoridades, estamos certos, evitarão de agora em
diante, adoção de medidas como a do confisco que é um
precedente perigoso. conhe_cendo os custos de produção
como conhece, através de seus órgãos técnicos, não pode, em circunstâncias nenhuma, desestimular ativídade,
especialmente do campo, com medidas violentas que não
se coadunam com o sistema democrático - ideârío do
povo brasileiro - por ser a única fórmufã de convivência de um povo livre e soberano.
sr. Presidente, usando ainda o _resto do meu tempo, eu
desejaria transmitir à Casa um desmentidÕ -que o iiosso
eminente Senador Virgílio Távora me solicitou.
O Jornal do Brasil, em sua edição de hoje, publ~ca a seguinte matéria:
"Divisão Militar_. A Junta Militar que tenta retomar o comando político do Ceará está rachando. O
Coronel Virgílio Távora está, debaixo do pano, lnje·
tando votos na candidatura do empresário Tãéi(dereissate _que lidera todas as pesquisas com mais da
metade dos votOs."
Sr. PreSidente, isto ê uma grossa inverdade, Virgílio
Távora está no Ceará trabalhando com Verdadeiro gigante, prejudicando atê a sua saúde em favor da candidatura de Adauto Bezerra. Por isto é que ele me solicita,
para conhecimento dos seus pares e do povo bras_ileiro,
que reafirrife que, na sua vida, ele nunca desmentiu a sua
coerência, a sua maneira de trabalhar e de ser leal aos
seus correligionários.
O Sr.-Luiz Cavalcante- V. Ex• permite um aparte,
nobre coleSa'?

O SR. AFONSO SANCHO- Com n:iuíto Pr'ãier,
nobre Senador por Alagoas.
O Sr. Lulz Cavalcante- Conheci Virgílio Távora, em
1937, quando cheguei à Escola Militar do Realengo e lá
o encontrei. Foi aluno dos mais brilhantes de quantos
brilhantes alunos teve a antiga Escola Militar. Depois
nos reenc-ontramos na Câmara dos Deputados, para a
qual fomos eleitos em 1966. Desde então tenho acompanhado de perto os passos de Virgílio Távora. Através de
suã)â longa vida politica, Virgílio tem sido um amigo incondicional ou um adversário ferrenho. Mas nunca fez
essa coisa chamada "jogo de pau de dois bicos",jogo dúpJice. Isso Virgíl_ío nunca fez, nunca faz e nunCa fará.
Muito obrigado a V. Exf.
O sR. AFONSÜ SANCHO- Agradeço o aparte do
ilustre colega porque, realmente, ele está espelhando a
vida de Virgílio Távora: é um homem que, se for preciso,
se expõe pela lealdade, peiã. sinceridade aos seus amigos
faz e o faz de-uma maneira !11Uíto elegante,
__ ~ _
Era esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a comüilica-ção__que eu -queria-deixar aqui, a pedido do nosso Senador Vi:i'gílio Tãvora. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho)- Passa-se à:

_ORDEM. DO DIA
Nos termos do art. 197, alínea a, do Regimento Interno, destina-Se ·ao trabalho das Comissões.
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- Volta-se à
lista de oradores.
t.:oncetlo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Pro·
nuncia o segu_inte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Durante este re_cesso parlamentar, em contato diret9
com os meus coestaduanos, em meio a reivindicações' e
sugestões da gente baiana, uma notícia discretamente
veiculada pelos jornais me trouxe um momento de grande alegria: no dia 14 de julho, começou o processo de instalação de 400 famílias de agricultores da região de Barreiras, em 54 mil hectares da fazenda "Sertaneja", a 886
Km de Salvador. Ao entregar os primeiros títulos de
posse, o Ministro Dante de Oliveira deu início à Reforma Agrária naquela região, finalizando uma luta de
várias décadas entre os trabalhadores e os proprietários
das terras que, muito embora localizadas em áreas imCil.saS e ricas,· peirilaneciam improdutivas. ·
Com esse ato, Srs., mais de 2.000 pess-oas se fixarão à
terra e a farão produzir, dela retirando, com dignidade, o
seu su·stento. Comercializarão, pouco a pouco, os excedentes das colheitas e deixarão de engrossar os grandes
contingentes que_ demandam às cidades em busca de
meios de sobrevivêilcia.
Por ocasião da assinatura do decreto de aprovação do
Plano Nacional de Reforma Agrária, o Presidente José
Sa:n~):' S$! referiu aos milhares .de quilómetros do territõrio -brasileiro que permanecem inaproveitados e à insa~
na concentração populacional, acentuando a "ocupação
humana geograficamente grotesca" do País.
Estima-se em 430.000 Km 2 a área necessái-ia ao assen.
tamento de 1.400.000 fanu1ias, até o ano de 1989. Somente na Bahia, prevê-se um total de 261.500 famílias a
Serem b~neficiadas, em uma área de 78.500 km 2•
Desde o início de seu governo, o Presidente Sarney
vem pautando sua linha de ação pelo esforço de devolver
ao nosso povo a· tianqiiilid~de hâ tanto tempo perdida.
A habilidade com que levou o País a superar a dificil fase
de transição política e, quando o momento assim o exigia, a ~aragem e a firmeza na implantação do Plano Cruzado, tornaram-no inteíramente merecedor da aprovação popular. Da mesma forma, a prudência e a humildade que o levaram ao encontro do Papa, recolhendo o
Sumo Pontífice frases de encorajamento e apoio, vêm demonstrar a intenção do Presidente em conduzir a reforma agrâria por meios pacíficos, voltada para a verdadeira justiça social e referendada pelas sábias palavras do
líder da cristandade:

"Ela deve ser feita ât!ntro da lei, do consenso,
com todas as partes interessadas juntas. Esse é o
esEírnº."
Nossa experiêncía de vida, Srs. Senadores, nos permite
compreender que, após tantos anos de opressão e descaso, seja dificil confiar no Governo, apesar da preocupação social que tem caracterizado todas as decisões. A
essa desconfiança atribuímos o desespero de milhares de
rurícolas, a insegurança de alguns proprietários. Não podemos, porém, permitir que quem quer que seja fomente
a desestabilização social ou a resistência à implantação
da _reforma.
Não se pretende nem se permitirá uma versão brasileira do terremoto revolucionário que sacudiu o México de
1910 a 1917. Concordo p!enamente, com José_ EH Veiga
que co~sidera a Am_êr_ica Latina "um verdadeiro labora·
tório de reformaS ágrârias"; os insucessos das diferentes

tentativas-reaHzm:hrs·na·Guatema1a; nr:cBolívla; -nõ" diHe,

a lentidão e o autoritarismo que assinalaram a reforma
peruana assim o conprovam.
Recuso-me, entretanto, a crer que o Brasil se inscreva,
também, no rol dos herdeiros de Emiliano Zapata e Pancho .Villa. Aqui se pretendem implantar mudanças sociais ·para a construção de uma sociedade mais humana,
mas, de forma alguma, ao preço de vidas de cidadãos
brasileiros.
É estarrecedor o fato de que os conflitos de terra já
causaram a morte de mais de 600 pessoas neste pafs, nos
últimos 5 anos. Nos anos de 1980 e 81, ocorreram aproximadamente 1.370 -enfrentamentos onde a disputa por
um pedaço de chão parã. trabalhar era o motivo principal. Naqueles dois anos, Maranhão, Pará e Bahia foram
rec·ordístas em 1t.iti1.S pela terra. Os três Estados, juntos,
foram os responsáveis por 652 ocorrênciaS; Ou seja, 48%
do totaL Em 83, a situação continuou- se agravando e a
Bahia foi o Estado que registrou o maior número de conflitos (45), seguido por Goiãs (34).
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Analisemos, por alguns instantes, o caso do meu t::stado natal, como paradigma da violência no campo nordestino. No período de 1971 a 1981, segundo o Grupo de
Estudos Rurais de Salvador-Ger, "à base de imensos
subsídios e incentivos governamentais, tanto na esfere federal (BNB, SUDENE, Banco do Brasil etc ... ) quanto na
estadual (DESENBANCO) e mesmo na municipal
(montagem de equipamentos urbanos infra-eStruturais,
concessões de terrenos _etc ... ). algumas atividades tradicionais sofrem ··modernjzªção", outras são ampliadas,
outras mais são introduzidas, sendo que, por outro lado,
o contrário acontece com a agricultura de alimentos, q~e
se retrai, obrigando o_Estado a importar alimentOs",levando o povo baiano a sofrçr as conseqUências da elevaç_ão do custo de vida.
"No pririi.eiro caso; o GER iÕclui a economia docacau como exemplo malar. Acionada pela CEPLAC e à
base de numerosos: inc-entivos e meios de fomento,
moderniza.;se em escala de grandes propriedadês, tendendo a estimular ainda mais a concentração.
No segundo, há a pecuária" que se estende por todo o
território estadual. Existindo sob.Q_r~~-<k fó~rte concentração- fundiária, exerce uma grande pressã_o sobre as
pequenas propríedades. ~ainda, segundo os Pesquisadores baianos, uma das atividades onde mais se recorre à
prática da "grilagem", A pecuária, que ant"es se.collcentrava nas regiões de ltapetinga, Feira de Santana e Recôncavo, agora vaza outras regiões-, como a do Nordeste
do Estado, onde começa a acontecer a "grilã.gem" e,
sobretudo, a região do São Francisco.
No terceiro_ caso, há que qestacar a série;:: de projetas
agroindustriais que se i::nfileiram no Vale do São Francisco e, mais ainda, a atividade cafeicultora que se estende desde a região mais tradicional de Vitória da Conquista até a Cfiapada da Diamantina, com destaque para
os municípios de Morro do Chapéu, Utinga eTapiramutâ.
Finalmente, já i:óni--fesp~TtO ao cafe, sUa cultura tende
a ser uma dªs mais vigorosas da agricultura de exportação do Estado, montada, basicamente, em gigantescas
empresas. Há uma disponibílidade de I milhã_o de heçta~
res mapeados no Estado, dos quais apenas 1/10 estão já
ocupados. Na região da Chapada, existem firmas, nacionais e estrangeiras, qüe- poss-uem-plantados cerca de mais
de 8 milhõ_e~ dç_ pés de café. A tendência de expansão do
café no Estado é gran-de e aponta para uma larga difusão
da "grilagem", ação negativa que já se registra na região
da Chapada.
_
Encerrando este breve exemplo da geografia do conflito, ressaltamos que, dos 336 municípios baianos, mais de
90 - quase 30%- registraram ocorrências de lutas pela
posse da terra. Quanto às terras disponíveis, a publicação n~ 4 da série .. Estatísticas Cadastrais" do INCRA
assinala um total de 4.600.000 ha de área não exPlorada
nas maiores propriedades, a partir das declarações dos
proprietários e subtraídas das áreas de reserya legal, e o
Diário Oficial da União, anos 1980 e 1981, indica a existência de 17.500.000 ba de ârea sem ocupaçãó jurídica,
naquele Estado.
Ao analisarmos os dados oficiais refereo..feS à diSfribuição da posse da terra no Brasil, observamos que a estrucura fundiáfüi se carã.Cteriza pelo domínio absoluto
da grande propriedade subexplorada, do latifündio. Há
uma grande quantidade de minifúndios, de estabelecimentos de extensão exíguã., ao lá_dõ âe um. núiriero relativamente pequeno de grandes empreendimentos que, no
entanto, ocupam mais de 3/4 da_ ârea ___apropriada do
País. Segundo Manuel Correia de Andrade, o mecanismo de complementação do latifúndio com o lninifúndio,
funciona de forma a favorecer o grande proprietárjo,
uma vez que a proximid~de de pequenos proprietários
permite que os latifundiários disponham de uma fonte
inesgotãvel de mão~de-obra de baixo custo, o chamado
"exércitO industrial de reserva".
A título de ilustração, Sr. Presidente, apresento, aqui,
alguns dados signíftcativos, referentes ao ~üiº dC 1980,
que têrn como fonte o IBGE. Mais de 50%_ dos estah~le
cimentos rurais (50,4%), num total de 2.598.019 propriedades com menos de 10 ha cada uma, ocupam 2,5% da
ârea total (9,004.257 ha), enquanto 0,001% da soma dos
estabele_c:imentos, num absurdo total de 53 propriedades
com mais de 100.000 ha cada uma, ocupam 3,2% da ãrea
total (l !.727.653 ha). O censo Agropecuário nos informa, ainda, que, de um total de 364.854.421 ha, apenas
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lü__472.135 ha eram utilizados em lavouras permanentes
~emporárias, enquanto
174.499.641 ha estavam ocupados por pastagens- o
que· nos mostra a ridlcula e cruel realidade de que a alimentação do povo brasileiro é preterida pela alimentação da população animal.
Essa conclusão, quase absurda, não significa, porém,
que as proteínas de origem animal enriqueçam, satisfatoriamente, as refeições do nosso povo. O _Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos c.omprovaram_ que
"o cidadão brasileiro co_nsome 5 a 6 vezes menos carne
bOvina que o argentino ou o uruguaio e qUe, entre 1976 e
1981, o consumo por habitante caiu cerca de 20%".
Não podemos, outrossim, deixar de considerar o fato
de que a agricultura de alimentos foi pratícamente abandonada, em compaiaÇãõ com a cana-de-açócar e a agricultura de exportação (destacando-se a soja). Os fatores
que explicam ~ta outra aberração foram sintetizados
por Ricardo Bueno: ·

e -:.HL632. 128 ha em htvouras

"t) A política econômica oficial di~ecionou seus
instrumentos, em especial o crédito agrfcola, a juros
sUbsidiados, para as culturas de exportação e a
cana-de-açúcar.
2) As culturas de exportação e a cana se revelaram atividades niais rentáveis qué as culturas voltadas para o mercado interno, e a política econômica
oficial ainda reforçou esse estado de coisas.
3) Em função de sua lucratividade mais elevada,
·a cana e as culturas de exportação avançaram sobre
terras destinadas às culturas alimentares. Estas foram deslocadas para terras de pior qualidade e mais
distantes dos centros consumidores, o que_resultou
em redução da produção e da produtividade.
4) Além disso, a prOduçãO- de alimentos foi desestimulada pela redução do mercado interno, em
função da recçssão _iniciada em 1981, e pelo casuístfio da política econômica que levou o Governo a
permitir, em certos anos de safras abundantes 9e alguns produtos, que os agricultores sofressem pesadas perdas, devido ao rebaixamento violento cios
preços. No ano segtitnte, este_s·reduziram a ãrea
plantada, é claro."

Estas, Srs. Senadores, são apenas algumas de uma
exaustiva Hstagem de razões que me obrigam a crer que
só podem se posicionar contra a Reforma Agrária aqueles que guardam a terra com objetivo de especulação. E
se faz_em necessárias a determinação e a vqntade política
para inVerter a posição da posse da terra, de "reserva de
valor", para "função de produção", e que, simultaneamente, se criem condições de fixação do homem à terra_.
Da mesma forma que Ney Araújo, não compreendo a
Reforma Agrária como '•medida cirúrgica" e sim _çomo
estratégia importante para a racionalização da nossa
agricultura, criando _melhores cQndições para a agroindústria de pequeno porte, que diminui o carâter cíclico
da oferta de empregos na agricultura; aumentando a
oferta de gêneros de subsistência; permitindo melhor organização de serviços públicos à população rural; criando novos pólos de consumo e diininuindo a pressão intolerável_ da migração para os grandes centros. Assim, Srs.,
a importância da Reforma Agrária serã tanto maior
quanto mais abrangente o seu alcance e de maior monta
seus efeitos no espaço nacional, "atingindo o cerne de todas as estruturas que formam o lastro orgânico da riqueza do País".
Desta exposição, Srs. salta aos olhos que as aspirações
e expectativas não só do homem do campo, mas da
imensa maioria do povo brasileiro, princípalmente aquelas que se deverão efefi..úii" a médio e longos prazos, se
tornarão mais claras e concretas se referendadas por
uma Constituinte legitimada pelo voto popular,
fortalecendo-se a sociedade civH que livremente se ex- presSará atravês dos seus representantes.
Obviamente, o detalhamento e a regulamentação ope-racional do Plano Nacional de Reforma Agrária não se
incluem nos proQósitos de ~ma Cons~ltuínte; o essencial
é garantir a posse e a utilização da terra àqueles que realm~nte a tornam produtiva.
Dentre as atribuições dessa Assembléia Com poderes
especiais estarã a análise do conceito de propriedade,
cabendo-lhe determinar a área dos estabelecim_entos, se_~
gundo o caráter da produção ou a localização dos mesmos, extinguindo, de uma vez por todas, o concentrado_-
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nismo selvagem que caracteriza a estrutura fundiária no
Brasil. Quanto a esse aspecto, o III CorigresSO dõs Trabalhadores Rurais e as entidades coordenadoras da
Campanha Nacional pela Reforma Agrária propõem a
''criação, na legislação, do instituto da área mâxima permitida por proprietário rural, seja de pessoa física ou
jurfdica, fixando-se o limite entre 250 e 700 hectares e
considerando o agrupamento de imóveis rurais, ainda
que enl municípios distintos".
Outro elemento importante a ser considerado é a tribUtação. definida no Estatuto da Terra como instrumento incentívador da politica de desenvolvimento rural e
caracterizada, no PNRA, por seus importantes objetivos, dentre_os quais o de "Proporcionar recursos p;:ira financiar os projetas de Reforma Agrâria", Na relação
das díretrizes operacionais, pretende o PNRA, entre outras açõe_s, .. inscrever os débitos do ITR (Imposto Territorial Rural) em dívida ativa, inicii:indo a cobrança ex.~>
cutiva pelos maiores devedores", Considere-se que, atê o
final de 1984, os proprietários de Í':flÓvei~ a?ima de 1.000
ha_deviam 20,2 bilhões de cruzeiros (ou 20,2 milhões de
cruzados. em moeda atual), lesando os cofres públicos e
o respectivo retorno social desse valor.
lnómeros autores consideram indispensável uma ampla reformulação do ITR. O Prof. José Gt:azüin_Q da Silva, por exemplo, argumenta que qualquer proposta efetiva de taxação de terras que se queira fazer no Brasil deverá ati::nder aos seguintes pontos: basear-se no preço
real da terra e não no valor declarado pelo proprietário;
criar uma alíquota básica do imposto que se aproxime da
relação entre o valor do arrendamento e o preço da terra
em benfeitorias; fazer incidir a alíquota bâsica sobre a
área total do im6vef e não apenas sobre a fração considerada aproveitável pelo proprietário; não haver isenção
pelo grau de utilização da terra, mas apenas em função
de grau ~e eficiência na sua exploração; definir um critério de progressividade da alíquota básica do imposto,
para ser aplicado particularmente às terras ociosas para
o proprietário; manter um coeficiente de localização que
aumente proporcionalmente o valor da terra em função
da proximidade de centros urbanos e de vias púbiícas;
adotar um sistema de puniçãO i"ápido e eficiente nos ca::.
sos de não pagamento do imposto.
Outro fato r digno de apreciação é o prazo necessário à
viabilização da Reforma Agrária. A Proposta para Elaboração do l~ PNRA da Nova República (MIRAD,
n1aio de 1985) previu um período de 15 anos- 1985 a
2:1JQO- para o aSsentamento de 7.1 milhões de trabalhadores rurais, estimando que os demais 3,5 milhões poderão ser absorvidos, como assalariados, pelas empresas
agroindustriais.
Pai-a a I• etapa -1985- 1986- aquela Proposta indicava a instalação de 100 mil beneficiários. No entanto,
o documento conclusivo estabeleceu, como meta inicial,
o assentamento de 150.000 familias. As dificuldades e o
tempo já dec~m:id_o impedem, contudo, o cumprimento
desta meta até o final do corrente ano; entretanto, em entrevista ao jornal O Globo (13-7-86), o Presidente do IN~
CRA, Rubem llgenfritiz, admite como viável o assenta~
menta de 60 mil famílias até dezembro próximo,
Àqueles que se valem dessa restrição inicial para conjurar o processo de humanização da estrutura fundiária
em nosso Pâis, respondo com a afirmativa de Waldiki
Moura, um dos mais autorizados técnicos de c_ooperativismo, não só da Bahia, mas do _Brasil, com obra& publicadas também em vãrios óutros paíseS:
- "Não podem haver prazos fatais para cumprimento da Reforma Agrária. Sua execução deverá
ser acelerada ao máximo, de modo a normalizar a
situação jurfdico-econômica existente, mas não se
extingue se o- prazo acaba. Renova-se e mantêm..se
até que seja executada a última etapa de sua evo~
lução."
Desejo, porém, encarecer a atenção deste Colc:ndo Pie~
nârio para trê_s outros ângulos desta mesma questão:
1~ -lnexistem quaisquer prazos e garantias legais de
assentamento de 5, 7 milhões de famílias "sem terra" restantes, além do quadriénio do atual governo partindo~se do pressuposto do cumprimento das metas
estabelecidãs, isto é, o atendimento de 1.400 famílias até

!989.
2~- lnexitem quaiquer prazos e garantias de que se~
rão mantidos os procedimentos de implementação e
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apoio necessários ao sucesso de uma reforma de tal magnitude, além do quadriênio em curso.

3"'- Inexistem quaisquer medidas fegais de absorção
dos futuros milhões de "sem terra", e não se pode igno-

rar que o aumento da população rural se fará sentir a
mêdio e longo prazos, em conseqüência da melhoria da
qualidade de vida gerada pelos próprios macanismos de
fixação do homem à terra.

Em relação ao Cadastro Rural, primeiro Programa de
Apoio constante do PNRA, que compreende irnoveis ru-

rais, proprietários e detentores de imóveis rurais, arrendatários e parceiros, e terras públicas, dos quais somente
o primeiro foi implantado, julgo importante que uma
grave questão se coloque: Por que não ~e efetuar, também, o cadastramento das centenas de milhares de
"Bóias-frias", jâ-qUe, para efeito de uma verdadeira Reforma Agrãria, devem ser considerados todos aqueles
que tenham competência para as atiVidades agrícolas?
Também não se pode deixar de ressaltar a necessidade
de profundas alterações no modelo econórnic_o brasileiro
e de uma verdadeira reorientação da política agrícola
que, sem prejuízo das culturas de exportação e da canade-açúcar, se destine a aumentar rapidamente a produção e o consumo de alimentos pela população.
Ricardo Bueno propõe um esboço de política agrícola
de curto prazo, que combina as sugestões de dois dos
maiores especialistas brasileiros nesse campo, os economistas Tito Riff (FGV)_ e Fernando Homem de Melo
(USP), que aqui síntetizaffios:
1) O cr~ci.~to para plantio teria que ser fixado de forma a realmente cobrir os gastos d_os agricultores.
2) A política- de crédito rural teria que ser seletiva.
No caso das lavouras voltadas para o mercado interno, o
crêdito, deveria cobrir de 70 a 100% dos gastos dos agricultores. No caso das culturas de exportação, apenas de
20 a 40%.
3) Adoção de um seguro agrícola amplo para a produção de alimentos voltados para o mercado interno,
cobrindo a totalidade dos recursos aplicados (próprioS
ou obtidos por empréstimos).
4) Introdução de um programa especificamente voltado para a ampliação- da ãrea cultivada com alimentos,
especialmente nas pequenas e médias propriedades, nas
regiões de ocupação mais recente.
5) Redistribuição gradativa de uma parcela do crédito
em favor das culturas de abastecimento interno, nos Estados com baixo índice de ocupação agr[cola e aos pequenos e médios estabelecimentos rurais.
6) Maior esforço de pesquisa, no sentido de produzir
tecnologia simples e barata, _adequada às -condições
sócio-económicas dos pequenos e médios produtores dedicados à produção de alimentos, ressaltando~se o papel
central que caberia à EMBRAPA (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuãria).
7) Formação de estoques reguladores de alimentos
esssenciais (arroz, feijão, lnilho, carne bovina, etc), para
evitar flutuações bruscas de preços.
8) Isenção de impostos indiretos (ICM, IPI, etc 1 quando existentes) na comercialização dos alimentos básicos
para as famflias de baixa renda.
9) Implantação de uma cesta mínima de alimentos
subsidiados (via cupons, rede COBAL, etc), volt_ada para
as famílias com nível de renda muito baixo e àquelas em
que os principais membros estivessem desempregados.
10) Combate rigoroso às manobras especulativas com
alimentos essenciais, que chegam a ·elevar em até SOO% os
preços entre o produtor e o consumidor.
Hã que se conter, por outro lado, a devastação da
Amazônia, cujo desmatamento desordenado poderá, em
poucos anos, abalar o meio ambiente do País e também
da Região Andina, com conseqüências desastrosas. Aspectos dignos de exame acurado são, entre outros, a ocu~
pação das terras amazónicas pelas multinacionais e pelas
transnacionais, bem como a precária situação dos remanescentes das nações indígenas.
Moisés Vinhas, analisando a penetração monopolista
nacional e transnacional na Amazônia, acusa a invasão
de terras indígenas por cinco corp-orações agrícolas qUe
ocupam centenas de ~ilhares de hectares e por quatro
multinacionais empeitfiadas na apropriação de minerais.
Desses nove empreendimentos de grande porte, somente
o da Volkswagen do Brasil n~o conta com assistência
técnica e financiamento internacionaL
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Sr. Presidente, muito esperaJILOS da Constituítlte quese-avizinha e do povo que a ela deve encaminhar os seus
representantes. A exemplo da estrutura das Comissões
Agrárias, a quem cabe definir as âreas desapropriáveis,
nos Estados, bem como acompanhar os assentamentos, e
cuja composição é perfeitamente democrática (9
membros: 3 trabalhadores, 3 patronais, I do Estado, I
da ârea de Ensiilo e Agrícola e o Coordenador Regional
do Incra), esperamos que a Assembléia Constituinte seja
uma representação equilibrada das diveisas correntes de
pensamento, categorias profiSsionais e classes que compõem a sociedade brasileira.
Dela, da Constituinte, aguardamos as decisões legais
que nortearão o futuro do nosso País e, especificamente
em relação à consolidação da reforma agrária, as determinações precisas e seguras cujos efeitos se farão sentir
na vida de cada brasileiro, no campo e na cidade.
Encerro esta fala, Sr. Presidente, nobres Senadores,
com as sábias palavras do ilustre Waldiki Moura:
"Sobre o chão devem estar plantados a casa, o
homem, a família, o instrumental de trabalho, a esperança."
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O S~<N!VALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguirite discurso~) - Sr. Presidente, Srs. Seniidores:
Estive nesta tribuna, há pouco ·menos de um rrtês,
abordando vários aspectos da Política Nacional de Informática, particularmente no que respeita à chamada
reserva de mercado para micro e minicomputadores e
equipamentos conexos.
Mas o assunto é extenso, continua em evidência, com
as contínuas pressões sobre o Governo para a abertura
desse mercado, e eu aqui retorno para o aprofundamento da matéria que o momento exige.
Não constitui segredo que o desenvolvirilento da indúStria -da informática no Brasil começou a partir de necessidades militares. Todo o equipamento bélico moderno assenta a sua eficiência na computação eletrônica.
Deste modo, para a produção de armamentos eficazes
n-o País, era necessário termos o domínio dessa tecnologia e a capacidade de fabricação em território nacional_.
Isto, por sua vez, gerou a necessidade de um mercado de
computadores, de modo que os empresários brasileiros
se_sentissem.motivados a investír nesse segmento da economia.
Esse foi, sem dúvida, um dos fatores determinantes do
nascimento da reserva de mercado, o que fez com que a
indústria da informática fosse criada a reboque da indústria bélica e à sombra de mecanismos de proteção contra
a forte concorrência estrangeira.
Não sou nenbum belicista, mas num mundo em que os
homens não negociam com flores é forçoso reconhecer
as vantagens trazidas pela indústria nacional de armamentos. Respeitado internacionalmente, esse segmento
da economia nacional produz divisas, empregos e capacitação tecnológica, além de inúmeros subprodutos de
emprego civil.
Apenas para exemplificar, a ENG ESA, que ~abrica os
tanques U rutu, Cascavel e o pesado Osório, _erilprega
cerca de 12 mil funcionários em três Estados diferentes,
exporta seus produtos para vários países e fabrica tratareS agrícolas, vagões ferroviários e jipes-.
Se, além de tudo isto, a indústria bélica brasileira ainda teve o condão de ajudar o nascimento da indústria nacional de informática; então nada vejo do que reclamar.
Mas, um dos argumentos favoritos dos que atacam a
reserva de mercado, gerada por razões de segurança e
que hoje tem enorme importância e resultados na vida
naciiinal, é o do atraso tecnológico.
·Segundo esse raciocínio, Como já disse antes desta tribuna, um_grupo de "ditadores" da Secretaria Especial de
Informática- a SEI-, em "conluio" com outro grupo,
este composto de "inescrupulosos" empresários brasileiros, estaria agindo de forma a privilegiar essas empresas
nacionais que,- aO abrigo da reserva de mercado, teriam
grande lucro com produtos de baixa extração, gerando
um enorme atraso tecnológico para o País.
Há, neste ponto, uma série de contra-argumentos que
eu gostaria de apresentar. o primeiro deles é que a ação
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da SEI está necessariamente subordinada à Política Na~
cional de Informática e ao Plano Nacional de Informáti·
ca, ambos transformados em lei por este Congresso. Não
se pode imaginar um 6rgão do Governo agindo ao arrepio da lei e, ainda que isto fosse verdade, a Justiça aí está
para ser acionada e corrigir os abusos.
Também parece por demais fantasioso que esses doís
grupos de "ceterados" tenham conseguido fazer com que
o Congresso Nacional votasse essas duas leis contra as
poderosas forças que se opunham e se opõem atê hoje,
como veremos, à reserva de mercado por elas estabelecida.

E_m_segundo lugar, sabem todos que o fim da reserva
de mercado tem data marcada. E sabem-no, particular·
mente, esses empresários nacionais do setor. Sabem eles
mais que isso ainda: não precisam ser alertados para o
fato de que, ao fim da reserVa de mercado, terão que dispor de produtos altamente competitivos para a forte
concorrência que terão de enfrentar das multinacionais
do setor.
nados da SEI_ dão conta de que o número de profissionais de nível superior empregado pela indústria nacional
de computadores, na área de desenvolvimento de bard~
ware e de software, cresceu de 1.083, em 1982, para
1.177, em 1983, e 1.874 no ano seguinte, devendo ter
atingido 2.623 no ano passado, segundo previsões ainda
não confirmadas.
Em pesquisa e desenvolvimento somavam Cr$ 135 bilhões (cerca de 6,75 milhões de dólares), os investimentos
da indústria nacional,jâ em 1984, efetivamente aplicados
no desenvolvimento de novos produtos ejou na melhoria de produtos existentes. Esse dispêndio representava,
n~se_ ano, 10,_ª% do tOtal da comercialização do segmento- de prOcessamento de d,l!.dos de uso geral de 64 fabricantes, com um crescimento de 1% sobre o ano anterior.
Isto demonstra, claramente, que já começava, nessaépo·
ca, mesmo antes da aprovação da Lei de Informática
pelo Congresso, a se formar uma massa crítica de conhe·
cimentos na-iridústria nacional, com os empresários brasileiros aplicando significativamente, para os nossos padrões, em pesquisa e desenvolvimento, elemento-chave
desse ramo de atividades.
Apenas a título de referência, vale lembrar aqui que a
IBM, o gigante do setor, investia, já em 1977, na sua sede, nos EU A, um pouco mais de 2 bilhões de dólares só
no campo da pesquisa e desenvolvimento. Esse dado serve para ilustrar o_poder económico das forças que lutam
hoje contra a reserva de mercado.
Outro argume:D.to, esse das multinacionais do setor,
contra a reserva de mercado, que temos ouvido à exaustão, é o d_e que o "protecionis.'llo" é prática antidemocrática e sujeita a retaliações.
Esquecem-se, convenientemente, de que os USS 2,3 bilhões em que estava estimado pela SEI o mercado nacional de processamento de dados, no ano passado, representam apenas cerca de 4% do mercado mundial da
IBM.
Não se lembram, também, de que a filial daquela empresa no Brasil, como salientou o PresidenteJoséSarney
em sua recente visita aos EEUU, é a que mais fatura no
mundo inteiro e nada dizem, ainda, quanto ao fato de
que as empresas estrangeiras participavam com 50,9% do
mercado nacional, em 1984. Segundo estimatiVas da SEI,
as multinacionais terão faturado, em 1985, 1 bilhão e 143
milhões ele dólares, contra I bilhão e 165 milhões de
dólares da indústria nacional.
Um último elemento de raciocínio, de que se esquecem, é o de que as multinacionais têm, por absoluta inca~
pacidade nacional, o monopólio completo do setor de
_ grandes computadores, no quat delas dependeremos ainda por largo tempo.
A título de ilustração, ainda segundo dados da SEI, as
empresas es~rangeiras são absolutas na participação do
parqrie computacional instalãdo no Brasil nas classes 5 e
6 de computadores, ou seja, as classef de grandes máquinas. Na classe 4, logo abaixo, a indústria brasileira participã: com apenas 1%.
Apesar de a participação nacional global nesse mercado estar crescendo ano a ano, especialmente nas classe~
de micro e minicomputadores, graças à reserva de mercado, o segmento das grandes máquinas será, repito, de
exploração exclusiva das multinacionais.
A questão que se apresenta, dessa forma, não é de produção de armamentos, de autoritarismo gerando merca-
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do cativo para os "apaniguados", de atraso tecnológico
ou meramente comercial; o que está v~rdadeiramen~e em
jogo é tratar de impedir que o BrasH se capacite tecnologicamente nesse setor, para assegurar domínio económico futuro por parte das empresas detentoras desse conhecimento e a hegemonia política nas nações qué lhes servem de sede.
·. __ _
Dois ex.emplos attiais, de sentido contrário, dão força
a este argumento. O mo]lopólio estatal do petróleo, conquistado a duras pena~ contra os interesses estrangeiros,
fez com que a PETROBRAS se alçasse, em .~r_to espaço
de tempo, à posição de uma das dez maiores empresas do
mundo e jã nos aproximando da auto-suficiência no se·
tor. Na direção oposta, o Governo brasileiro assiste hoje, impotente, à cfíse-gerada pelo aumento da demanda
no mercado automobilfstico nacjonal, onde não opera
uma única empresa brasileira.
Esses dois. e::<J<mplos dramâticos dão uma. clara demonstração da importância da autodeterminação .nacional nos campos político e económico, pelas vias da iniciatíva e do COnhecimento.
Retornando, entretanto, ao campo da informática, ao
qual pretendo me restringir, quero alertar o Sr. Presidente e os Srs. SenadQres para uma nova e importantíssima
.
batalha que nele se trava.
Embora o Congresso brasileiro, livre e soberAnamente, tenha aprovado a.s Lels.nq 7.232 (Lei de Informática). e
n\"' 7.463 (Plano Nacional de Informática) ãi>arentenfente
não conseguiu, com isso, resolver a situação da área e
seu desenvolvimento no Pafs. Forças poderosas, que jâ
vinham combatendo a reserva de mercado, novamente se
erguem contra o que estã estabelecido em Lei. Voltam à
carga no momento em que se busca uma maneira de interagir com o Software adquirido no exterior para operação em computadores de fabricação nacional.
f: necessário que se te.nha em mente, antes de qualquer
formulação de juízo de valor sobre questão, que os
programas que determinam a atividade do Computador,
podem, na realidade, condicionar o tipo de hardware, ou
seja, o tipo de máquina a ser desenvolvida peJa indústría
nacional. logo, a nova questão do soft não ê uma mera
querela comercial. Devemos nos alertar para o fato de
que se não houver, no que se relaciona ao ~ftware, cuidados semelhantes aos já tomados na reserva de. mercado dos computadores, possivelmente teremOs a batafha
perdida.
Precisamos entender que b desenvolvimento da elaboração de programas, isto ê, da inteligência de comando
das operações do computador, determina a forma gerencial e organizacional de uma sociedade, pois progressivamente a maneira como se desenvolvem os processos de
informatização condiciona os comportamentos estruturais das empresas e serviços públicos e, conseqüentemente, baliza a organização da sociedade como um_ todo. Logo, a desproteção do desenvolvimento. da capacidade nacional de produzir esses programas invalida todo o esforço anterior.__ _

ª

O que assistimoS através da imprens·a tCceil.terii.C:nte,
como a condenação às resoluções dq CONI.N no que se
relaciona às normas e critérios para Os chamados Contratos de ComunicaÇão dePrQgrama de Computador, e
alêm da notícia veiculada pela televisão de que .o Presidente dos EE.UU. dava um prazo até dezem.bro_d~.1986
para que alterássemos a noss~ Lei de InformátiÇ!!.., exige
uma reflexão séfía sobr"Co aSsunto e uma tomada de posição por parte do Congresso.
No primeiro caso, a conceituada revista VEJA publicou .matéria em que taxa as Resoluções. n"'s 01 e 02/86,
do CONIN, jâ tornadas sem efeito pela Presidência da
República, de "contrabandeadas", acusando o Sr. M_i~
nistro da Ciência e Tecnologia de u_sar. de má fé, quando
este procurava defender os interesse!! nacionais em consonância com a Lei da Informática. Na realidade, as Resoluções estabeleciaillii necessidade de que todos os programas a ser o_egocíados no Brasil fossem registrados na
SEI e que a concessão para a sua comercialização ficasse
condicionada à inexistência de similar nacional. Essa é a
poHtica de busca de desenvolvimento à.o softwal"e nacional.
Mais uma vez, é claro, essa ação contraria o.S interes-ses das empresas estrangeiras, que já possuem programas
elaborados nos seus países de origem e que -proCuram
alargamento de mercado _no Terceiro Mundo.

Parece não haver muita dúvida que a entrada indiscriminada q.esses program::ts·vai, necessariamente, sufocar a
capacidade de criação nacional pela supressão da necessidade de produzi-los, como já ocorre em diversos outros
setores, onde somos apenas usuários de tecnologia.
.Além disso, como já mostr.amos, paulatinamente nossas mâquinas irão se modelando aos programas e o grau
de criação e competitividade que estamos alcançando se~
rá reprimido, caso não sejamos cautelosos na análises e
corajosos nas posições de apoio aos anseios d·a sociedade
brasileira.
Não se trata, pois, de xenofobia ou nacionalismo inconseqiiente. Estamos diante de uma situação tal que se
não contrariarmos um mínimo necessãrio os interesses
das nações ricas e de mai_o_r desenvolvimento tecnológico,_ possivelmente não teremos condições para, num futuro não muito distante, tornar-mo-nos a nação digna de
nossas atuais potencialidades e de nossa inteligência.
:1:. nesse quadro de refei"ências qUe tomo conhecimento, com espanto e surpresa, das afirmaçõ_es do Presidente
do grande país do norte- os EE.UU. Para quem ofereceu tão recentemente uma pomposa recepção ao Presidente do Brasil, parece, no mínimo, contraditória a notícia seca de que até dezembro o governo americano espe-rará pela mudança de nossa Lei de lnformâtica.
Naturalmente, sabemos o quanto somos dependentes
dos Estados Uriidos no que respeita ao nosso comércio
exterior, mas precisamõs rtãq_ n~s. esquecer de que esta
via tem duas mãos. Os Estados Unidos possuem inúmeros ititeresses comeiciais no Brasil, que vão muito além
do. mercado de lnformá,tica. Se no ter~~no comercial i~to
oco~re •.. na área_ politica,· e~pecificamente, Saberrios o
quanto é importante para o Brasil ter os Estados Unidos
como ó gfande parceiro do hemisfério norte, mas não
podemos perder de vista que a recíproca é verdadeira.
Somos o maior parceiro estratégico, no hemisfério sul,
da grande nação irmã do norte.
Parece, então, que temos que voltar à mesa de negociação, na questão da Informática, sem-prazos ou ultimatos, sem radicalismo· e sem a arrogância do poderoso
contra Q.[r~gil, mas dentro ~o princípio do respeito mútuo, ainda que reconheçamos que existe um lado CLJ.jo
poder de barganhar é maior.
Talvez tenhamos qu(? nos lemqrar que neste embate
não estamos em busca de prejudicar, deliberadamente,
este ou aquele_ país. Estamos, isto .s_!m, lutando denodadamente para que as futuras gerações tenham acesso ao
instrumental necessãrio ao desenvolvimento científico e
tecnológico, nos níveis de qualquer país desenvolvido,
para proporcionarmos o bem-estar de toda a sociedade
brasileira e da humanidade de maneira geral.
A batalha do software, portanto, não é apenas uma
questão de forma de proteçào como propriedade industrial ou direito autoral. Ela é mais densa e merece toda a
atençã:o e cuidado do Congresso Nacional. (Muito bf;m!)
O S_R. PRESID~NTE (Alaor Coutinho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Odacir Soare.s.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RÜ. Pfonuncfã o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A recente instituição do Fundo Nacional de Desenvolvimento, no bojo das medidas adotadas pelo Poder Executivo para corrigir as distorções do :Plano de Est~bili
zação Econômica, casa-se com a tese de que, num País
em desenvolvimento, com as potencialidades do nosso, é
mister realizar investimentos sólidos em setores. capazes
de gerar condições que resgatem as príti.cipaís ·metas de
progresso, expansão social e bem-estar econômico.
Contudo, a ning'uém põde escapar que o estabelecimento de prioridades justas e adequadas na aplicaçãOdesses recursos passa a ser o ponto nevrâlgico da questão,_ merecer_judicioSa: avaliação dos órgãos governamentui~ de planejamento:
·
Justamente nesta hora, quando se ordenam os recursos que viabilizarão o Plano de Metas do Governo Sar__ney•.torna-se oportuno trazer ao debate desta Casa tema
que reputo da maior relevância: a questão de Investimen_ _ . .. _
tos. para as l'eleGomunicações brasileiras.
Desejo, inicialmente, destacar o firme propósito do
Ministério das Comunicações em solucionar, de maneir.a.
definitiva, os problemas relativos à escassez de linhas telefónicas. Saúdo, assini, a iniciativa do ilustre Sr. Ministro das Comunicações, que, de maneira tão insistente,
vem anunciando a meta de se instalarem, no Brasil, qua-
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tro milhões de aparelhos nos próximos quatro anos, bem
camp louvo Sua corajosa atituçle ao emitir portaria que
proíbe as transferências de assinatura desses aparelhos.
Na verdade, a medida não teve outro objetivo senão o de
eliminar a especulação presente. na comercialízaçào de
telefones novos e usados existentes em todo o País. Em
última análise, a medida tem o patriótico propósito de
reforçar o Plano Cruzado.
jOdos -estão acordes quanto à .extraordináría. revolução ocorrida n.g setor das Telecomunicações, a partir
de meados dos anos 60. da qual participaram - para
nosso orgulho -exclusivamente técnicos e administradores brasileiros.
~m verdade, até aquela êpoca, o Brasil se ressentia inteiramente da falta de um sistema confiável de comunicações.
Contando já com uma população estimada em 70 milhões de habitantes,·o País só dispunha de um milhão de
telefOnes iristalados.
~Assim, tanto a nível urbano quanto interestadual, os
serviços telefónicos eram extremamente precários, e somente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
Brasília eram interligados por enlaces de microondas.
Estrangeira era a concessionária que atendia à maior
concentraç.ão telefónica do País (75% do totatexistente).
e a ela cabia cobrir os Estados do Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.
No mais, a telefonia era assegurada por extenso mi mero de pequenas e médias companhias, padecendo de severas deficiências técnicas e operacionais.
TaJ quadro prenunciava iminente crise, já delíneada
por maciça demanda reprimida e por um congestionamento crónico que retardava e infernizava qualquer atividade produtiva nos grandes centros urbanos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores!
Felizmente, a lúcida visão das autoridades àquela época permitiu drástica c:orreção de rumo, ao criar condições para a total reformulação de um quadro que se
afigurava altamente restrítivo à vocação de progresso de
nosso povo.
Da inspiração maior do Congresso Nacional emergiu
histórico diploma que iria determinar o advento de uma
nova era para nossas comunicações. Refiro-me ao Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n\"' 4.117/62).
Três instrumentos de suma importância foram por ele
assegurados:
I)- A criação do Conselho Nacional deTelecomunicações/CONTEL, com as atribuições de coordenar supervisionar regulamentar o setor, nócleo do que s~ria,
posteriormente, o l\o,linistério das Comunicações.
2)- A criação da EMBRATEL, com a finalidade de
implementar o sistema de telecomunicações de longa distância, ligando as capitais dos Estados e as principais ciw
dades do País.
3)- A instituição do Fundo Nacion.al de
Telecomunicações-FNT, com a finalidade de financiar
as B.tividades da EMBRATEL.
O fundo, como os nobres Senadores não ignoram, se
constituía de uma sobretaxa de 30% sobre as tarifas dos
serviços públicos de telecomunicações.
O País inteiro acompanhou, com justificado orgulho,
a saga da EMBRATEL. Criada em 1965, no Governo
Castello Branco, sete anos depois já havia implantado
eficiente sistema, sustentado por I2. mil km de enlaces de
mícroQlldas..de alta capacidade e 5 mil km de sistemas de
tropodifusão.
A criação da EMBRATEL se sucedeu outra medida
de igual relevância, a criação dos Sistema TELEBRÁS,
modelo vitorioso para a telefonia naciOnal.

e

.Para reger a saúde econômico-financeíra das empresas
e serviços implantados, as tarifas foram fixadas em níveis
realistas, calculadas de forma a cobrir os custos operacionais e a trazer reiorno aos investimentOs realizados. e
assegurar a contínua expansão e modernização do Siste-

ma.
Bem dotada de recursos, a gestão s<:torial se revelou
extremamente profícua, convalidando amplamente o
acerto dos parâmetros adotados.
O segmento das telecomunicações, o mais representativo do Ministério das Comunicações, apresenta resultados da maior expressividade. Evoquemo~ alguns deles:
1) - Todos os municípios bra.sileiro"S, desde 1983,
acham-se interligados por serviços telefõnicos;
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2) - O número de telefones em operação no Brasil
cresceu de 1,16 milhão em 1962 para 11,8-ein-85;3) - Desde fevereiro de 1985, encontra-se em operação o BRASILSAT I, complementado este ano pelo
BRAS!LSAT IJ, e assegurando telecomunicações por satélite a todo o território e águas territoriais do País, pOr
sistema próprio;
4) - Os serviços de Telex cresceram, desde sua ativação, em 1973, de 4.660 terminais para 75.168;
5) ---As comunicações internacionais, desde 1969, são
asseguradas pelo satélite INTELSAT, do qual o Brasil é
um dos maiores usuários, tendo sidõ reforçadas, a seguir, pela implantação dos cabos submarinos BRACAN,
BRUS, ATLANTIS, ligando o País ao continente-europeu e aos Estados Unidos da América;
6)- Modernos serviços de comunicações de dado_s fo~
ram implantados, a nível nacional e internacional, colocando o País apto ao ingresso na era da informação;
7) - Importante Centro de P~quisas e Desenvolvimento foi implantado em Campinas, pela TELABRÃ-S,
imprimindo grande impulso à athddade de desenvolvimento tecnológico do Setor, praticamente inexístente antes da criação do Centró.
8) - Extraordinário impulso na consolidação de um
Parque Industrial de Telecomunicações, implantado lto
País e capaCitado a atender quase à totalidade dos produtos utilizados pelo Sistema Nacional de Telecomunicações.
Sr. Presidente e Srs. Senadores!
Ao trazer à baila os dois últimos tópicos, julgo pertinente falar sobre a política íridustrial do Setor, patrioticamente conduzida pelo Ministério das Comunicações,
faz somente dez anos. Impõe-se primeiro referir os
princípios que regeram sua implántação e os resultados
por ela alcançados em prazo reconhecidamente tão curto.
A intenção de cOntar-se com um parque fabrir,--Capaz
de atender às necessidades setoriais, com produtos elaborados sob concepção tecnológica brasileira, jâ constava do próprio Códígo Brasileiro de Telecomunicações~
Porém, só a partir de 1978, diretrizes vieram nortear
pragmaticamente a consecução de tal desígnio.
-Fixaram-s~ naquele ano, os objetivos básicos em torno dos quais devia concentrar~se a política a Ser posta erri
prática:
a) - fabricação no País de todos os insumos nec~
sârios ao Sistema Nacional de Telecomunicações, por indústrias controladas por capital brasileiro;
b)- maximização do índice de nacionalização desses
insumos;
c)- efetiva. incorporação da tecnologia de produtos e
equipamentos fabricados localmente, com o apoio em
tecnologia externa, bem como desenvolvimento, no Pais,
da tecnologia de prÔdutos necessários ao Sistema Nacional de Telecomunicações.
Em verdade, a preocupação em gerar localmente os
produtos utilizados pelo Setor vem sendo constante nas
sucessivas adminístrãÇões- do Ministério das Comunicações.
'Para a consecução deste propósito, o -Setor te!ll_cumprido, sucessivamente, as fases naturais do desenvolvimento tecnológico. Partindo da importação pura e simples no período pioneiro, passou pela nacionalização de
equipamentosfinsumos e adaptação _ao mercado, até
atingir a etapa definitiva da pesquisa e desenvolvimento
de novos produtos.
Em relação às multinacionais Que aqui se iMtâlararii,
ou que já estavam instaladas no início da implantação de
nosso sistema de telecomunicações, adotou-se a linha de
induzi-las a se associarem minoritariamente a empreSãs
nacionais, desde que o po-der de decisão ficasse-sempre
com o empresário brasileiro.
Entendeu~se que a existência de joint~ventures, asseguraria o estabelecimento de indispensável fluxo de transferência de know-how e know~why, ensejando a nossos técnicos permanentes atualização tecnológica.
Jã de imediato, conseguiu-se que passasem ao eÍetivo
controle de grandes empresários brasileiros indústrias de
grande porte que, hoje, juntamente com outras ~qui nascidas, garatem o suprimento do Mercado Setorial, elimi~
nando praticamente a necessidade da importação de
equipamentos.
Porém, o que mais se deve enfatizar é o fato -de ã política industrial implantada haver incentivado a criação e
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a expansão de peqUenas e médías empresas, garantindolhes, inclusive, o incentivo da reserva de mercado.
O_ Brasil já exporta equipamentos de telecomunicações
Pãra diversos países da América-Latina e ·para a ÃfriCãde expressão portuguesa, muitas vezes em pacotes que
envolvem também o segmento serviços.
De nossa pauta de exportações constam, inclusive,
itens de tecnologia de pÕnta, como centrais digitais e estações terrenas para comunicações por satélite, estas desenvolvidas no País.
Em 1985, abrimos oportunidades comerciais na ordem
de 95 milhões de dólares e, no momento, já temos contratos firmados na casa dos 200 milhões de dólares.
Tal quail-tia deverã ser substancialmente aumentada se
outros Contratos, ora em discussão, chegarem a bom ter·

mo.
Cumpre, inclusive, referir que nossos empresários de
telecomunicações vêem como muito boas as-persPectivas
~e vendas tJaC~ diferentes países da África. _ _
Parâ deixar mais claro o tratamento dispensado pelo
Setor à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, devo
tain-bém.-rememorar para os nobres Senhores a atuação
do CentrO de Pesquisa e Desenvolvimento da TE~EBRÃS, que a tua em íntimo relacionamento com a in. dústria e a universidade. Com resultados bastante significativos, é no CentrO
que ~e realiza a maior parcela de trabalho desenvolvido
em prol da capacitação tecnológica nacionaL
Presentemente, o Centro concentra esforços em cerca
de 37 projetes, agrupados em 8 programas básicos de
pesquisas: comutação eletrônica, comunicação por satélite, transmissão digital, comunicações óticas, componentes e materiais, comunicação de dados, descilvolvimento de redes e tecnologia de produto.
Merece destaque especial a prioridade atribufda ao
Centro pelo Ministro Antônio Carlos Magalhães para o
desenvolvimento de programas de microeletrônica, que
visa a assegurar capacidade estratégica ao Setor, des.de o
projeto da mãscara até a difusão dos chips.
Resultados extremamente gratificantes vêffijustifican·
do o trabalho desse Centro, que jã repaSsa à indústria
produtos como as modernas centrais dig"itais, as fibras óticaS, as estações terrenas para satélites, e a telefone de
tecla modelo brãsiieiro, entre muitos outros.
Eln receõ-te palestra efetuada pelo ilustre Ministrq_ AntôiJÍO Carlos Magalhães, na Escola Superior de Guerra,
S. Ex• revelou dados que ratificam o acerto doS esTorÇos
- até agora despendidos, sem dem-agogia, no trato da questão industrial e tecnológica.
·- Afirmou textualmente S. Ex• que, ao final de 1985, jã
dispunha õ Setor "de mais de 150 Cm presas, dás- quais as
70 maiores acusaram, no exercício, um faturamento de
USS 808 milhões somente para o Sistema TELEBRÁS e
um património líquido de USS 322,6 milhõt:s".
__
Revelou, aiilda, que nesse parque, cuja capacidade de
produção é deUS$ 1,90 bilhão, estão empregadas 50.000
pessoas, sendo 2.500 de nivel superior.
Temos de nos sentir envaidecidos pela constatação de
que tudo 1sso foi idealizado e conc~etiz:<tdO por nós, brasileiros, em de~onstração pujante de um espírito altamente realizador.
Justamente por tudo isso, encaro com justas apreen~
sõe~ o tratamento que vem sendo dispensado ao Minis.:tério-das Comunicações.
_____
---_
Três restrições lhe vem sendo infligidas, já p9r vário_s
anos:
__ -~) prolongada Iilnitação do~ tetO~_ de inveSliüi.eflio, fi-xados a níveis bastante inferiores aos das necessidades de
expansão.
_
b) reajustes tarifários concedidos abaixo dos índices
de inflação, não permitindo, inclusive, a rentabilidade de
12% estabelecida pela legislação vigente.
c) repasse contínuo ao Fundo Nacional de Telecomunicações (agora lmposto sobre os Serviços de Comunicações) para outros setores.
Como de_cortência dessas limitações, já s~ vislumbram
SinaiSOe d~terioração na qualidade dos serviços das empresas,-evidenciada no congestionamento das linhas e na
existência de inegável demanda reprimida nos segmentos
de telefonia, telex e comunicação de dados.
Se não forem prontamente erradicadas as causas que
determinam tal estado de coisas, o Sistema Nacional de
Telecoriwnicações poderá, a curto prazo, viver situação
semelhante àquela do início dos anos 60.
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Nos últimos anos, a demanda por serviços telefónicos
tem.se revelado seguidamente maior que a capacidade
setorial em atendê-la.
_
Dados obtidos no próprio Ministério das Comunicações revelam que, em 1983, para uma demanda de
7.322.567-- telefOneS, foram colocados à disposição dOs assinantes somente 6.254.654 terminais, acarretando
uma diferença de 1.067.907.
Tal déficit, em 1984, foi de 1.159.466, crescendo, em
1985, para 1.486.755.
No primeiro trimestre do ano em ·curso, acentuou-se
ainda mais a disparidade entre a demanda (38%) e a expansão (30%).
A taxa de congestionamento que, de 1980 a 1985,
manteve-se numa faixa razoável de 6 a 8%, atingiu 15%
no primeiro trimestre deste ano.
É inegável que o reaquecimento da economia, no
perfodo correspondente, muito contribuiu para isso, pois
implicou em acentuado aumento do tráfego telefónico.
Um sistema de telecomunicações, para ser eficaz, deve
operar sempre com indispensável folga, mantendo o
nível de terminais disponíveis acirria da demanda existente.
Como, em nosso caso, estamos operando em condições ex.atamente antagónicas, urge que o Governo não
subtraia ao Setor elementos para crescer.
Por seu turno. a instituição do Plano de Estabilização
Econômica, congelando tarifas jã depreciadas por suces~
sivos reaJustes inSuficientes, veio agravar ainda mais esse
quadro.
Na Empresa Brasíleira de Correios e Telégrafos, cuja
recuperação a partir de 1970 granjeou o respeito e a admiração de toda a população brasileira, tornando-se, inclusive, uma das cinco melhores do mundo, ainda mais
crítica está a situação, pois, tendo reajustado salãrios um
mês antes do Plano Cruzado entrar em vigor, sofreu viOlento impacto de ter suas tarifas congeladas aos níveis de
setembro de 1985.
Essa defasagem de meio ano, impôs-lhe um déficit de
Cz$ 1,4 bilhões, para cuja superação o Ministêrio vem
desenvolvendo difíceis entendimentos com a SEPLAN e
o Ministério da Fazenda._
Penalizada também foi a ECT com a diminuição da
corresponciência procedente do sistema bancãtio, igualmente a partir do Plano Cruzado.
Segundo dados obtidosju1lto a fontes do Ministério, a
redução foí 17% no tráfego e 20% na receita.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a eficiência dos serViços
posta is e de telecomunicações alcançou posição invejável
no País, tofi:tando-os c_redores da admiração de toda a
naÇão brasileira.
Os números e resultados atrás revelados configuram
um _rico património a ser preservado a todo custo.
Seria iro patriótico consentir que perdurassem fatores
capazes de afetar a produtividade de um dos setores mais
operosos e saudãveis do País.
Acompanhamos, com crescente interesse, os programas conduzidos pelo Ministério das Comunicações, sob
o lúcido timão do eminente Ministro Antônio Carlos
Magalhães, e vemos como S. Ex• é Sensível a projetas
voltados para á area social, como os de popularização e
interiorízação da telefonia, para cuja concretização se
- empenha COf!t tiE_~ez_a e d~~~rminação.
Não se-pOdem~ Pois, subtrair recursos e condições, sob
perta de que não se efetivem os desígnios de setor que detém tão importi!nte legado~
Alfás, comO último item a tratar em minha fala, devo
enfatizar nesta CaSa a questão da evasão de recursos humãiiõs- do setor. aspecto que, forçosamente, irá afetar
sua eficiência.
O Sistema TELEBRÃS e a ECT investiram fortemente
na capacitação de seus profissionais, ao longo de muitos
anos, propiciando-lheS, -"inClusive, cursos no exterior,
como ê o caso dos especialistas em sistemas digitais, em
fibras ó*as, em operação de satélites ou em pesquisa em
eletrôniéa e telecomunicações.
Muitos desses profissionais- quase sempre os de me·
lhor ·qualificação - vêm sendo subtraídos ao setor,
atraidos por ofertas mais convidativas.
Não pretendo criticar aqui convocação de tais especia~
listas pela iniciativa privadã, pois isso está relacionado
çom o próprio mercado, obdecendo às regras de uma
economia reaquecida.
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Trata-se, sim, de manifeStar meu espanto diante do
fato de que há organizações estatais com saláriQS que
atingem o dobro daqueles pagos pelo setor de comunicações, para remunerar atividades a rigor eq-uíVã:tentes.
Tenho informação, por exemplo, de empresa estatal
que paga 14 salários a seus empregados. A um Chefe de
Divisão é ati'i_buida a remuneração mensal de Cz$
54.729,00, resultado da ~onsolidação dos seguintes itens:
salários, -periculosidade, anuênio, auxílio-almoço,
indenizaçãO-fransporte e participação noS lucros.
Já a EMBRATEL, empresa que apresenta as maiores
remunerações dentre as su~sidiãrias da TEL.E~RÃS,
para o mesmo patamar, paga Cz$ 24.916,00, incluídos os
itens salário, triénios (18 anos}, gratificação de função e
auxnioRalimentação.
Tais distorÇõeS- estão a merecer urgente reparo, Sob
pena de as comunicações brasileiras perderem- para os
órgãos do próprio Governo - seus melhores elementos.
Para reforçar minha argumentação, acrescento outra
consideração nã_o menos importante: entre de_z_embrO de
198.5 a junho de 1986, o Setor viu afastaremRse voluntaR
riamente de .seus quadros, somente na TELEBRAS,
CPqD, EMBRATEL, TELESP e TELEBRASILIA, cerca de 420 empregados, todos de alta qualificação, muitos
dos quais engenheiros, pesquisadores, analístas de siste-mas e técnicos qualificados.
Tal evasão se deve exatamente à baixa remuneração
oferecida pelas empresas do Setor, sobretudo a elementos de elevada capacitação profissional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores!
As comunicações se t.ornam cada vez mais importanR
tes, na urdidura de qualquer projeto voltado para o futuR
ro.
Quando se planeja a arquitetura do Brasil 2000, sería
imperdoável deixar de conferir tratamento e_specíal a um
dos principl:üs esteios do desenvolvimento.
O Minis_têrio -das CQrnllnicaç?)es ê integrado por empresas estatais rentáveis, plenamente conscientes de seu
papel e de suas obrigações para com a Nação.
Importa, pois, que a elas se concedam condições de
imprimir aos respectivos programas de investimento a
dimensão e o ritmo adequado ao mercado, desde que
respaldadas por sua capacidade própria de gerar recur~
SOS.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- CoriCedo a
palavra. ao nobre Senador Lourival Baptista..
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL,- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O ilustre Ministro de Estado da Indústria e do ComêrR
cio, José Hugo Castelo Branco, reiterou a sua inabalável
convicção, densa de otimismo e confiança no futuro, no
sentido de que o Brasil emergirã, definitivamente, no ce-nário intemiciOnal, como uma potência mundial, ocupando a situação privilegiada que lhe estâ reservada em
virtude das suas dimensões geodemográficas, econômiR
cas e socio-culturais.
As declarações do Ministro José Hugo Castelo Branco
a respeito da estratégia que deverá ser implantada a fim
de que o Brasil possa emergir como uma verdadeira potência, a níVel planetário, na virada do s~lo, foram
publicadas pelo O Globo, em sua edição de terçaRfeira,
14 de outubro passa'do, nos limites de uma entrevista,
que solicito seja incorporada ao texto deste conciso pronunciamento em virt-ude das informações divulgadas.
A ocupação de todos os espaços industriais que jâ não
interessam às grandes potências, como a produção de
aço e automóveis, e a habilitação do País nas áreas de
tecnologia de ponta, como a automação industrial e a
biotecnologia compõem o perfil de um novo Brasil.
Para que isto ocorra- asseverou o Ministro- o País
precisará duplicar a sua produção de aço, dos atuais 23
milhões de toneladas para 50 milhões no ano 2000, como
prevê o 29 Plano Siderúrgico Nacional (29 PSN)_.
Outros planos de expansã? lançados pelo Ministério
da Indústria e do Comércio (MIC), também prevêem a
duplicação_d_os respectivos parques industriais, enquanto
metas semelhantes deverão ser anunciadas nas próximas
semanas, nas áreas de petroquímica, papel e celulose e de
fertilizantes.
Para o Ministro , no momento, o Brasil t~m apenas
dois concorrentes realmente sérios em todQ o mundo: a
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Coréi"a do Sul e Taiwan (FOrmosa) e "as crescentes ácusações dos Estados Uni 9-os contra supostas práticas proR
tecionistas ou subsídios às exportações brasileiras revelam, apenas, que o País já estâ demonstrando sua capacidade para conquistar espaços na área interilacíónal".
Além de acreditar nas previsões do Ministro José
Hugo Castelo Branco, estimaria sugerir que as propostas
do MinistériO da Indústria e do Comércio fossem amplamente avaliadas, e submetidas a um debate de proporções nacionais, a fim de que a Assembléia Nacional
Constituinte, no ano que vem, disponha de amplos
subsídios abr8:ngendo, inclusive, a formulação de sugesR
tões concretas no_ concernente ao -acionamento do processo decisório, em todas as Unidades da Federação, visando a acelerar o desenvolvimentQ científico e tc.:;nológico da Nação.
Esta parece-me ser uma preliminar básica, estreitamente vinculada a um racional aproveitamento das potencialidades humanas do _País, --ou seja, -a formação e
aprimoramento do grande número de cientistas e técnicos, imprescindíveis à transformação do Brasil em uma
potência mundial no espaço de apenas uma geração.
Trata-se, na verdade, da organização de um banco ou
celeiro de cérebros, em todas as áreas e ramos do conhecimento- "Knowledge is Power"- pré-condição para
que os objetivos colimados sejam, efetivamente, atingidos, e não s_e esgotem em postulações futurológicas saturadas do mais acendrado nacionalismo.
Felicito o Ministro José Hugo Castelo Branco pelas
suas oportunas informações acerca dos imperativos do
desenvolvimento tecnológico e da modernização dos
parques industriais bra_sileiros.
Permito-me, encerrando estas sucintas considerações,
relembrar a histórica advertência do Lord Rutherford,
durante a 1' Guerra Mundial:
"Os países que não possuem ciência e tecnologia
próprias, estão fadados ao papel de carregadores de
lenha e baldeadores de água para os povos civilizaR
dos."
O Brasil criou, recentemente, o Ministério da Ciência
e Tecnologia e_ se encontra engajado na execução de programas vinculados à informática, à robótica, à biotecnoR
logia e à conquista de tecnologias avançadas, no rumo de
uma autêntica escalada modernizadora.
Tudo indica, portanto, que as previsões do ilustre MiR
nistro de Estado da Indústria e do Comércio,
transformarRse-ão, mais -Cedo do'que se poderia presumir, em esplêndidas realidades. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
-LOURIVAL BAPTISTA, EM SEU DISCURSO:
MIC PREGA DESENVOLVIMENTO
DA TECNOLOGIA DE PONTA
TerçãAeira, 14-10-86
O GLOBO
Brasília- A ocupação de todos os espaços industriais
que já não interessam às grandes potências~ como a proR
dução de aço e ~utomóveis, e a habilitãção do País nas
áreas de tecnologia de ponta, como a automação indusR
triã.l e a biotecnologia, compõem o perffi ecónômico-Oo
Brasil que deverá emergir, definitivamente, no cenário
internacional na virada do século, segundo o Ministro da
Indústria e do Comércio, José Hugo Castelo Branco.
Para que isto ocorra, de acordo com o Ministro, o País
precisará duplicar sua produção de aço, dos aluais 23
milhões de toneladas para 50 milhões de toneladas
anuais, no ano 2000, como prevê o 29 Plano Siderúrgico
Nacional (29 PSN).
Outros planos de expansão, lançados pelo MIC, nas
áreas de não ferrosos e de fundição, também prevêem a
duplicação dos respectivos parques industriais, enquanto
metas semelhantes deverão ser anunciadas nas próximas
semanas, nas áreas de petroquímica, pã:pel e celulose, e
de ferfilizantes; segundo Castelo Branco.
Elaborados através de consultas e debates com os emR
presários dessas áreas, cada um desses programas prevê
-uma p~rtticipação crescerite- em algun-s caSos absoluta
- da iniciativa privada na ocupação dos espaços, tanto
no mercado interno como no comércio exterior do País.
~Hoje, a sideruriga privad.a participa com seis milhões de toneladas anuais de aço, enquanto a Siderbrãs
caminha rapidamente para 17 milhões de toneladas. No
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2~> PSN, nós queremos - assinala o Ministro - que a
iniciativa privada participe com pelo menos 80 por cento
do aumento de_ produção, um acréscimo de 20 milhões
de ton_eladasfano, na oferta de aç_o, enquanto a Si·derbrás deverá aumentar sua produção em apenas seis
milhões de toneladas.
Para o Ministro da Indústria e do Comércio, atua!R
mente, o Brasil tem apenas dois concorrentes realmente
sérios em todo o mundo - a Coréia do Sul e Taiwan) e
as crescentes acusações dos Estados Unidos contra suR
postas práticas· protecionistas ou &ubsídios às exporR
tações brasileiras revelam, apenas, que o País já está demonstrando sua capaçidade para conquistar espaços na
área internacional.
-~As ªcusações do Governo americano, eu recebo
como um elogio ao País, como um certificado internaR
clonai de que somos uma potência emergente, que está
ocupando espaços. E os espaços não são fabricados, eles
existem e são um só para todos. E evidente, portantoobserva Castelo Branco - que estamos deslocando os
interesses_ de outros paíse.~.
Castelo Branco argumenta que o Brasil não deve torR
nar emotiva essa disputa pelo mercado internacional,
mas discutir de igual para igual com os Estados Unidos e
preparar suas indústrias para uma competição cada vez
mais: acirrada, em termos de qualidade de preços.
-EsSas preocupações dos Estados Unidos eu não
emocionalizo. Eu acho que elas são naturais. Vamos senR
tar e vamos conversar, em termos de negócios. Yamos
tratar o assunto de cabeça fria. Agora .• vamos nos prepaR
rar. Como diz o ditado latino: se queres paz, preparaRte
para a guerra. Nós queremos paz, então vamos criar a
competitividade da nossa indústria, para enfrentar essa
guerra - aconselha o Ministro.
Explica que o caminho para a obtenção de maior competitividade passa, necessariamente, pelo aumento da
qual idade do produto brasileiro, a nível internacional,
pela redução dos custos, através da produtividade, da raR
cionalização e pela automação industrial.
- Hoje, nós ainda não temos um padrão de qualidade
de nível internacional. O aço brasileiro é vendido nos EsR
lados Unidos por USS 400 (CzS 5.536,00) a tonelada, enquantO o mesmo aço japonês é vendido a USS 600 (Cz$
8.304,00)_a tonelada, porque, no caso do nosso produto,
50 por cento são refugos, abaixo das especificações ameR
ricanas - alerta Castelo Branco.
Por oUtro lado, a chancela brasileira de qualidade de
um produto não tem qualquer confiabilidade no exterior, Obrigando o País a gastar divisas para pagar por
uma chancela internacional atestando a qualidade do
produto que queremos exportar, segundo o Ministro. CiR
tam o exemplo da Coréia do Sul, onde existem atualmente 40 mil engenheiros industriais, enquanto no Brasil
existem apenas 40.

........ Para nos afirmarmos como potêÕcia económica no
cenário internacional, no século 21, teremos de enfrentar
a concorrência da Coréia, que dispõe de tecnologia
ãvançada e cujo povo trabalha com uma dedicação extraordinária, ao ponto de o coreano dizer que o japonês
é um povo inteligente, mas preguiçoso, porque o japonês
descansa uma vez por semana, e o coreano, que não tem
as mes-mas: cOnquistas sociais que nós lemos, trabalha 14
dias para descansar um dia - acrescentou.
Em compensação, o Brasil tem sobre países como a
Coiêia e Taiwan as vantagens de dispor de espaços enormes, matérias-primas e maior população, de acordo com
o MiniStrO da Indústria e do Comércio.
-.:;_Nós sabemos que pafses como os Estados Unidos,
Japão e Alemanha já estão superando a fase industrial e
estão entrando na fase pósRindustrial, que é a fase dos
serviços e da tecnologia de ponta. Não é mais a fabriR
cação do aço, nem do automóvel. E a fase da informátíR
ca, da química fina, da biotecnologia, da venda de serR
viços. Então, temos de nos preparar, não só para atacar
as tecnologias de ponta, estarmos presentes nessa área,
mas também para assumirmos, porque temos condições,
espaço e matêrias-primas, a produção de aço, de metais e
de bens de consumo duráveis- argumenta.
O próprio tratamento dado às exportações de produR
tos primãrios, como cafê e açúcar, segundo Castelo
Brancci, deverá torna-se mais atuante e não apenas
colocá-los num mercado internacional onde as cotações
são controladas por outros países._
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O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Maiier.
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Paraíba, no Maranhão, no Ceará, nas Alagoas, no Norte, no Nordeste, no Centro e no Sul, dando ao Governo
-de Sua Excelência todo o respaldo de que necessitar para
O SR. GASTAO MliLLER (PMblf- MT. Pronun·
levar adiante sua grande obra de reconstrução nacional.
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoCóni a vitória enl ·nõs:Sci- Est~do~ -fevaremos tãlnbém
res:
para Já as mudançãS Que o povo recian1a, pois é inconA Federação das Indústrias de Mato GroSso enviou~
cebível a situação lastimável do Estado Potíguar onde
me veemente apelo, no sentido de levar ao Senhor Presifalta até o sal do que já fomos o maior produtor.
dente José Sarney, reivíOdicações urgentes das classes
Transformaram o RiO Grande do Norte, aliás, no Esempresariais do nosso Estado.
tadO- do já foi: Já foi o inaior produtor de chelita; já foi o
O documento tem vários itens que vou transcrever
maior produ~or de algodão; já foi ~ Estado da B~rrilh;
abaixo. Faço rniilha a luta qos emPresários de Mato
jãTol o Estado do camarão; já foi o mâior Produtor- di
Grosso por melhores dias para o seu povo, objetivand_o o
sal. Basta de tanto já. Já foi de garantir aq Presidente que
bem comum.
seu Partido, o PMDB, elegerá o Governador e os dois seEis o que diz o Sr. Presidente da Federação das Indúsnadores no Rio Grande do Norte.
trias do meu Estado, Senhor Célia Goertz XaVier:
Qj_sse mai~ ao Presidente Sarney: fui levar a Sua Excelência minha solidariedade e meu apoio às corajosas meExm'i' Sr.
didas
que vem tomando em favor do povo brasileiro.
Senador Gastão MUller
Apoio_ o J>laJlO Cruzado; apoio o plano de metas; apoio o
Senado Federal
confisco do boi. Se os que se acostumaram com o ganho
Brasília- DF
- fácil da roleta financeira de antigamente, contíriuã:reffi
Solicitamos a intel"fenlêUCiã di:: VoSSã Excelência
resistindo às medidas que o Governo vem tomando para
junto aos Ministros da ârea <!cOnôinic:i e deriialsor.: garantir o abasteciniento ao povo sem quebrar o congegãos competentes, no sentido -de solucionar proble~
lamen~o dos preços, po~e Sua Excelênci~ assurii!r aS
mas de abastecimento em nosso Estado, confor-memais enêrgicas posições que necessitar que estaremos a
segue:
seu lado.
l-Arroz
R.e:torno :i meu Estado revigorado com as palavras de
Cerca de 90 por Ceitto das indústfías de beneficia~
estímulo do Presidente Sarney, para concluir nossa camimento estão paralisadas por falta do produto, em~
nhada com o PMDB, rumo a vitória de 15 de novembro.
bora a CFP tenha em estoque inclusive a céu aberto,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
aproximadamente 9,5 milhões de sacas. O arroz im~
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho) - Não hã
portado não chega a Mato Grosso em virtude da
mais oradores inscritos.
falta de acesso· de nossos cerealistas aos portos de
A Presidência designa para a sessão ordinãiül da -próimportação, em algumas localidades do interior jâ
xima
2•-feira, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte
há escassês do produto. Os recursos para custeio foram liberados apenas parcialmente.
2- Cimento
ORDEM DO DIA
A indústria da construção civil está praticamente
paralisada em função da falta de cimento no EstaTrabalhos das Comissões
do. Conta tos m3ilfidos com fabricantes e distribuio- SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- Está endores, indicam que o maior entrave é a dificuldade
cerrada a sessão.
de transporte do produto pelo baixo preço pago ao
transportador.
-[Levanta-se a Sessao às 15 horas e 55 minutos.)
Isso posto, sugerimos: a venda do arroz da CFP
às indústrias de béneficia:mento locais e dos estados
DISCURSO PRONUNCIADOi'ECdsii. NI·
tradicionais comPrãdõres (GO, MG, SP e MS) tam::
VA/..DO MACHADO NA SESSÀO DE §(f.9.86 E
bém fornecedores de cimento a Mato Grosso, o_ que
_ QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR.
geraria recursos para o GovernO e fluXo de trans.:
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
porte do cimento e do sal que também ~stá em falta.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. PrQnunOutro aspecto a ser considerado ê Õ do armazecia o seguinte discurso.) ~Sr. PTesiderite e Srs. Seriãdo.:
namento: se a CFP não desocupar os armazéns, não
res:
teremos onde armazenar a próxima safra.
São várias- as interpretações dadas à postura brasileira
Na certeza de sua habitual atenção, antecíjJ~únOS
que esta~el~ce a reserva de mercado para a área da infornossos agradecimentos.
mática.
Cada uma se prende a meras especulações ou a
Célia Goertz X<i:Vier
fatores determinados por interesses explícitos ou de difíPresidente da Federação das Indústrias no Estado de
C:iL_ identificação. Em q~alquer circu~stâ_nica, há- uma
Mato Grosso
sêrie de conjecturas, em conjunto ou isoladamente, resCuiabá- MT
ponde pela firmeza do Governo brasileiro em manter a
Era o_ que tinha a dizer. (Muito bem!)
reserva de mercado desse setor.
Dentre essas- conjecturas, encontra-se a de que uma
o SR. PRESIDENTE (Af3or COu-tinhOf_:: ConCedo a
doutrina de segurança nacional estaria fundamentando e
palavra ao nobre Senador Martins Filho.
ofereCendo suporte para que os militares procurassem o
desenvOlvimento da informática como medida _estratégiO SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia
ca para- forlã.Iecer a indústria bêlica no País. Sem um
o seguinte discurso.)--: Sr. Presidente, ~rS. Senadores:
mercado
cativo- não haveria, segundo esse raciocínio,
Estive, hoje, com Sua Excelência o Presidente José
motívaçào económica para que a indústria privada na~
Sarney a quem fui levar a certeza da vitória do PM DB
cional se lançasse neste setor com o objetivo de -~resci~
no Rio Grande do Norte, com Geraldo Jo_sé de Melo
menta comercial e o co"nseqüente aprimoramento tecno~
para Governador, eu e Wanderley Maríz para Senadológico, investindo em pesquisa e em busca da amplicação
res.
de
outros mercados.
O povo potiguar assumiu a bandeira das mudanças e
Naturalmente, este -pensamento é reforçado pelo surpor isso não permitirá- que piClspere os ma(iuia:véiicos
gimento, nos últimos dez anos, de uma intensa produção
planos da oligarquia Maia a qual, não satisfeitã em indiindustrial no setor bélico,- que tem não- só atendido ao
car um seu preposto para concorrer ao Governo do Estamercado_ brasil!!iro como ~ambém conquistado mercados
do, reservou à família, as duas _vagas "ao Senado além de
não atlngidõS ou desprezados por países com maior nível
uma vaga à Câmara dos Depútados.
de desenvolvimento industrial que o Brasil. O progresso
Por sua desmensurada ambiç-.lo de guardar o poderesalcançado nesta área e a crescente credibilidade obtida
tadual no baú familiar, os norte-rio-grandens<?S res_olvepelo _p!oduto hClico brasileiro provocam, naturalmeo.te,
ram mudar e fizeram vitoriosa a campanha-do PMDB, uma demanda cada vez maior de tecnologia ~ais ap_ri~
como aliás já tinha feito em relação à Prefeitura de Namorada no campo da informátiCa. Os equipamentos
tal.
bélic-os mais modernos, como tanques, carros de combaDisse, assim, aO -Picisld-ente Sarney que pode estar sete, canhões antiaéreos, carros lança~mísseis- etc., exígem
guro: o PMDB vence também no Rio Grande do Norte
instrumentação precisa, que utiliza processamento de in~
como o faz no Rio Granae-do Sllf, em Sailta Catarina,
formação e comandos de automatismos computadorizano Paraná, em São Paulo, na Bahia, no Pernambuco, na
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dos. Como os equipamentos para fins militares devem,
pela sua própria natureza, ser cercados de certos segredos e como a auto-suficiência na ârea de informática é
fund~mental o alcance desse objetivo, nada miliS' racioIl:al, s~gundo esse enfoque, repetimos, do que tentar desenVolver no País uma indústria de informática, evitando
que a nossa indústria possa ser obstada, quando outros
países fot:_~ecedores dessa tecnologia decidissem que estaríamos seguindo passos prejudiciais aos seus interesses.
Como se diz no jargão diplomático que entre países não
exJste amizade, mas tão~somente interesses, somos obrigadoS~ aceitar, q_ue um<! ·doutrina de segurança nacional
poderia conduzir o Governo a sustentar a defesa de uma
reserva de mercado da informática no Brasil, para evitar
ingerências nefastas e para progredir, no setor, com as
próprias pernas.
Uma segunda linha de argumentação, esta c~ntrária
às medidas adotadas pelo Governo brasileiro, busca
identificar a Secretaria Especial de Informática- SEI-• órgão responsável pelo cumprimento da Política de Informática do País, com um sístema de origem e cunhas
autoritários e que, em função do cumprimento da Lei n'
7.232 (Lei de Informática), assume posições taxadas de
ditatoriais e é muitas vezes, denunciada como órgão que
exorbita dos aspectos legais, sendo arbitrária excedendo
os seus limites de competência.
Para os que assim pensam, a SEI não poderia ou não
teria c_ompetência, por exemplo, para determinar franquias de importação industrial ou negá-las o que faz
quando se trata de área de informática. Por esta razão,
diz-se que o órgão não está, na realidade, ligado a uma
linha doutrinária definida pelas Forças Armadas, mas á
-próp-ria dinâmica do autoritarismo, que- foi determinando certos poderes e gerando outros que, como uma bola
de neve ou por força inerciai, produziram uma acumulação de poder que se torna difícil interromper.
Por este raciocínio, a defesa da reserva de mercado, no
âmbito oficial, não é algo racional e deliberado, mas frutQ exclusivo da idéia fixa de um grupo reduzido de civis e
militares. Assim, os que são contra a reserva de mercado
argumentam que o Brasil está se atrasando tecnologicamente, por culpa de comportamentos emocionais desajustados:.
_ ,
Uma terceira argUmentação sobre a reserva de mercado e o desenvolvimento da indústria de informática no
Brasil busca identificar todo o panorama das discussões
atuais em torno do assunto com o interesse de um pequeno grupo econômico nacional que investe no setor. Por
este raciocínio, nada do que ocorre no momento, estâ relacionado a razões patriótic~s. nacionalistas ou a ideais
de desenvolvimento. O que hã, segundo eles, ê a preservação, por_ parte de um grupo, de uma falta preciosa de
mercado cativo. Não havendo competição internacional,
torna~se infinitamente mais fácil a obtenção de luci-o,
mesmo com um produto de baixa qualidade. Os defenso~
res deste ponto de vista declaram que isto vai determinar
um atraso tecnológico, que poderia ser superado caso
houvesse a competição interna das multinacionais de informática. A a_rgumentação do mercado cativo vai além,
dizendo que esse grupo de "espertos" está associado ao
grupo de "loucos" do meio oficial e --que essas duas
forçaS somadas d~fendem a Lei n~' 7.232 ou, mais ainda,
que elas conseguiram conv_encer o Governo e Coilgressi~
tas a gerá-la e aprová~la.
Outra linha de raciocínio independe da vfsãÕ de aspec~
tos doutrinários, de autoritarismo ou de lucro se8uro, e
argumeil.ta que a reserva de mercado é a única forma de
o País não _ter sufocada a sua capacidade de criação e de~
senvolvimento nessa área, como vem ocorrendo, ao lon~
go dos anos, com inúmeros outros setores industriais,
que progridem a partir da inovação tecnológica. Dizem
os que defendem esse pensamento que a reserva de mer~
cada favorece o crescimento industrial do setor que, por
sua vez, se obriga a investir em dois importantes fatores
de progresso: recursos humanos e pesquisa. Nesta cadeia, o desenvolvimento da pesquisa e dos recursos humanos favorece o surgimento, em outras áreas da sociedade, da melhoria de aspectos_ gerenciais, através de um
mai?r ordenamento d~ informaçã9 e de soluções próprias· e áutócfones, aS quais, sem a preservação da reserva de mercado, seriam eliminadas pelas criações que se
efetuam fora do _pais, nas matrizes das empresas multi~
nacionais que, ãfuando livremente no País, geram em~
pregos e fornecem produtos acabados, permitindo o seu
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uso, mas sufocando, de maneira absoluta, a capacidade
de criação e de geração de conhecim_e_nto.s _DJ)YQ.§, fonte
de...autonomia de um povo.
Por fim, existe o argúmento das multinacionais que
atuam no País, particularmente a IBM, que desde 1976,
quando fo_i impedida de fabricar no Brasil o minicompuw
tador, o seu "Sistema 32", vem lutando em defesa da tese
de que, além do atraso a que nos estamos condenando, a
reserva de mercado é contra o princípio do "livre comércio "internaCional" e que o "protecionismo" é instrumento antidemocrático e sujeito_a reta1iações. Embora, como
se sabe, a IBM possua no Brasil a filial mais lucrativa de

todas as que tem no Mundo, ainda assim argumenta que
a reserva de mercado, estabelecida na Lei n9 7.232, aprejudica econqmicamente. E não faltam os defensores das
empresas estrangeiras que rotulam a lei de nacioDalis_taxenófoba. De qualquer forma, existem os que combatem
esse argumento, mostrando que o mercado brasileiro no
setor gira, anualmente, em tomo de dois bilhõ~ de dólares americanos, e que isso correspOnde, apenas, a 4% do
mercado mundial dominado pela IBM. Logo, _o fato económico fica bastante minimizado como realidade de sua
luta contra a reserva de mercado. Hã quem afirme que a
verdadeira luta da IBM e de outras multinacionais estã
realmente no princípio que norteia o seu domínio mundial, isto é, quanto menos pafses conseguirem se desenvolver na tecnologia da informatização, mais assegurado
estarã o domínio económico futuro por parte das empresas detentoras dessa tecnologia e, consegtlentemente, a
hegemonia política dos países aos quais essas· multinacionais pertencem estarã assegurada.
Em síntese, afirmam os defensores- desta tese, o
problema não ~ económico em sua totalidãde, mas sim
de natureza predominantemente política-.
Observe-se, portanto, que a problemãtica do estabelecimento da reserva de mercado de informãt1ca nó'Brasil,
fixada pela Lei n9 7 .232, possui diversos ângulos de interpretação. Não os esgotamos aqui, mas podemos, seguramente, afirmar qUe-1odos esses arugifffi.çntos, em maior
ou menor grau, são fatores determinantes do processo
que trilhamos para chegar à aprovação da chamada Lei
de Informá(íc"ã_. _Parece, também, não haver dúvida, em
que pesemos argumentos contrários à reserva, de que balança pende para o lado que mostra a contribuição positiva que ela estã trazendo ao nosso desenvolvimento nesse setor, vital para o progresso económicO e s:ocihl do
Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
INSTITUTO DE PREVIDeNCIA
DOS CONGRESSISTAS
Ata da 11 • Reunião Ordinária, realizada em
14 de agosto de 1986
Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e seis, às dezessete horas, sob a presidência do Senhor Senador Nelson Carneiro e com apresença dos Senhores Conselheiros Senador _Passos Pôrto,
Deputados Raul Bernardo, R.aymundo Urba_no e José
Ribamar Machado e Senhor Luíz do Nascimento Monteiro, reúne-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo
do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC 1 a
fim de tratar de assuntos diversos. Lida e aprovada a Ata
das Reuniões anterior, o Senhor Presidente deu inicio
aos trabalhos, observando aos membros do Conselho
que em virtude do novo sistema de cã_lculo de pensão dos
segurados obrigatórios, com inclusão das diárias, criado
pela Lei n9 7.266/84, para que haja uma correspondência
real entre contribuição e bene_tlcio, çi~ve ser considerado,
no cômputo daquelas diáiias, período equivalente a uma
legislatura. Com esse objetivo, solicito_u ao Secretário
procedesse à leitura de projeto de resolu_ção reguladora
da matéria, cujos termos, visando ~dequar o disposto na
Resolução n9 11 f85 ao número cl!! contribuições flxados
no art. 29 da Lei n9 7.266/84, prescrevem que, no cãlculo
da pensão de ex-parlamentar que tenha contribuí_do na
forma prevista no art. 19 da citada lei, tomar-se-á por
base o número _m~dio de diárias sobre as qu~lis incidiram
as 48 (quarenta e oito) últimas contribuições. Dispõe
ainda que esse critêrio aplica-se às pensões concedidas
após a vigência da Lei n9 7.266/84. Submetida a matéria
a discussão, os presentes manifestaram-sede acordo com
os seus termos, sendo em seguida aprovada por unanimidade, tomando a Resolução o n9 05/86, com vigência a
partir desta data. Em prosseguimento~ passou-se a p~la-
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vra ao Conselheiro Raul Bernardo que, na qualidade de
relator do Processo n"' 23.480/85-CD que trata da contribUição sobre o vencimento do cargo de DAS- Direçào
e Assessoramento Superiores, que vem sendo desc_ontada
de vários funcíonái'iOs da Câmara dos Deputados., e tendo em vista a necessidade de regular a matéria, apresentou projeto de resolução disciplinando essa forma de
contribuição, cujos artigos estabelecem, entre· outras, as
seguintes situações e condições: as cOritribuições -dos segurados facultativos incidem sobre o valor do vencimento de cargo efetivo, o ti ·de salário ou, ainda, do vencimento de cargo de DAS; o desconto sobre este_últimÇI far-seâ mediante opção; os atuais segurados facultatjvos, titulares de cargo efetivo Ou emprego e ocupantes de cargo
comissionado, que optarem pelo desconto sobre este último, deverão recolher, desde sua filiação ao IPC, as diferenças de contribuição sobre o valor dos vencimentos
dos cargos em comissão que hajam ocupado, incidindo
sobre elas atualização monetária até Z8 de fevereiro de
19.86; o montante do débito poderá ser pago de uma só
v_ez ou em até 48 _(quarenta e oito) parcelas, caso em_ que
a dívida serã convertida em OTN, descontadas e!ll folha
de pagamento; as condições anteriores, de retroação das
diferenças, atualização monetária e conversão em OTN,
a-plicam~se à parte patronal, devendo o órgão averbador,
necessariamente, manifestar prévia concordância aos
itens acima; a opção tornar-se-â efetiva somente após satisfeitas essas exigênCias. Discutidas a matéria e sem voto
contrário, foi a mesma aprovada por unanimidade, tomando a Resolução o número 6/1986, com vigência a
partir da data de sua publicação, determinando o Senhor
Presidente fosse anexada cópia aO ProceSso n'~
23.480/85-CD e c:ncaminhando !J, Câmara dos Deputados para conhecimento e manifeStação, no que couber.'
A seguir, foram apreciados e aprovados, todos com pareceres favorãveis, os Seguintes processos: a)"de auxíliofuneral a Delci de Araújo Nunes Freire, com parecer do
Senhor Conselheiro Senador Passos Pôrto; b) de concessão de pensão a Cruzelina Maria da Rocha, beneficiária
da ex-pensionista falecida George'ta Kuntz, com parecer
do Senhor Conselheiro Deputado Raul Bernardo; c) de
auxílio-doença a Geraldo Lopes e a Osvaldo Nascimento
da Silva, ambos com parecer do Senhor Conselheiro Deputado José Ribamar Machado, a Alberto Goldman,
com parecer do Senhor Conselheiro Deputado Raymimdo Urbano, a Delci de Araújo Nunes Freire, com parecer do Senhor Conselheiro Senador Passos Pôrto, a Argílano Dario e a Antonio Carlos Pinto Vieira, com pare-ceres -dos Senhores Conselheiros Luís do Nascimento
Monteiro e Deputado Raul Bernardo, respectivamente;
d) de averbação de mandato estadual, requerido pelo Se~
nhor Deputado João de Seixas Dória, com parecer do
Senhor Conselheiro Deputado Raul Bernardo. Em pras·
seguimento, os Senhores Conselheiros comunicaram ter
examinado e aprovado os Balanços Patrimoniais, os Demonstrativos de Receita e Despesa e os Balancetes Acumulados, do IPC e de seu Fundo Assistencial, todos refe-.
rentes aos meses de março a julho dQ corrente ~no, os
quais serão encaminhados a· pubHcã.ção. Em conti~
nuação, foram tambêm apreciados e aprovados os processos d.:;. inscrição no quadro de segurados do IPC dos
seguintes funcionários de ambas as CasaS do Congresso
Nacional: Antonio Correia de Magalhães, Angela Katia
Nunes, Alfredo Bernardo de Souza, Antonio Batista
Barbosa, Delza Maria de Oliveira Lima, Eliana Brant
Rocha de Faria, Euclides Alves da Silva, Francisco Raimundo Rodrigues Fernandes, Gilberto Bento da Silva,
Heloisa Peixoto Pinheiro, Jzildo Guimarães Neves, Joaqui;m Galdino de Oliveira, José Raimundo Neto, Jetro
José da Silva Santos, Juba! Florêncio da Silva, J osê de
Ribamar Rodrigues de Abreu, Luiz Augusto dos Santos
Dias, Marlucia FonteneleCabral, Maria Barbosa da Silva, Orlando Borges de Carvalho, Onildo Gomes de Oliveira, Odete Piccoli, Pos~idonio Aparecido Gomes, Rubens José da Silva, ValdetC Rocha do Nascimento Sacramento, Mario Loureiro Ferreira, Augusto Flavio Braga
Horta, Amelina Pereira de Andrade, Carlos Augusto de
Campos Velho, Crisalva da Costa Pedros_o, Elisa Gomes
Terrão Ferreira, Euzenir Alves da Costa, Heloisa Helena
Martins Coragem, Ignâcia Baptista de Alcântara, Maria
Celia de Carvalho Costa, Irineu Teixeira, Maria de
Lourdes de Macedo, Maria Reinalda da Silva, Maercia
Correia de Mello, Ogib Teixeira de Carvalho Francisco,
Regina Celia_Vieira de Souza, Paulo Cezar Timm, Rubens Gonçalves da Silva, Severino Frrmino cio Nasci-
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menta e Francisco das Chagas Fontenele de Oliveir_a.
Nada mais havendo a tratar é encerrada a reunião às dezoito horas. E. para constar, eu, Ney Felipe da Silva, Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

RESOLUÇAO N' 05/86
Disciplina a aplicação do parágrafo único do art.
35 da Lei n~' 7.087, de 29 de de~embro de 1982, com a
redaçào dada pelo art. 19 da Lei n'~7.266, de 4 de dezembro de 1984.

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, no uso de suas atribuições e
consoante o disposto no art. 62 da Lei n9 7.087, de 29 de
dezembro de 1982;
tendo em vista a necessidade de adequar o critério
contido na Resolução n'~ 11/85-IPC, de 27 de junho de
1985, na parte referente às diárias que inte2ram a base de
cálculo da pensão devida a ex-Parlamentar, ao número
mínimo de contribuições mensais fixado no art. 2"' da Lei
n9 7.266, de 4 de dezembro de 1984,
Resolve:
Art. I"' Para o cálculo da pensão devida a exParlamentar que tenha contribuído para o IPC na conformidade da alteração introduzida pelo art. J9da Lei n'~
7.266, de 4 de dezembro de 1984, ao art. 20, item I, letra
a, da Lei n9 7.087 1 de 29 de dezembro de 1982;tomar-seá por base o número médio de diárias sobre as quais incidiram as 48 (quarenta e oito) últimas contribuições individuais do segurado.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor a partir desta
data, aplicando-se a todas as pensões concedidas após a
vigência da Lei n9 7.266, de 4 de dezembro de 1984.
Art. 3_9_ Revogam-se as disposições em contrâriõ.
Brasília, 14 de agosto de 1986.
RESOLUÇÃO N' 6/1986
Dispõe sobre o recolhimento de contribuições de
segurados facultativos, no exercício de cargos efetlvos
ou empregos e/ ou cargos comissionados.

o- Conselho Deliberativo do Instituto de Pr~vidência
dos Congressistas, no uso das atribuições que lhe conferem õs-incisos V e VII do art. 12 da Lei nY 7.087, de29 de
dezembro de 1982, e tendo em vista o poder regulamentar que lhe é reconhecido pelo art. 1"', in fine, e art. 62 do
mesmo diploma, combinados com o art. 74 do R-egulamento Básico em vigor, aprovado em 13 de janeiro de
1983;
Córi.Siâ'érando que numerosos segurados facultativos se
encontram no exercício de cargos comissionados em ambas as Casas do Congresso Nacional, e a necessidade de
ser estabelecido um critério para que o recolhimento de
suas contribuições ao IPC se proceda tendo por base o
vencimento correspondente ao símbolo do cargo em comissão, e Oão sobre o do cargo efetivo ou emprego de
que tambéril sejam titulares ou ocupantes;
considerando que o sistema previdenciário congressual só admitiu anteriormente a opção por essa forma de
desconto, no caso de inscrição de novos segurados que
não eram detentores de outro emprego ou cargo efetivo,
desde que manifestada no ato de filiação;
considerando que, para preservar a viabilidade
eco_nômico-financeira e atuarial dos planos de beneficias, a extensão do referido critêrio a qualquer segurado
facultativo não pode prescindir do necessârio xec_olhirnento das diferenças de contribuições, decorrentes de
sua investidura em um ou mais cargos em comissão que
tenha exercido, ou em cujo exercício se encontre oq para
os quais venha a ser doravante nomeado;
considerando que a providência contida no parágrafo
anteriOr_ímpii_ca tambêm no recolhimento das diferenças
de contribuição pelos coobrigados Órgãos a que se vinculam, nos termo_~ da legislação de regência, com atualização monetária atê 28 de fevereiro último;
considerando que a adesão dos atuais segurados ao
novo critério de desconto pressupõe necessariamente a
anuência das respectivas Casas a que pertençam, em face
das repercussões financeiras que a estas incumbem (art.
20, inciso III, da Lei n'1 7.087, de 29 de dezembro de
1982);
Resolve:
Art. {9 As contribuições dos segurados facultativQS
incidem,
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I - sobre o valor do vencimento ou salário correspondente à referência alfanumérica do cargo efetivo ou do
emprego de que sejam titulares ou ocupantes, ou no qual
venha a ser sucessivamente provido, do Quadro ou Tabela Permanente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e de seus órgãos supervisionados;
II - sobre o valor do vencimento correspondente ao
símbolo alfanuméricO-ou nível do cargo comissionado
integrante do Grupo DAS-Direção e Assessoramento
Superiores:
a) mediante opção p·revista -nos arts. 29, 49, 51' e 69;
b) quando não sejam titulares de outro cargo efetivo
ou ocupantes de emprego referidos no inciso anteriOr.
Art. 2"' O servidor que vier a se filiar ao IPC a partir
da vigência desta Resolução, cuja contribuição deva incidir sobre o vencimento do cargo efetivo ou· emprego, na
forma do inciso I do artigo anterior, poderá optar pelo
desconto sobre o valor do vencimento correspondente ao
símbolo alfanumérico ou nível do cargo em comissão_ integrante do Grupo DAS-Direção e AsseSsoramento SUperiores, que ocupe ou venha a ocupar, exceto -em caráter de substituição do respectivo titular.
§ 19 A opção será fói"malizada perante o IPC no ato
de inscrição do segurado, se este se encontrar no exercício do cargo dessa natureza, ou até trinta dias após sua
primeira investidura em cargo em comissão subseqUente
à admissão J;la categoria de facultativo.
§ 21' A opção referida neste artigo prevalecerá enquanto o segurado exercer o mesmo cargo em comissão
ou na hipótese de vir a ocupar qualquer outro, da mesma
natureza, Consecutivamente ou não.
§ 31' A perda do cargo de provimento em comissão, a
qualquer tempo, determina automaticamente o retorno à
forma de desconto prevista no inciso I do art. !I', enquanto o segurado não voltar a exercer cargo daquela
natureza, ressalvado o disposto no art. 61'.
Art. 39 Na hipótese da alínea b do inciso II do art.
{9, se o segurado vier a ser admitido em cargo efetivo ou
emprego do Quadro ou Tabela Permanente do respectivo Orgão averbador, poderâ manifestar opção pelo d"es-conto de sua contrib1,1ição, na forma- do inciso I, do art.
li', ou continuará a contribuir_defin_itivamente nos termos do art. 21' e seus parágrafos. Art. 4"' Os atuais segurados facultativos, que sejam
titulares de cargo efetivo ou ocupãntes--de emprego do
Quadro ou Tabela Permanente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou de órgãos supervisionados,
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poderão igualmente optar pelo desconto de sua contribuição na forma prevista no art. 1"', incisO rc-§ 1"' A opção prevista neste artigo será formalizada
perante o IPC:
a) no prazo de trinta dias, a Partir da vigência desta
Resolução, e sujeita à anuência do Orgão averbador,
para os segurados que, desde sua filiação ao IPC, hajam
ocupado ou se encontrem em exercício_ de cargo em co~
missão, exceto em caráter de substituiÇão;
b}-llo prãzo de triO.ta dias após a primeira investidura
em cargo dessa natureza, ocorrida a partir da vigência
desta Resolução.
§ 29 A opção a que se refere o§ J9, alínea a, serâ eficaz mediante o recolhimento, pelo segurado e pelo res~
jJeCtiVO Orgão averbador, da diferença de contribuição
Incidente sobre o valor dos vencimentos de quaisquer
cargos em comissão que haja exercido ou em cujo exercício se encontre, desde a sua filiação ao IPC.
§ 39 As diferenças apuradas, mês a mês, serão recolhidas pelo segurado e pelo Orgão averbador, de acordo
com os respeCtivos percentuais (3rt. 20; illciso I, alínea b,
e inciso III, da Lei nl' 7.087, de 29 de dezembro de 1982),
com atualização monetária até 28 de fevereirO do corrente ano, e convertidas em cruzados segundo a regra contida no'§ J9 do art. 19 do Decreto-lei n9 2.284, de 10 de
março de 1986, respeitada apenas a pr-escriçãõ trintenal.
§ 49 O valor da diferença poderá ser pago, pelos
coobrigadus, de uma só vez ou em até 48 (quarenta e oi. to) parcelas mensais e consecutivas. Em caso de parcelamento, o montante do débito será convertido em OTN
{Obrigações do Tesouro Nacional), fazendo-se a qui~
tação de cada parcela pelo seu valor em cruzados na data
de pagamento, mediante desconto em folha.
Art. 59 Os segurados facultativos que, a partir de
outubro de 1985, tiveram descontada sua contribuição
ao IPC sobre o valor do vencimento do cargo em comissão de que eram ocupantes, deverão exercer igualmente a
opção referida no art. 49, § 19, alínea a, que se tornará
efetiva desde que atendidas as exigências constantes dos
demã1s parágrafos desse mesmo artigo.
Art. 69 Ao segun~;do, cuja consign-ação ao IPC se fizer nos termos do art. J9. inCiso. II, art. 29, art. 49 ou 51'
:desta Resolução, em caso de dispensa do cargo comissionado, ser~lhe-á permitido continuar cOntribuindo sobre
aquela mesma base de cálculo mediante o recolhimento
também da diferença de contribuição relativa ao Órgão a
que pertencer.
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Art. 79 Para o segurado facultativo que tiver contribuído na forma prevista no art. J9, inciso II, art. 2~' e seus
parágrafos, art. 49 e seus parágrafos, ou art. 59 desta Resolução, e na data de sua aposentadoria estiver exercendo cargo integrante do Grupo DAS-Direção e AssessO~
ramento Superiores, assim como para o que tenha atendido ao que faculta o art. 69, o cálculo do valor da pensão a que faz jus nos termos do art. 36 da Lei n9 7 .087, de
29 de dezembro de 1982, levará em conta o valor utilizado -como bã.se de cálculo de sua contribuição.
§ !9 O pagamento da pensão, consoante estabelece o
caput deste artigo, aos segurados facultativos de que tratam os arts_ 49 e 59 desta Resolução, só será devido a partir do mês subseqUente à quitação das diferenças de contribuição -·previstas nos §§ 2~', 39 e 49 do art. 49
§ 2~' Enquanto não atendida a exigência expressa no
parágrafo anterior, fará jus o segurado à pensão calcula~
da com base no valor do vencimento ou salário correspondente à referência do cargo efetivo ou emprego de
que for titular.
Art. K9 A contribuição pertinente ao Orgão averbador, nas hipóteses reguladas nos arts. 29, 49 e 5~' teiâ a
mesma base de cálculo sobre a qual incidir o desconto do
segurado, respeitados os percentuais respectivos (art_ 20,
inciso I, alín_ea b, e inciso III, da Lei n~' 7.087, de 29 de
dezembro de 1982).
ArL 99 A presente Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1986.- Nelson CarneiroPassos Pôrto- José Ribamar Machado- Gentil Humberto Barbosa - Luiz do Nascimento Monteiro - João
Lobo.
Parecer do Conselho D~liberativo
O ConSelho Of:liberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos termos da competência estabelecida pelo art. 12, item III da Lei n9 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 19~3 a 31~3-86 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês demarçof86, ê de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, satisfazendo, assim, as exigêncías 1e&ã1s.
Brasília, 14 de agosto de 1986.- Conselheiro Deputa~
do José Ribamar Machado - Conselheiro Dr. Gentil
Humberu. Barbo~a- Conselheiro Dr. Luiz do NaScimento Monteiro-- Conselheiro Senador· João Lobo- Conselheiro Senador Jutahy Magalhães.
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Parecer do Conselho DeliberatiYo

zembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas
referentes ao período de Jlq a 304-86 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas domes de abril/86, .ê de pare-

O Con-selho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos termos da com"petênCiã. estabeleda Lei n~' 7.087 de 29 de decida pelo art. 12 item
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cer que os' mesmOs se encontram corretos e em boa ordem, satisfazendo, assim, as exigências legais.
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Parecer do Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Con_gr_çssist~s, nos· termos da cÕmpetência estabelecida pelo art. 11, item "III", da Lei n'i' 7.087, de 29 de dezembro de: J 982, tendo procedido ao exam_e do Balancete
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referentes ao período de l9jl a 31/5/86 e do DemonstrativO das Receit1,1s e Despesas do mês de maioj86, é de parecer que os mesmos se encontram corretoS e em boa ordem, satisfazendo., assim, as exigências legais.

~~·.,,,.,.rf1

1r r:H''''t·m1

,J.-

Brasília, 14 de agosto de 1986. - Conselheiro Deputado José Ri.bamar Machado - Conselheiro Dr. G~til_
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Parecer do Conselho Deliberativo
O Cons.elho 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

Outubro de 1986

Brasflia, 14 de agosto de 1986.- Conselheiro Deputado José Ribamar Machado ~-Co-nselheiro Dr. Gentil
Humberto Barbosa - Conselheiro Dr. Luís do Nascimen-to Monteiro- Conselheiro Senador João Lobo - Con-Selheiro Senador Jutahy Magalhães.

Patrimonial e do l;>emonstrativo das Receitas e Despesas
referentes ao pedodo de J!>-J- a 30-6-86 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de junho/86, é de
parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa
ordem, satisfazendo," assim, as exigências legais.
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Parecer do Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo do_lnstituto de Previdência
dos Congressistas, nos termos da competência estabelecida pelo art. 12 item .--.llf" da Lei nl' 7.087 de 29 de dezembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balanço
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Brasflia, 14 de agosto de 1986_.- Conselheiro Deputa~
do José Ribamar Machado - Conselheiro Dr. Gentil
Humberto Barbosa - Conselheiro Dr. Lufs do Nascimento Monteiro - Conselheiro Senador João Lobo Conselheiro Senador Jutahy Magalhães.

Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas
referentes ao período de ]9-l a 31-7-86 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de julho/86, é de parecer que_os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, satisfazendo, assim, as exigências legais.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 293• SESSÃÓ, EM 17 DE OUTUBRO DE 1986

neiro de 1949, instituiildo em 40 horas semanais a duração máxima de trabalho.

1.1- ABERTURA

1.2.3 - Requerimento

1.2- EXPEDIENTE

N9 506/86, referente a não-realização de sessão do

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
De agradecimento de comunicações:
N9 461/86 (n9 642(86, na origem), refert.nte à aprovação das matérias- constantes das Mensagens Presidenciais n•s 191, 418, 426, 427, 454, 459, 533, 566,
571, 573, 583, 584, 585, 586, 593, 596, 598, 590 e 600,
de 1986.
N~' 462/86 (n9 643/86, na origem), referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens Presidenciais n•s 250, 263, 308, 404, 417, 421, 441, 445,
447, 461, 465, 466, 469, 478, 484,485, 494, 522, 53!,
532, 537, 539, 540, 542, 543, 560, 563, 575, 577, 578,
579, 580, 589, 595, 597 e 599, de 1986.
1.2.2- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n' 235f86, de autoria do

Sr. Seilador Jutahy Magalhães, que altera a redação
do artigo 58, da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de
1943 e os artigQs l~', 39 e 7' da Lei nl' 605, de 5 deja-

Senado no dia 27 do corrente, bem como, tambêm
não haja Expediente em sua Secretaria. Aprovado.
1.2.4- Comunicações da Presidência
Recebimento dos Oficias n'i's S/23 e S/24, de 1986,
(n9s 581 e 582/86, na origem), do Governador doEstado do Ceará, solicitando autorização do Senado
Federal a _fim de que aquele Estado possa realizar
operações de empréstimo externo para os fins que especifica.
Recebimento da Mensagem n9 460/86 (n9 644/86,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República, solicita autorização do Senado Federal, para
que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
possa emitir 2.000.000 Obrigações do Tesouro doEstado do_ Rio Grande do Sul tipo reajustáVeis
(ORTE-RS).
1.2.5- Discurso do Expediente

SENADOR AMIR GA UDENCIO- Defesa da
reserva de mercado para o acondicionamento do açúcar cristal que ê comercializado internamente.

1.3 -ORDEM DO DIA

Trabalhos das Comissões
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JUTAHY MAGALHXESReformdlaçào geral dos serviços de saúde do Pais.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTAEntrevista do Ministro Ronaldo Costa Couto ao jornal A Tarde de Salvador-BA, abordando a prioridade
nacional ao Nordeste.
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2-DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Amir Gaudêncio, pronunciado na sessão de
16-10-86.
3 - ATAS DE COMISSOES
4-MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI·
DOS
6- COMPOSIÇÃO DAS. COMISSOES PER·
MANENTES

Ata da 293\1 Sessao, em 17 de outubro de 1986
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. Alaor Coutinho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PilE:
SENTES OS SRS. SENADORES:

O Sr. !'l-Secretário irâ proceder à leitura do Exp~dien
te.
~ lido o seguinte

Altevir Leal- Afonso Sancho - Amir Gaudêncio Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Jutahy Magalhães - Alaor Coutinho - Mata-Machado - Alfredo
Campos - Benedito Ferreira - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (A1aor Coutinho)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 11 Srs. Senadores.
Havendo número regiinental, deciaro aberta a sessão.

I

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICADe agradecimento de comun'icações:

J'i" 461/86 (n9 642/86, na origef!l). d_e 16 do corrente,
referente à aprovação das matêrias conStantes das Mensagens Presidenciais n'1S 191,418,426,427,454, 459_, 533,

566, 571, 573, 583, 584, 585, 586;593, 596, 598, 590 e 600,
de 1986.

N9 462/86 (n9 643/86, na origem), de 16 do corrente,
referente à aprovação das matêrias constantes das Mensagens Presidenciais n9s 250, 263, 308, 404, 417, 421, 441,
445,447,461,465,466, 469, 478,484,485,494, 522,531,
-532, 537, 539, 540, 542, 543, 566, 563, 575, 517, 578, 5797
580, 589, 595, 597 e S99, de 1986.
O SR. PR~SIDE.NTE (A1aor Coutinho)- O Expediente lido vai à pUblicaÇãO.
So~re a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr. 1"Secretãrio.
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Justificação

lido o se_guinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 235, de 1986
Altera a redaçào do artigo 58, da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~'
5.452~ de ]Y de maio de 1943 e os artigos 1<~, 3~> e79 da
Lei~ 605, de 5 de janeiro de 1949, instituindo e~ 40
horas semanais a duração máxima de trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O artigo 58, da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto~Iei nY 5.452, de lY de
maio de 1943, passa ·a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 58. A duraCão normal do trabalho, para
os empregados em qualquer atividade privada, não
excederâ de oito horas diárias ~ quãrenta horas se.
manais, desde que não seja fixado expressamente
outrQ limite."
Art. 2Y Os artigos lY, 39 e 7Y da Lei nY 605, de 5 deja.
neiro de 1949, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 Todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de quarenta e oito horas consecutivas, preferentemente aos sábados e domingos, nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com
a tradição local."
"Art. 3Y O regime desta lei será extensivo àqueles que, sob forma autônoma, trabalhem agrupados
por intermédio de Sindicatos, Caixa Portuária ou
entidade congênere. A remuneração do repouso
obrigatório, neste caso, consistirâ no acréscimo de
2(5 (dois quintos) calculado sobre os salários efetivamente percebidos pelos trabalh_ador e_ pago junta-:
mente com os mesmos."
"Art. 79 A remuneração do repouso corresponderá:
_----~- ___
"
a) para os que trabalham por día, semana, quinzena ou mês, à de dois dias de serviço, não computadas as horas suplementares;
b) para os que trabalham por hora, à de duas
jornadas normais de trabalho, excluindo as horas
complementares;
c) para os que trabalham por tarefa ou peça, o
equivalente ao salário correspondente às tarefas ou
peças feitas durante a semana, no horário normal de
trabalho, dividido pelos dias de serviços efetivamen~
te prestados ao c:mpregador e multiplicado por dois;
d) para o empregado em domicílio, o equivalente a 2/5 (dois quintos) da importância total da sua
produção na semana.
_
§ J9 Os empregados cujos salários não sofram
descontos por motivo de (eriados civis ou religiosos
são considerados já remunerados nesses mesmos
dias de repouso, conquanto tenham direito à remuneração dos sábados e domingos."

A redução da jornada de trabalho semanal de 48 horas, atualmente vigente no Brasil, ê uma das mais insistentes reivindicações da classe traball:ladora brasileira.
Algumas reduções têm sido obtidas através de Con~
venções Coletivas Pe Crabalho, o que Cem conferido
maior intensidade aos movimentos sindicais em: favor da
adoção definitiva da semana de trabalho de 40_ horas por
via legal.
Influi nesses movimentos o fato de que os avanços tec,
nológicos jâ permitem uma suhstituição gradual do tra~
balho humano pelo das máquinas e a fixação, em nume~
rosas outros países, <ie jornada de trabalho de menor du~
raçàQ.
A nossa jornada de trabalho de 48 horas é uma das
mais extensas do mundo. Até mesmo países latino~
americanos de mais baixo padrão de desenvolvimento
sócio-económico, como o Equador, o Paragua( e o Peru,
jâ adotaram o limite máximo de 40 horas semanais. O
Uruguai ado ta a duração de44 horas semanais como ter·
mo máximo.
Uma jornada de trabalho menor por parte da massa
de trabalhadores atuairnente existente, sem diminuição
da produção, obviamente abre caminho para a contratação de novo contingente de mão~de-obra, o que é uma
forma inteligente e eficaz de redução do índice de desemprego.

Como menor quantidade de trabalho sem diminuição
dos salários significa um ganho maior para os trabalhadores, esta é também uma forma eficaz da compensação
das perdas salariais ocorridas nos últimos anos.
A generalização de uma jornada de trabalho menor é
medida de justiça social, que aproxima todos os traba~
fhadores daquelas categorias que, por normas especiais,
já usufruem de menor carga de trabalho, como os ban-cários e os que operam em telecomunicações ou mecanografia. Aproxima-los-á, também, dos funcionários púbfi.
cos, que só trabalham de segunda a seXta~feira.

O fundamento principal da redução da jornada de trabalho diz respeito, entretanto, ao próprio trabalhadOr,
pois responde a imperativos científicos de maior tempo
disponível para a cultura, o descanso e o lazer, como medida profilática de higiene e sanidade física e mental. O
resultado positivo dessa redução será, de imediato, a
melhoria da produção, assim na qualidade do produto
do trabalho como também no índice de produtividade,
Uma vida mais tranqtlíla do trabalhador, refletindo na
sua conduta junto à família e à comunidade, será fator
de elevação da qualidade de vida da Nação como um todo.
Diante das vantagens evidentes da medida, soa como
argumento conservador, a alegação, (reqUente nos meios
patronais, de que a redu_ção da jornada de trabalho implicaria elevação sensível dos custos, provocando inflação, desemprego e diminuição da- Competividade no
mercado internacional.

No entanto, exatamente os países mais desenvolvidos,
com performance mais alta no comércio internacional,
são os que adotam jornadas de trabalho menores que a
nossa.
Também a OIT, desde a Recomendação nY 116, adota-- da em 1962, proclama que aquela redução é fato r de progresso social, recomendável desde logo como medida de::
combate ao desemprego.
Estudo recente do DIEESE_demonstra que seria muito
pequeno o aumento do custo fmal do produto em decor~
rência da adoção da duração máxima de 40 horas semanais de trabalho: em torno de 2,45% na indústria auto~
mobifística, por exemplo.
Acontece, ainda, que mercados comuns tendem a exi~
gir dos países-membros jornadas máximas, iguais, para
não facilitar uma concorrência desleal: é o que resolveu o
Cons~lho do Mercado Comum Europeu em sua reunião'
de junho de 1975.
Finalmente, o aumento da massa de cidadãos produ ti~
vos ati varia o mercado interno, tanto na produção como
no consumo, refletindo favoravelmente na arrecadação
de impostos e incrementando as contribuições previdenciárias.. Certamente a maior disponibilidade de tempo
dos trabalhadores possibilitaria maior desenvolvimento
da indústria do lazer.
Estas as razões principais que aconselham a redução
- rla jornada de trabalho e que a tornam uma medida me·
recedora do apoio de quantos se preocupam com o aperfeiçoamento do contexto sócio-econômico de nosso País.
O BI:asil foi um dos signatários da Recomendação n9
1 (6, da OIT, cujo texto foi remetido ao Congresso Na·
cional através da Mensagem n~ 369, de 1974, e que pre·
coniza a redução da jornada de trabalho.
"§ 2Y Consideram~sejã remunerados os dias de
repouso semanal de empregado mensalista ou quinzenalista, cujo cálculo de salário mensal ou quinze.
nal, ou cujos descontos por faltas sejam efetivados
na base do número de dias do mês ou de 30 (trinta) e
15 (quinze) diáriaS, respectivamente."

Art. 3~ O Poder Executivo regulamentará a presente
;Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do dia de sua publica.ção.
-Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1986.- Jutahy
Magalhães.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

············s·ÊcA"o· ii·· ·-· ·· -·· · ··.· · ·· ··
Da jorqada de trabalho

Art. 58. A duracão normal do trabalho, para os em. prega~ps em qualquer atividade privada, não excederá
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de oito horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite.

LEI N• 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949
Dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o
pagamento de salário, nos dias feriados civis e religio-

sos.
Art. (9 Todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de vinte e quatro horas consecutivas,
preferentemente aos domingos e, nos limites das exigências têcnic<ls das empresas, nos feriados civis e religiosos,
de acordo com a tradição local.
••••••••••••-••••••••r••-•••••••••••••••••

Ârt: 3'? O regime desta lei será extensivo àqueles
que, sob forma autônoma, trabalhem agrupados, por intermédio de Sindicato, Caixa Portuária, ou__ entidade
congênere. A remuneração do repouso obrigatório; nesse caso; consistirá no acréscimo de um sexto ( 1/6) calculado sobre os salários efetivarriente percebidos pelo trabalhador e paga juntamente com os mesmos.
Art. 79 A remuneração -do repouso semanal corresponderá:
.
a) para os que trabalham por dia, semana, quinzen·aou mês, à de um dia de serviço;-não computadas as horas
suplementares;
b) para os que trabalham por hora, à de sua jornada
normal de trabalho, excluídas as horas complementares;
c) para os que trabalham por tarefa ou peça, o equivalente ao salário correspondente às tarefas ou peças feitas durante a semana no horário normal de trabalho, dividido pelos dias de serviço efetiVãmente prestados ao
empregador;
d) para o empregado em domicílio, o equivalente ao
quociente da divisão por seis (6) da importância total da
sua produção na semana.
§ J9 os empregados cujos salários não sofr_a_m descontos por motivo de feriados civis ou religiosos são considerados já remuneradOs-nesseS mesmos dias de repouso, conquanto o tenham direito à remuneração dom_inical.
§ 29 COnsideram-se já remunerados os dias de (~:
pouso semanal do empregado mensalista ou quinzena lista cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal ou cujos
descontos por falta sejam efetuados na base do número
de dias do mês ou de trinta (30) e quinze ( 15) diárias, respectivamente

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe»
gislaçào Social.)
O SR. PRESIDENTE {Aiaor Coutinho)- O projeto
de Lei que vem de ser lido serâ publicado e remetido às
comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
]9-Secretário.
E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO

506, de 1986
Nos termos regimentais, requeir_o que não seja re3.lizada Sessão do Senado no dia 27"do corrente, nem haja espediente em sua Secretaria.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1986.- Lourival
Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho)- De acordO
com a deliberação do Plenário não haverá sessão do Senado no próxfmo dia 27, nem expediente em sua Secretaria,
O SR. PRESIDENTE- (Alaoi C<_Jutinho) ~ ~ presí~
·dência recebeu os Oiícios n9~ S/23 e S/24, de 1986 (n9s
581 e 582/86, na origem), do Governador do Estado do
Ceará, solicitando, nos termos do item IV do art. 42 da
Constituição, autorização do--Senado Fedefai a fim d-e
que aquele Estado possa realizar operações de empréstimo externo para os fins que especifica, - -

As matériãs ficãrão aguardando, na Secretaria-Geral
da Mesa, a complementação dos documentos neces- _..sáiios.
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho) ....:.. A Presidência recebeu a Mensagem n9 460, de 1986 (nl' 644/86,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República,
nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de
acordo com o art, 29 da Resolução n~' 62/75, modificada
pela de n<:> 93f76, ambas do Senado Federal, solicita autorização para que o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul possa emitir 2.000.000 Obrigações do Tesouro do
Estado do Rio Grande do SUl - tipo reajustáveis
(ORTE-RS),
...

A matéria será despachada às Comissões de Economia
e de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- Hã orador
inscrito.
Concedo a palavra o nobre Senador Amir
cio".

Gau_dên~

O SR. AMIR GAllDf!:!':CIO (PFL- PB) Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
No Governo passado surgiu um forte movimento para
que o açúcar-cristal deixasse de ser acondicionado em sa~
caria de algodª-o, para ser substituída por sacaria de I;JOlipropileno.
_
_
Naquela oportunidade, na qualidade de Secretãrio da
Insdústrta e do Comércio da Paraíba, fiz ver a S. Ex~. o
Ministro Camilo Penna, o elevado custo social que acarretaria se tal medida fosse positivada peJo IAA, que não
combateu a idéia, mas era indiferente, e a indíferenÇa é
uma maneira subliminar de dar apoio. Graças à inexcedível competência _e o elevado espírito público do então Ministro Camilo Penna, a idéia não prosperou e, se
tivesse prosperado, seria de uma perversidade inomipável, porque desati_varia 24 fábricas que se dedicam ao
fabrico de sacaria de algodão, levando ao desemprego 25
mil operários.
No Nordeste, existem 8 fábricas; na Paraíba, 3; oCotonificio Campinense, em Campina Gra-nde; a Companhia Têxtil de Bodocongo, em Campina Grande também; e a Fábrica Mandacaru. Ainda no Nordeste se_ dedicam a este ramo industrial uma fábrica no Rio Grande
do Norte, 4 em Pernambuco- em Ribeirão, em Cabo,
em Garanhuns e Timbaúba, e mais de 20 fábricas sim ila~
res no Centro-Sul do País, entre as -quais podemos citar a
de Lavras, Leopoldina, Apucarana, Araras, Americana,
Cordeiro, Leme, Sorocaba, São Félix, e outras.
-Ora, Srs. Senadores, num País em que 0 grande abismo que existe entre a Nação e o povo é o desemprego,
como, numa atitude impatriótica, procurar-se substituir
o acondicionamento do açúcar-cristal, comercializado
internamente no País, para substituí-lo por potipropileno, quando se sabe que o setor industrial do p"olipropileno- é de_ te_çnologia importada e _insumo importados?
- Porém, Srs. Senadores, voltam eles à carga. Há uma
noVa ínVestida cõ"núa as TábriCãs de sacarias de algodão.
Agora, está~se formando um Jobby em torno deste assunto que eU já pensava pretérito. Desta vez é a indústria do
papel que está investindo contra as fábricas de sacarias
de algodão. Todos sabem que o saco de algodão não se
exaure após utilizado. Depois de utilizado, ele se transforma na camisa do pobre, na calça do pobre, no cobertor do pobre, na toalha da mesa do pobre, e é utili2:ado
até como pano de limpeza da casa do rico. O polipropilen__9 _e o papel se exaurem no primeifo uso, não têm qUal- quer outra aplicação,
~rs. Senadores, é de pasmar que se diga que se tem de
substituir o saco de algodão pelo de papel de polipropíleno, porque ê mais barato 5 cruzados. Então, não vamos
colher o trigo do Rio Grande_ do Sul, porque ele é ct"Ltãs
vezes mais caro do que o argentino. Vamos deixar de incentivar o trígo do Rio Grande do Sul, o que seria também um crime contra a IJOSsa economia primária.
Quero, de uma vez por todas, fazer um apelo ao Ministro Hugo Castelo Branco, para que S. Ex' não aceite
esta nova investida contra as fábricas humildes de saco
de algodão, porque essas fábricas não têm outra versão,
só POdem fabricar mesmo o saco de algodão, não podem
modernizar-se para fabricar umjeans, não têm outra ai-
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ternativa. Basta citara caso da Fábrica Têxtil de Mandacaro, na Paraíba; falida, o Governo Wilson Braga
desapropriou-a e a vendeu a preço simbólico aos seus
operários e, hoje, é o primeiro' exemplo de gestão do trabalhador num empreendimento industrial. Aquela fábrica produz um milhão de sacos por mês e assegura nl.il
empregos diretos. Seria uma perversidade do Governo se
adotasse a medida de substituir a sacaria de algodão, no
aconçl[çionamento do açúcar cristal, por papel ou poli~
propileno.
Tenho certeza de que o Ministro José Hugo Castelo
Branco será sensível, como o foi o Ministro Camilo Penna, que não deixou que tal crime se perpetrasse Contra
esse próspero parque fabril que há _cinqUenta anos produz sacos de algodão para o açúcar brasileiro. ~a úníca
fatia que sobra para o saco de algodão, porque o papel e
o polipropi!eno jã tomaram conta de todo o universo de
acondicionamento. Restou apenas a sacaria de algodão
para n.condicionar o açúcar cristal, que é comercializado
internamente no Brasil, que está sendo produzido na ord_em de cento e vinte milhões de sacas, enquanto a produção de _sacaria de algodão o ê na ordem de cento e
quarenta e cinco.milhões de sacos.
Não adianta aqueles que defendem as multinacionais
do polipropileno dizerem que o fabrico de-SaCafii-de_algodão não atende à demanda; atende plenamente, atende folgadamente, porque, enquanto produzimos cento e
quarenta milhões de sacos de algodão, o acondicionamento do açúcar cristal, só compromete cento e vinte ml~
lhàes,
Aqui fica o apelo ao Ministro José Hugo Castelo
- Branco em nome das indústrias de sacaria__ de algodão,
em nome das indústrias paraibanas, em nome das indústrias pernambucanas, em nome da indústria do Rio
Grande do Norte, enfim, em nome de todas as indústrias
de sacaria de algodão deste Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Nos termos do art... 197, alínea a, do Regimento
no, destina-se a trabalhos das Comissões.

Inter~

O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho)- Há oradores inscritos,
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAG ..\LHÃES (PMDB- BA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em discurso proferido no primeiro semestre deste ano,
focalizamos a problemática da sailde pública no Brasil,
agravada pela falta de saneamento e pela proliferação de
doenças endémicas. Voltamos ao assunto, convencidos
da necessidade de o Governo Federal formular uma
Politica Naciona( de Saúde, que viabilize o equaciona:.:
menta e a solução desse problema de tamanha gravidade
e de _tão sérias implícações.
In-icí:ifmente~ vamos despender algumas coniideraçõcis
sobre a matéria, a partir dos dispositivos constitucionais
que lhe dizem respeito. De acordo com o art. 89, item
XlV, da Constituição Federal, compete à União "estabelecer e exec~tar planos nacionais de educação e saúde,
bem como planos regionais de desenvolvimento". O item
XVII do mesmo dispositivo atribui à União competência
para legislar sobre normas gerais "de defesa e proteção
da saúde". No art._l65, item IX, a nossa Carta Magna
assegura aos trab~lhadores o direito à "hígiene e segurança do trabalho".
Realmente, fizemos um grande esforço para queimar
etapas no processo de_ desenvolvimento nacional, de tal
sorte que o Brasil é, hoje, a 8• potência econômica mundial. lnfdizmente, porém, não devotamos a mesma
atenção à educação e_ à saúde pública, a cujos cuidados
também nos obrigavam e nos obrigam os preceitos constitucionais, de modo que se multiplicaram os problemas
nessas áreas, A partir da promulgação da Emenda Calmon, no ano passado, que destinou 13% da receita nacional a,o custeio da educação, podemos vislumbrar a possibilidade de resolver o problema nesse setor, a médio e a
longo prazos. Notamos também o interesse do Governo
atual em dotar o setor de saúde de recursos para promo-
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ver as obras de saneamento básico e os serviços de proteção à saúde pública. A prova mais concreta desse interesse são as verbas destinadas ao setor. Conforrn,c;: veicula a imprensa, ••o Ministério da Saúde receberá dotação
de Cz$ 15 bilhões para o próximo ano, contra Cz$ IO_bilhões no atual ex~rc_Icio, segundo informou ·a Set:retárioGeral do Planejamiiito, Henri Philipe Reichstul" (in O
Globo, J. 7-86).
Se garantirmos os cuidados básicos com a saúde da
população, reduziremos, posteriormente, as despesas
com assistência- rriédtca e hospitalar, teremos um povo
mais forte, mais íriteligente, -mais disposto para o trabalho e mais feliz. Aliás, a saúde é considerada, hoje, um
direito do cidadão e uma obrigação do Estado, que pode
desincumbir-se desse de_ver através de ações próprias,
principalmente na ârea de saúde pública; com o auxílio
da Previdência Social, que arca com maís de 50% das
despesas com assistência médica em nosso Pafs, investindo no seta r cerca de 25% da sua receita, e por concessão
ao s.etor privado, fi!antrópico ou lucrativo. Além diSso, a
universalização da assistência médica _é uma recomendação dos organismos internacionais de saúde, que- defendem a extensão dos cuidados m~dicos a todo indi_vídu0, qw:r seja segurado da Previdência Social, quer não
seja.
Sabemos, porém, que a saúde é a condição natural do
indivíduo bem remunerado, que se alimenta bem, que
vive em ambiente saudável, em residência que ofereça o
mínimo de conforto e higiene. Os problemas começam
com a alimentação deficiente, ou a fome, -e aTalta de saneamento básico, que são, aliás, as causas principais da
gastroenterite, que, associada às infecções respiratórias,
são as doenças responsáveis pelo falecimento da grande
maioria das crianças- antes de completarem um ano de
idade. E o coeficiente de mortalidade ínf<intil de um
povo é também considerado o indicador mais seguro de
suas condições de saúde, E doloroso constatar que o nosso País, em relação a esse coeficiente, ocupa o 7~ lugar
em escala mundial decrescente, De acordo com dados da
Divisão Nacional de Epidemiologia, "o coeficiente de
mortalidade infantil teve redução de 50% entre 1940 e
1980, caindo de 164 para 81 óbitos de crianças de menos
de um ano por mil nascidas vivas. Mas, entre 1982 e
1984, a tendência inverteu-se por causa da recessão" (in
Correio Braziliens~, 30-6-86).
Podemos deduzir, pois, que a saúde do indivíduo depende, basicamente, dos seguintes fatores:_do seu nível
de renda, que vai determinar a qualidade de sua alimentação; de seu nível educacional, que vaí esclarecê-lo
sobre os cuidados que ele próprio deve dedicar à sua higien~ e saúde; do saneamento básico do local de sua residência; de su_as possibilidades de acesso aos serviços
médico-hospitalares; das condições de higiene e segurança do trabalho e .das possibilidades de lazer.
Não ignoramos, porém, que a maioria dos trabalhadores brasileiros ê mal remunerada e sequer trabalha em
condições ideais de higiene e segurança, apesar de este
ser um direiTo que lhes assegura a própria Constituição
Federal. Eduardo Kertezs, Presidente do Instituto _Nacionai__de AlLmentaçào e Nutrição, em entrevista ao Correio Braziliensc (30-6-86}, afirma que ·a fõine ê a causa
básica da mortalidade infantil em nosso País. Ora, adesnutrição, em geral, decorre do desemprego e da má distribuição da renda.
A educação, de importância fundamental para o processo de desenvolvimento do País e para a própria conscientiziÇão da população a respeito de seus direitos e: deveres, fOi- relegada a segundo plano nas últimas dêcadas.
~elevado o número de analfabetos entre nós, e os _íQ9-ices de repetência escolar na rede oficial de ensino- são
preocupantes. Entretanto, como_dissemos, jâ foram assegurados os recursos necessários ao setor, através de uma
emenda constitucional, de modo que esse quadro deve
reverter-se a médio e a longo prazos.
Quanto ao saneamento básico, lembramos que, em
1983, a rede de abã.stedfut:nto de água, no País, não atingia 65% dos domicí1ios, e apenas 30% das residências
eram servidas por rede de esgoto. Exatamente por isso e
por falta de combate persistente, a malária:, que quase
fora erradicada no Brasil, em 1950, propagou-se novamente, com rapidez impressionante. Em 1970, jâ havia
52 mil casos dessa doença, e, em 1984, esse número subia
para 342 miL
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Convém lembrar que o Simpósio Internacional sobre
Malária, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz, do
Ministêrio da Sallde, realizado no Rio de Janeiro, no
mês· de junho deste ano, troUxe-rioS Uma esperanç:fôe erradicação da malãria futuramente. Talvez dentro de 5
ano·s esteja pronta a vacina contra _a ma_lária, que estâ
sendo objeto de estudos de d9_js cientista~ brasilr:iros:
Victor Nussenzweig, na Universidade de NOva-Iorque,_e
luiz Hildebrando Pereira da Silva, no Instituto- Pasteur,
de Paris. No momento, porém, temos de adotar os mêtodos tradicionais, Hoje, cerca de lO mil funcionários da
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) trabalham no combate à malãria na Região Amazónica, a ârea mais infestada no País. Estão sendo gastos
Cz$ 500 milhões nesse trabalho. No entanto, acredita o
Diretor da Divisão de Malária, Carlos José Mangabeira
da Silva, que, "por ser uma área que recebe um grande
número de migrantes, a expectativa é de que os índices
de casos aumentem" (ln Correio Braziliense, 13-7--86}"
A leishmaniose, que estava sob controle até !964, ressurgiu e. em 1984, jã afetava 1.500 indivíduos. Existem,
no País, mais de 5 milhões de pessoas infectadas pelo parasita da doença de Chagas e igual númáo de prevalência de esquistossomose, A tuberculose e a hanseníase,
que afetam geralmente populações subalimentadas, com
baixa resistência, propagaram-se assustadoramente. Da·
dos oficiais mostram que, em 1971, houve 35.871 novos
casos de tuberculose no Brasil, número que ch-egou a
88.376 em 1984, Em _1982, havia 500 mil hansenianos em
nosso Pais, e cerca de 18 mil novos casos são detectados
anualmente, A população brasileira convive não apenas
com as doenças endêmicas, infecciosas e carenciais, encontradiças nos países subdesenvolvidos, mas também
com as doenças crônico-degenerativas, mais comuns nos
países desenvolv_idos, onde o homem está sujeíto a uma
vida mais agitada e competitiva.
Os serviços de saúde, no Brasil, foram orientados no
seritido da cura e não da prevenção das doenças. t verdade que o Sistemã Nacional de Saúde, organizado em
1975, encarregara o Ministério da Saúde das ações voltadas para o saneamento bãsico e a medicina preventiVa.
No entanto, não foram assegurados a esse Ministêrio os
recursos Correspondentes, os quais nunca foram suficientes, não chegando sequer a 10% dos reservados à Previdência Social, que s_e:mpre teve recursos próprios, mas
sempre atuou no campo da medicina curativa. Somente
a partir deste ano o Ministério da Saúde estâ sendo contemplado com verbas mais substanciais, Mas os resulta- dos far-se-ão sentir a médio e a_ longo prazos.
No momento, sentimos os efeitos de uma decisão tomada na década de 60. A partir de 1964, por razões que
pareceram válidas ao Governo na ocasião, iniciou-se a
transferência dos serviços de saúde da Prçvidênçia Social
para as empresas privadas, cujo único objetivo era o lucro. Em conseqUência, verificaram-se várias distorções,
como, por exemplo, a concentração dos hospitais em regiões ricas, em prejuízo do Norte e do Nordeste, e o desenvolvimento de se_rviços sofisticados e, pois, mais lucrativos, em- detrimento das ações básicas de saúde.
O próprio Governo, praticamente, financiou a priva ti:
zação dos serviços de saúde. Em novembro de 1966,
quando era Ministro do Trabalho e Previdência Social o
Sr. Luís Gom:a,ga do Nascimento e Silva, o Governo
cancelou, através de decreto, a representação paritãria
de empregadores e empregados na direção dos Institutos
de Previdência Social. A seguir, houve a unificação dos
Institutos e, desde então, o encargo da prestação de assistência médica aos trabalhadores fÕi sendo transferido
mais rapidamente para as empresas privadas.
Os empresários passaram, então, a firinar conVênios
com empresas de medicina, para prestação de serviços
médicos aos seus empregados. As despesas decorrentes,
pagas pela empresa-contratante, são descontadas das
contribuições devidas à- Previdência Social e, ainda, deduzidas do Imposto de Renda. b !Jllla fórmula sobremodo vantajosa para o empregador, mas não para o empregado. Isso· porque as empresas de medicina, seguindo
orientação da empresa-contratante, exercem rígido controle sobre o afastamento do empregado por motivo de
doença, reduzem os perlodos de licença para convalescença, eliminam, nos exames para admissão na firma, os
candidatos portadores de doenças crônicas, as mulheres
grávidas e atê mesmo os que têm problemas de saúde na
família, conforme denunciam líderes das classes trabalhadoras.
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O Plano de Pronta Ação da Previdência Social (PPA),
lançado em 1974, logo após a criação do Ministério da
Previdência e Assistência Social, nãO apenas proibia a
construção de novos hospitais na rede pública, mas tam~
bém recomendava a inativação dosjâ existentes. E assim
se fez. Em 1981, n% dos recursos destinados à assistência médica pela Previdência Social eram carreados para
as empreSas de medicína, às quais eram encaminhados os
segurados. Assim, no final de 1984, os hospitais da rede
pública de São Paulo, por exemplo, funcionavam com a
metade de sua capacidade.
Em conseqUência dessa política, recrusdeceram a frau~
d~ e a corrupção. Em 1981, cerca de 90% das contas hospitalares apresentadas ao INAMPS continham irregularidades. Havia contas de pacientes.fantasmas e de exames não realizados. E as fraudes eram praticadas com
participação de funcionários da lr;tsiituição.
A crise económico-financeira, decorrente do proeesso
inflacionário e da recessão, que se manifestou mais intensamente a partir daquele ano (1981), abateu~se também sobre_ o sistema previdenciário, porque trazia, no
seu bojo, o aumento do desemprego e o arrocho salarial.
Estes, como sabemos, refletem-se na arrecadação-da Previdênc-ia Social. diminuindo-a, c:, ao mesmo tempo) contribuem para o aumento dos seus encargos. Outros motivos ponderáveis contribuíram para lançar a Previência
Social numa crise financeira de grandes proporções: as
fraudes a que me referi, praticadas em numerosos hospi~
tais da rede médico-hospitalar; fraudes cometidas por
quadrilhas organizadas, para obtenção de auxílios pecuniáriOs indevidos, que redudaram, muitas vezes, em crimes no decorrer das investigações realizadas; má administração no próprío sistema, devido ao empreguismo e à
ausência de planejamento; e apropriação indébita por
parte de grande número de empregadores que, embora
descontassem as contribuições de seus empregados, não
as recolhiam à Previdência Social.
O pr6J,irió Ministério da Previdência e Assistência Social, no primeiro semestre deste ano, moveu uma campanha, concitando as empresas a saldarem os seus débitos.
Mais objetivamente, o Ministro Raphael de Almeida
Magalhães elaborou um projeto de Jei que insfHuj o Certificado de Previdência Social, encaminhado pelo Governo ao Congresso Nacional no dia 30 de junho deste ano.
S-. Ex' afirma, em sua exposição de motivos, que "é significativo o número de empresas devedoras da Previdência
Sacia[ que se têm beneficiado de transações comerciais e
financeiras com entidades públicas ou de economia mista, por ausência de efidentes m~anismos de informação
e controle", Se aprovado o projeto, evitar-se-á, pelo menos, que "empresas façam acordo sobre os seus débitos
atrasados com a Previdência e, obtido o documento que
lhes permite participar de concorrências públicas, não
cumpram os ajustes feitos" (in O Globo, 1~7~86). Assim,
a Previdência Social procura assegurar o recolhimento
das contribuições que lJ'le são devidas pelas empresas que
prestam serviços a entidades públicas e de economia mista.
A partir de 1985, com o advento da Nova República,
verifica-se, paulatinamente, o reaquecimento da economia, favorecido pela redução dos preços do petróleo no
mercado internacional e por força do Plano de Estabilização Económica, implantado em março deste ano.
Valorizaram-se, então, os investimentos, criaram-se empregos, e a Previdência Social, revigorada pelas contribuições de novos segurados, começa a emergir da crise
financeira, que tanto a debilitara.
Sr. _Presidente, Srs. Senadores, vimos alguns proble~
mas de saúde existentes nos dois principais organismos,
a nível federal, encarregados da assistência médica em
nosso País. Sabemos que, a nível estadual e municipal,
também há órgãos prestadores dos mesmos serviços, de
sorte que se verifica, muitas vezes, em algumas áreas, duplicidade de ação e, em outras, a sua ausência total. As
falha~ e deficiências desses serviços, de modo geral, explicam a pouca credibilidade das nossas instituições de
saúde junto à população.
Assim, parece haver consenso sobre a necessidade de
uma reformulação geral dos serviços de saúde no País
de modo a conferir-lhes maior rapidez, eficiência e con~
fiabilidade, assegurando-lhes, ao mesmo te01po, os recursos necessários. Muitos estudos têm sido feítos nesse
sentido, e a maioria deles recomenda a instituição de um
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sistema únicO de saúde, que promova a integração de todos os órgãos engajados nesse mister, a nível federal, eS-

tadual e municipal.
Em 1981, criou-se um órgão colegiado de assessoramenta superior, com o objetivo de propor soluções para
o setor Saúde na ârea da Previdência Social. Refiro-me
ao Conselho Consultivo deAChriiilistração de Saúde Previdenciária (CONASP), vinculado ao Ministériá da Previdência e Assistência Social, mas composto por representantes deste e de vários outros Ministêrios, além de
representantes de Confederações Nacionais das classes
empresariais e trabalhadoras. Podemos avaliar a impor~
tância desse órgão pela competência que lhe foi atribuída
e pelos princípios que deveriam riorteâ-lo, a saber:
"- Opínar sobre a organização e aperfeiçoamento da assistência médica da Previdência Social.
- Sugerir os critérios de alocação dos recursos
previdenciários destinados à asslStência rilédica, de
acordo com as disponibilidades orçamentárias estabelecidas anualmente.
-Recomendar a adoção de políticas ou modalidades de financiamento e de assistência à saúde.
-Analisar e avatiar a operação e o controle do
sistema de assistência médica, sugerindo as medidas
corretivas necessárias. O CONASP, no desempenho
de suas atividades, obsCi-varã. os seguintes princípios:
. compatibilização com as diretrizes do Governo
para os setores da Previdência Social e da saúde;
. melhoria da assistência à saúde dos benefi.:
ciáríos e ênfase no atC:ndlinento básico, com redução de custos unitárioS e-cOOtróle dos gastos;
. integração das atividadeS de recuperação com
as de proteção e promoção da saúde;
. descentralização de atividades e adequada participação dos setores públicos e prívado;
, eliminação de procedimentos e práticas que
conduzam a distorções nas fornüu de atenção à satíde e à elevação desnecessária do gasto."
U CONASP deveria I=eunir-se ordinariamen-te; uma
vez por mês, e extraordinariamente, sempre que convocado pelo Ministro da Previdência e Assistência SoCial
ou pelo própfio Presidente do Conselho. E podeni.os
afirmar que produziu um excelente trabalho: o Plano de
Reorientação da Assistência à -sa-úâe no Âmbito da Previdência Social, aprovado pela Portaria n9 3.062, de 23
de agosto de 1982, na gestão do Ministro Hélio Beltrão.__ _
Esse plano buscava não apenas melhorar a qualidade do
atendimento médico aos segurados da instituição, dando
mais ênfase às ações primãrias de saóde, mas também
exercer maior controle sobre os gastos, evitando as distorções e os erros até eritãO- ObserVados. O CONASP já
preconizava, então, a "integração das institt.i(ções de
saúde mantidas pelos governos federal, estadual e municipal, num mesmo sistema, regionalizado e hierarquizado, cuja amplitude deveria ser estimada local ou regionalmente, incluindo a população rural. Propunha, inclusive, o ''estabelecimento efetiVo de níveis e limites orça~
mentários, para a co_bertura assistencial, ajustando os
seus programas às condições reais da economía nacional". Esse Conselho, que tantas esperanças suscitou,
encontra-se praticamente desativado.
Outro órgão colegiado de assessorarnento superior é a
Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação (CIPLAN). Foi criada pela Portaria InterminíSterial n9 5, de II de março de 1980, dos Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social. Sua composiÇão
foi ampliada pela Portaria Interrninisterial n9 3, de 25 de
abril de 1984, dos MinistériOs Cifãdos e do Ministério da
Educação. Integram a CIPLAN os SecretárioS~Gerais
dos Ministério da Saúde, da Previdência e Assistência
Social e da Educação,- na qualidade de coordenadores; o
Secretário de Serviços Médicos do Ministério da Previdência e Assistência Social; o Presidente e o Secretário
do Planejamento do Instituto_ Nacional de Assistência
Médica da Previdênciã. Social (INAMPS); os Secretârlosnacionaís de programas especiais de saúde e de ações básicas de saúde do Ministério da Saúde; o Presidente da
Fundação Serviços de Saúde -Púólica (FSESP-MS); o Secretário de Educação SuperiOr (ME); o Secretârio de Ensino de Primeiro e Segundo_ Grau (ME); o Piesidente do
Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INANME); e o Presidente da Central de Medicamentos (CEME).
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Compete à CIPLAN planejar a ação conjugada dos
Ministérios envolvidos, compatibilizar programas e atividades na área de saúde, assim como desenvolver estudos visando ao aperfeiçoamento dos serviços de saúde.
O Conselho Nacional de Saúde, subordinado ao Ministério da Saúde, é outro órgão colegiado de assessorament9_ superior, criado pela Lei n9 378, de 13 de janeiro
de 1937, com a finalidade de "examinar e propor soluções para problemas concernentes ã promoção, proteção e recuperação da saúde e elaborar normas, através
de suas câmaras técnicas, sobre assuntos específicos,
consoante determinação de -dispos-ições legais ou regulamentares pertinentes". Esse Com1elho está desativado há
aJguns anos.
O relatório da VIII Conferência Naíorial de Saúde
também é uma contribuição valiosa para corrigir as falhas e _deficiências do Sistema Nacional de Saúde.
Tornou-se um documento polémico, porque propõe, inclusive, a suspensão imediata do pagamento dos juros da
dívida externa, deixando para a Assembléia Nacional
Constituinte a deCisão" sobre o pagamento ou não do
principal da dívida. Mas, inegavelmente, no que concerne aos problemas de saóde, esse relatório apresenta sugestões concretas e objetivas, com vista à reformulação
do Sjs_tema_ Nacional de Saúde, sendo que a maioria delas consubstancia aspirações legítimas do setor.
As_ sugestões convergem no sentido da unificação_ do
setor Saúde a nível federal, para que haja unia organização única, regida pelas mesmas normas. Propõe-se a
formulação de uma Política Nacional de Saúde, que fixe
as diretrizes básicas para execução dos serviços de saúde
a nível federal, estadual e municipal, tendo em vista não
apenas a descentralização desses serviços, maS também a
integração das ações básicas de saúde, o fortalecinlento
do papel do município e o combate à rnercantilizã.ção da
medicina, Busca-se o aprimoramento das instituições
pUblicas, prestadoras de serviços de saúde. Para_ isso, é
indispenSável a criação de carreira bem remunerada para
os servidores do setor, assim como a sua profissionalização. Devem-se cJiar, também, me_canisrnos que permitam a supervisão e avaliação do desempenho dessas instituições, a fim de preservar a sua integridade e eficiência.
Resta-nos reconhecer que não faltam planos, nem órgãos para promover os serviços de saúde pública no País.
A propósito, não podemos deixar de mencionar a Fundação SESP, subordinada ao Ministério da Saúde, que
está aparelhada par implantar a infra-estrutura sanitária
nos municípios, dotando-os de rede de água e esgotos.
Aléni disso, possui unidades mistas e até hospitais, nas
regiões mais carentes, através dos quais presta assistência médica _à população. A SUCAM, também vinculada
ao Ministério da Saúde, possui técnicos competentes em
seus quadros e os equipamentos necessários para empreender, com sucesso, as campanhas de erradicação das
endemias .rurais_ O .Banco Nacional da Habitação
(BNH), criado em 1964, tem importante papel no financiamento de projetes, para instalação de infra-estrlitU.ra
saniÜí.ÍÍa nás muilícipios.
Fazem-se lindos projetas, maS a -maioria deles jaz nos
arquivº-S, sem jamais tornar-se realidade. A fil~ta- de verbas sempre foi um óbice a travar a execução dos planos
de saúde, que deveriam ser prioritários; não obstante,
nunca faltaram recursos para investir em projetas faraónicos, ou para revigorar grupos financeiioS deficitários
ou Jaji_d.os. _
_· _ --· _
Pouco adiantou, pois, que a Constituição Federal, em
Seu art. 89, item XIV, incumbisse a União de "estabelecer
e executar planos nacionais de educação e saúde", uma
vez que não fixou um percentual da receita para assegurar a e~ecução desses planos. É verdade que a maioria
dos juristas preconiza uma Constituição mais concisa,
que apenas formule as normas gerais que-devem orientar
o ordenamento jurídico nacional. A nossa, porém,_ nem
sequer pode ser considerada concisa, pois contém mais
de 20"0-arfigos e está bastante emendada. A nosso ·ver, o
dispositivo constitucional em apreço, nos tennos em que
está expresso, deveria bastar para convencer os governos
de sua responsabilidade em relação à saúde pública,
tilduzindo-os a __ conferir prioridade ao setor. Infelizmente, não ê o que ocorre. Por isso mesmo, há também juristas que defendem uma Constituição mais detalhâda, tendo em vista as peculiaridades de cada país.
Não há dúvida de que, se não houver dotação orçamentária suficiente, nada se poderá fazer. ConsiderandP
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a eleição da Assembléia Nacional Constituinte a IS de
novembro próximo, deixamos de tomar qualquer iniciativa concreta neste sentido. Parece-nos evidente que caberá aos futuros constituintes ínscrever na nova Carta
Constitucional a saúde como um dever do Estado, cujo
papel na prestação dos serviços sanitários e de assistência médica também deve ser claramente definido. Ao
mesmo tempo, os constituintes deverão assegurar, no
próprio texto constitucional, um percentual da receita a
nível federal, estadual e municipal, para cu_stear esses serviços, a fim de que não sofram solução de continuidade a
cada governo que se instala periodicamente. Esta responsabilidade, pois, cabe aos constituintes de 1987.
Entre_tanto, a Política Nacional de Saúde pode e deve
ser elaborada desde já, para que possamos construir um
s1slerfla de Saúde unítário, eficiente, integrado e harmônico. Concit<i.rrios, pois, o nosso conterrâneo e amigo
Roberto Santos a avocar a si essa responsabilidade, na
qualidade de Ministro da Saúde, incumbindo o órgão
que julgar mais capacitado e representativo de sua Pasta
de formular as diretrizes básicas dessa Política, com vista
ã ampliação e ao aperfeiçoamento dos serviços de saúde
e saneamento bãsico. S. Ex• sabe, tanto quanto nós, que
da higidez do nosso povo depende a melhoria de suas
con_dições de vida e a própria prosperidade do nosso
País.
Era o que tinha a di.ler, Sr. Presidente, (Muito bem!)
v

O SR. PRESIOENTE (AlaorCoutinho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista .
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Â medida em que se aproximam as eleições de 15 de
novembro vindouro e o advento da Assembléia NaciOnal
Constituinte, os editoriais e o noticiário da imprensa, os
programas de televisão, os debates em torno das plataformas dos partidos e respectivos candidatos - em
síntese, a sociedade brasileira, através das suas liderança-S -políticaS, e-mpresariais, culturais e populares têin abordado_ e reexaminado problemas corno a pobre-za, a miséria, as doenças, a fome, e as deficiências de
toda ordem no concernente ao atendimento das necessidades de alimentação, saúde, habitação, educação, trabalho e segurança dos segmentos mais pobres da população.
Verífica-se, destarte, em todas as Unidades da Federação, a existêncía de um clamor nacional exigindo soluções urgentes e inovadoras, enquanto não se concretizam as providências decorrentes da execução das reformas já equacionadas- agrária, tributária e administrativa - corno preliminares básicas que deverão romper o
inexorável círculo vicioso do subdesenvolvimento, responsável pelas crises, sofrimentos, impasses e dilemas
dele de_correntes.
No bojo da Divida Social brasileira-- tãO ameaç-adora quanto o excessivo endiv-ídamento externo e interno
- convêm destacar as dimensões das seguintes reaiida- des:
a) a taxa de mortalidade infantil (90 por mil nascimentos, em -rnédlit; e no Nordeste, 110 por mil nascimentos);
b) a iniqUidade de um sistema escolar incapaz de incorporar as novas gerações (taxa de escolarização de
68% para o Brasil e, de 50% para o Nordeste, em relação
a crianças de-7 a 14 anos);
c) a patológica marginalização de mílhões de famílias
pobres, encurraldadas nas faixas de O a 3 salários mínimos, -que-são as matrizes geradoras da tragédia dos menores carentes, abandonados ou delinqUentes.
Neste contexto, o Nordeste, com 30% de população
global do País- ou seja, maiS de 40 milhões de brasileiros vivendo um espaço correspondente a 18% do Território Nacional, - é a Região onde se -têm eVidenciado
com rnaiõr nitidez, os impactos daquele mencionado
círculo vicioso.
-'
Efetivamente, as conseqüências dessa constelação de
fatores adversos têm sido mais dramâticas e implacáveis
no Nordeste do que nos demais Estados da Federação.
A calamidade das secas periódicas tem contribufdo
para obstaculizar o processo de recuperação e desenvolvimento da Região Nordestina, provocando, com um êxodo de insólitas proporçÕe.$., o esvaziamento das zonas
rurais, cujas populações flageladas fogem, em busca da
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sobrevivência na periferia congestionada das metrópoles

regionais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília e
assim por diante.
Diante desse sombrio panorama, o Presidente José
Sarney, longe de se intimidar, desencadeou uma ofensiva
de vastas proporções em todas as âreas e seiO_iÇs do __ Governo e da Admin_istraçào, conquistando pelas suas decisões corajosas e oportunas, a confiança de toda a Nação.
Os resultados até agora obtidos têm correspondido à
credibilidade e às expectativas do povo, em
das profundas transformações que estão ocorn:ndo__Q._gsde marco
de 1985, a partir de restauração da Democracia na plenitude de um Estado de Direito sensível às exigências populares de liberdade, justiça social e desenvolvimento
auto-sustentado.
Simultaneamente com o dese~cadeamento desse processo de modernização política e institucional, que deverá culminar em 1987, com a instalação e funciQnamento
da Assembléia Nacional Constituinte, o Chefe da Nação
mobilizou os sistemas administrativos do Poder Executivo da União. através .ile programas coerentes _e arrojados, visando enfrentar as crises e impasses conj~nturais.

race

No caso--especifico do Nordeste, o Presidente José Sarney revit~lizou a SUOENE, e lançou os programas de
um milhão de hect;ues irrigados para a Regíão (PROINE) c o não menos importante Programa de Apoio ao
Pequeno Produtor tPAPP), para mencionar apenas os de
maior envergadura.
Pretende o Governo Federal investir no Nordeste, em
três anos, _isto é, até 1989, na execução deSSe!$ Programas,
cerca de Cz$ 200 bnhões, numa itl.solismãvel demonstração de que a Região passou a ser, de verdade, a prioridade número um da Nova República.
Sobre o assunto, o Ministro do Interior Ronaldo Costa Couto, na entrevista concedid_a à A Tarde-, de Salvad_or, em sua edição de 14 de outubro passado, asseverou
que:
"O Nordeste_ é prioridade nacional, não uma
prioridade retórica, mas prioridade para valer. Não
se pode ter um Brªsil rico com o Nordeste pobre. t::
até uma questão de inteligência e racionalidade. O
potencial de desenvolvirn_ento da Região Nordestina
é enorme e tem de ser viabilizado de modo pragfl)ático e inteligente, a fim de criar um novo Brasil tam~
bém no Nordeste, com melhQr qualidade de vida
para o seu povo e maiores oportunidades para os
seus habitantes_, Temos no Nordeste um terço da
população brasiteíra, praticamente II% a 12% da
geração da renda interna. Então, o Governo tem
compromisso com o desenvolvimento, com ajustiça
social e com a intcli,gência."
A entrevista do ilustre Ministro Ronaldo Costa Couto

à A Tarde merece atenta reflexão, constituírido um documento de indiscutível oportunidade, que solicito seja iricorporado ao texto deste sucinto pronunciamento.
As populações têm o dever de acompanhar e fiscalizar
a execução-dos empreendimentos e obras constantes dos
aludidos Programas, nos quais serão investidos recursos
da União da ordem deCz$ 200 bilhões: são projetes con~
v-ergentes que abrangem a Usina de Xingó, o Apoio ao
Pequeno Produtor e a irrigação de um milhão de hectares, além de inúmeras outras realizações, disseminados
nas áreas e setores mais carentes.
_
O Brasil, e especialmente o Nordeste, atr~vessam uma
fase de transcendental importância, com a sociedade gra~
dualmente se mobilizando para melhor compreender,
equacionare resolver os desafios e problemas fundamen~
tais do seu destino.
Devemos todos - Governo, instituições -político~
administrativas, empresariado e povo ......: rogar a Deus
para que os anseios e objetivos da nacionalidade sejam
plenamente atingidos.
Era o que eu tinha__a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bt!m!)

DOCUMENTO ,.) QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL B,.)PTJSTA EM SEU DISCURSO.A Taràe- terça-feira, 14 de outubro de 1986
NORDESTE RECEBE
CZS 200 BI EM 3 ANOS
Brasília (Sucursal) -Até 1989 o governo federal in~
vestirã no Nordeste perto de Cz$200 bilhões, numa

amostra de que a região nordestina passou a ser de ver~
dade, a prioridade número um da Nova República. A
afirrrlação, entusiasmada, é do ministro Ronaldo Costa
Couto, do Interior, em entrevista exclusiva a A Tarde.
Ele d-estacou também a mudança de-orie"ntação da SudeJte-n::captovação de proji::tos que, a partir de agora, terão
de apresentar como pré-requisito a criaÇão de novos empregos no Nordeste.
Depois de elogiar o seta r privado (estão sendo analisados atualmente pelo Conselho Deliberativo da Sudene
pelo menos 230 novos projetas industriais para o Nordeste), o ministro Costa COuto destacou que .. a industrialização a quálciuer cuSto não é a vara de condão para
resolver todas as dificuldades da região". Apesar de a indústria nordestina nos últimos 20 atlas iei' crescido acima da média brasileira, .. nós constatamos que somente a
industrialização realmente não resolve o--problema do
Nordeste". destaca o ministro do Interior. Outro assunto aboidado por Costã COutó em Sua entrevista- foi a
guestão envolvendo a reformulação dos incentivos fisCiis concedidos ao No i-deste e ~1 Amazônia. Segundo ele,
a criação da Coinissão de Incentivos Fiscais (COMIF),
determinada pelo Presidente Sarney, teve o sentido claio
de "fortalecer e aprimorar o sistema de incentivos concedidos a essas duõ:1s regiões". Couto disse carecer de qualquer sustentação as informações de que haveriam cortes
nos incentivos.
AT- Ministro Costa_ Couto, afinal o Nordeste é ou
não é prioridade no Governo Sarney'? Alguns segmentos
empresariais têm reclamado da falta de_ recursos financeiros; como contornar isso?
CC -"A primeira coisa ê dizer o q"ue significa o Nordeste para a Nova República. O Nordeste i! prioridade
nacional, não uma prioridade retórica, mas prioridade
para valer. Não se pode ter um Brasil rico com o Nordeste pobre, E até uma questão de inteligência e racionalidade. O potencial de desenvolvimento da região Nordeste é
enorme e tem de ser viabilizado de modo pragmático e
inteligente, a fim de criar um novo Brasil também no
Nordeste. com melhor qualidade de vid_a para o seu povo
e maiores oportunidades para seus habitantes.. Ternos no
Nordeste um terço da população brasileira, praticamente, 11% a 12% da geração de renda interna. Então, o Governo tem compromisso com o desenvolvimento. com a
justiça social e com a inteligência.

AT- Essa prioridade não vai ficar mãis uma Vf!'l. na
retórjca? Não podemos esquecer que o Nordeste .tem
sido prioridade há anos, em todos os governos, e as coi~
sas nunca andaram bem, não é mesmo, Ministro?
CC- Olha, sem euforia esem fantasia, eu acho que já
acont!!i:eram fatos importantes que mostram como as
coisas estão mudando e vão mudar ainda mais no Nordeste. Uma decisão crucial do G_overnq foi essa de dar
prioridade máxima ao desenvolvimento do setor agrícola
da região. O Governo Sarney tem compromisso com o
crescimento do interior do Nordeste. Com o homem do
interior e com o Nordeste propriamente dito: o Nordeste
da seca, do semi-ãrido, do subdesenvolvimento, cujo
índice é realmente inigualável neste País.
A T- Seria o advento do Programa de irrigação?
CC- Exatamente. O Programa de irrigação de um
milhão de hectares está estimado em quatro bilhões de
dólares, mas vai gerar mais de dois milh~es de empregos
permanentes, dentro e fora da irri&ação. Vai pern1itir à
região produzir de maneira estável os alimentos bãsicos
às necessidades da população. Ao invés de combater a
seca, o Governo Sarney está convivendo com ela. Seca é
administrada por São Pedro e não adianta combatê-la.
Temos é que, inteligentemente, conviver com ela. Se
combater- seca resolvesse, a política que vem sendo executada há mais de um século teria transformado o Nor~
deste num paraíso.
A T- Como se insere o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP) nesse contqto'?
CC- Só em 1986 as aplicações do PAPP deverão ultrapassar 800 milhões de cruzados. Sete Estados já assi~
na-raro contratos cóm o Banco M1,1ndial, responsável
pelo financiamento da metade do programa, que é o segmento mais importante do Projeto Nord~t_e. Até o fioal
do ano todos os lO Estados devem estar com seus contratos assinados e em operação. ESse programa tem a filosofia de dar condições de pescar, e não de doar peixe.
Porque não é com paternalismo que nóS iieirios resolver
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o problema do Nordeste. O que não faltou foi paternalismo na história recente dos governos brasileiros para a
Região_.
AT- Quais os objetivos do PAPP do ponto de vista
do desenvolvimento do Nordeste?
CC- Olha, esse é um programa de longO pi-azo (15
anos) e nos cinco primeiros anos envolve aplicações superiores a três bilhões de dólares. A idéia é viabilizar o
uso rf;l.cional da água em todos as formas, perinitir pequenos projetas irrigados, apoiar o pequeno produtor
em termos de comercialização, financiamento e acesso à
teç_nologia. O PAPP visa também o combate ao êxodo
rural. Também estamos conscientes das dificuldades de
se levar adiante este programa por causa do ceticismo
que está presente no Nordeste depois de tantas promessas públicas não cumpridas e :alguns programas que nada
contribuíram para melhorar as condições de vida da po~
pulaçào pobre da região.
At-E como os Governadores do Nordeste estão
reagindo a esses programas? Eles estão abrançando a
causal acreditam na sua viabilidade?
CC:_ Com relação ao PAPP, onde há um envolvimento muito grande dos Estados, houve por parte dos
governadores uma grande aceitação quando o Projeto
Nordeste. começou a ser discutido, por volta de 1983.
Havia um entusiasmQ muito grande com relação a este
projeto, devido à presença do Banco Mundial e o engajamento da SUDENE. Ocorre que este programa encontrou percalços no governo anterior e não conseguiu sair
do papel. Isso gerou certa frustração. No Governo Sarney houve uma concentração de esforços para revisã-lo e
adequá-lo aos processos de prioridade da Nova Repúbli·
ca.
A T- Que revisão foi essa?
CC- A Sudene conslatou que do jeito que o programa estava estruturado, de cada tOO dólares a serem liberados apenas 27 chegariam ao alvo, ou seja, ao pequeno
produtor. Havecia um desvio muito grande desses recursos e essa conclusão foi baseada na experiência histórica
do Nordeste com programas públicos de natureza semelhantes e também levou em conta a parafernáli_a burocrãtica e de controfe do Projeto. Nordeste que sugaria a
maior parte desses recursos (perto de três bilhões de
dólares) canalizados pelo governo e o Banco Mundial.
AT- Mudando de assunto, quanto o goverrio federal
_
pretende aplicar no Nordeste em 1987?
Na verdade. o governo se preocupou em 1986
em criar as bases para lançar um programa de investimen-tOs inais ambicioso. O Nordeste vai ser um sócio importante disso. Pelo que já estã explicitado pelo governo,
pelo menos 133 bilhões de cruzados serão aplicados na
região nordestina até 1989, a cargo do Ministério do_ ln~
terior e demais órgãos da área econõniíca.
--- NO entanto, em fuilção de outros projetas que estão
sendo realizados na região ou do acréscimo de outros
programas já lançados de todas as áreas, a expectativa é
que o Nordeste, em termos de investimentos, nos próximos quatro arios Obtenha recursos da Uníàó da ordem
de 200 bTihões de ~.:ruzados. Js.~o vai da Usina de Xingá,
_em Alagoas, até o PAPP, passando pelo Programa de Irrigação.
AT-E o seta r privado? Está disposto a investir na
região nos dias de hoje?
CC- Essa é uma outra boa notícia. Jamais em toda a
sua hi~tória o Nordeste__conheceu um fluxo de investimentos privados tho forte quanto o deste ano. A Sudene
está estudando no momento 230 projetas de investimen~
tos do sctor privado, além de outras 530 cartasconsultas, já apresenladas pelos empresãrios para anãlise. Esse número cresçe,u yertiginosamente depois do Plano Cruzado. O interesse em investir no Nordeste é enorme e nós defínimos com a Sudene novos critérios para a
concessão de_prioriçiade na ap_rovação de _noyos projetas.
Estes projetas representam inve.c;timentos de Cz$ 33 bilhões.
A T- Quaí~ são esses critérios?
CC-Nós estabelecemos que todo e qualquer Projeto
industrial de_ve ter_ como pré-requisito a criação de novos
empregos no Nordeste. Em segundo lugar, estamos
preocupados no que se refere ao processamento das riquezas regionais, particularmente matérias-primas, para
internalizar ao máximo os efeitos benéficos desses investimentos, tanto em termos de geração de empregos quanto de melhoria ela renda da região. Dentro desses princípios a agroindústria terá prioridade mãxima.
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AT --0 que significa isso do ponto de vista da industrialização do N ardeste?
CC- Nós não ternos nada contra a industrialização e
queremos industrializar o Nordeste, mas não esperamos
que a industrialização seja a Vara· de condão. Talvez não
tenha faltado quem esperava que a industrialização fosse
resolver todos os problemas. Se você pesquisar as tãxas
de crescimento industrial do Nordeste nos últimos 20
anos você vai ver que elas superaram a média brasileira.
Mesmo assim, apesar de a economia do Nordeste ter
crescido, e ter crescido de forma significativa, constatase que somente a industrialização realmente não resolve
o problema do Nordeste, como já ficou demonstrado.
Sem a índustríalizição nós também não vamos mudar o
Nordeste. Mas essa redescoberta do potencial agrícola
do Nordeste é uma coisa importante, que ainda não foi
avaliada de maneira adequada.
AT- Ministro, recentemente foi diVulgado qUe uma
centena de empresas nordestinas, com incentivos fiscais,
estão em situação de falêncía. Como o Sr. vê isso?
CC ....... Desde 1959, quando a Sudene foi criada, no go~
verno JK, foram aprovados 2.400 projetas. Deste total
120 encontram~se paralisados. E desses, 54 são projetas
industriais. Esses 120 projetas representam cerca de 5%
do total aprovado pela Sudene desde a época de sua fundação até os dias de hoje. Isso representa a parte que fracassou._ Mas o índice de sucesso é superior a 90%. Realmente, os empresáriOs-que o.Ptãiiim pelo Nordeste estão
satisfeitos, as empresas vão bem e eles estão ganhando
dinheiro e ajudando o desenvolvimento regional.
AT- E os 5% que íracas-saúim, são projetas -recuperáveis'?
CC- O Ministério do Interior jâ tem sinal verde do
presidente Sarney para lançar um programa de __recuperação dessas empresas. Das empresas não, dos empresários. PaternaHsmo, não. E a Sudene estâ desenvolvendo esse programa através de um trabalho importante
junto à deretoria de incentivos fiscais do Finar. Ela não
está se limitando a administrar o Finar, mas está empenhada também em recuperar projeto na região. Essa,
aliás. é uma.orientação do superintendente Dorany Sampaio, que a meu ver é muito correta. O País é pobre e
nós não podemos desperdiçar capitaL
AT- Aliás, ministro, o Sr. falou certa vez em Critérios para reformulação da política de incentivos fiscais,
e isso acabou não acontecendo, não é mesmo'?
CC- Foi criada a Comissão de Incentivos Físcais
(Comif) logo no inLCi"o da iltual governo, para estudaresses incentivos regionais, tanto--os que preValecem para o
Nordeste como para a Amazônia, além do Fiset. Essacomissão é presidida pelo ministro João Sayad, do Planejamento, que agora vai convocar uma reunião para
análise definitiva da propostll a ser encaminhada ao presidente Sarney, Agora, a ordem do presidente da República foi muito clara quando da criação da Comif: o
objetivo dela é fortalc:cer e aprimorar os incentivos. Eu
digo isso porque houve interpretações de que os incentivos seriam eliminados ou enfraquecidos.
Posso garantir que a situtação é ixatamente ao contrário: a ordem do presidente Sarney é de aprimoramento e fortalecimento do sistema de incentivos fiscais do
Nordeste e da Amazônia. A nossa preocupação maior,
inclusive, é de que cada centavo de incentivo tenha a sUa
aplicação fiscalizada, pois as empresas têm deveres para
com· a sociedade. No entanto, aquelas que recebem incentivos, ou seja, aquelas em que o dinheiro públicoportanto dinheiro do povo - é usado para viabilizar
projetas, essas têm obrigações airida maior de executar
adequadamente esses projetas e de exercer pfenamente
suas obrigações sociais.
AT-O governo vai adotar_ um política de modernização desse sistema de concessão de incentivos flscãis?
CC- E. mais nesse sentido de dar maior envergadura
ao esquema de incentivos ·e de consagrar critérios que
privilegiam geração de empregos, não aprovar projetos a
torto e a direita, que isso não pode mais ser feito. A Sudene hoje aprova e desaprova projetas, existem p·roj_efOs_
que nào passam pelo crivo do Conselho-Deliberativo.
Anteriormente, tanto na sudene como na Sudam praticamente todos os projetas eram aprovados, e aprovados
em bloco, sem discussão. Hoje cada projeto é-relatado,
discutido e votado. Isso se explica em parte pela decisão
do presidente Sarney de democratizar o próprio Conselho Deliberativo da Sudene, que hoje tem representantes
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maternidade, assegurado a mulher que trabalha na fâbrica? Serâ que o filho do camponês não ê filho de Deus, é
filho do diabo'?
Por que não é assegurado ao homem do campo também um salârio-fainília ou auxílio-maternidade, que asM
segura ~r mulher que trabalha na fãbrica a oportunidade
de afastar-se do trabalho quatro semanas antes e oito semanas depois da maternidade'?

dos trabalhadores e dos empresários. Não é mais um colegiado chapa branca.
O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho) -Não hã
mais oradores inscritos.
A Ordem do Dia da sessão ordinária de segunda-feira,
nos termos do art. 197, alínea ..a", do Regimento Interno, destina-se a trabalhos das Comissões.
Está encerrada a sessão.

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V.

Ex~

um aparte'?

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 10 minutos.)

O SR. AMIR GAUDENCIO - Pois não. Ouço com
prazer o nobre Senador Benedito Ferreira.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
AM/R GAUDENC/0 NA SESSÁO DE 16-/Ô-86 E
QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O Sr. BE:nedi.tQ F<!rrei.ra - V. Ex• realmente aborda
um tema que me fala muito de perto. Primeiro, por min_has origens e, segundo, porque fui relator à época do
Governo Costa e Silva, ao tempo do Minístro Júlio Barata, da alteração que se procedeu e que tornou exeqüí~
veJo FUNRURAI.. Fui relator na Câmara dos Deputados e cons~gui, graças ao patriotismo, sobretudo à grande e vasta cultura jurídica, mais a sensibilidade do Miriistro Júlio Barata, adequar o FUNRURAL às nossas peculiaridades. Atê 1967, apesar de criada ainda ao tempo
do Governo João Goulart, não se conseguiu fazer a arrecadação do FUNRURAL no Brasil. Tamanha foi a
pressa em legislar que não criaram mecanismos, e a regulamentação, que foi sendo postergada, criou uma situação tão séria que todas ou quase todas as agroindústrias brasileiras, principalmente as usinas de açúcar, se~
riam levadas à falência, se fossem executar, à época os
2% sobre o produto in natura que deveria ter sido descontado do produtor pela indústria para ser recolhido. A
verdade é que, graças à sensibilidade do Ministro Júfio
Barata, conseguimos passar uma esponja no pretérito,
isto é, anistiar porque havia falhas gritantes na lei e na
regulamentação. Mas, o Sr. Líbero Massari, patriota,
homem de bem, sem dúvida alguma, mas de horizonte
muito restrito, não admitlu nem por hipótese à épocae, nisso, realmente, logrou êxito porque nós não conseguimos fãzer essa alteração, como Relator do projetofazer convênios com os Estados para que o FUNRURAL fosse arrecadado concomitantemente junto com o
ICM. Nobre Senador Amir Gaudêncio, a verdade é que
todos os Ministros que passaram pelo Ministério do Trabalho, depois da Previdência Social, de lá para cá, todos
eles, sem exceção, eu procurei me fazer ouvir no sentido
de alterarmos a legislação para que melhorássemos a arrecadação. A evasão, a sonegação, a fraude na área do
FUNRURAL é quase que imensurável, mas como os
auto-suficientes, os tecnocratas do Executivo negam~se-a
qualquer preço e a qualquer custo que o Pais pagueafinal quem paga tudo é a desgraçada Mãe-Pátria, eles
nada tem a perder, eles não tem nem nome nem dignidade para perdei-~ q'ue perca a Pátria-, a verdade é que nenhum deles aceitou até hoje. Inclusive o Ministro
Ralbael de Almeida Magalhães a quem eu pedi até pelo
amor de Deus: "vamos melhorar essa arrecadação, vamos fazer convênio com os Governos Estaduais para que
seja arrecado e só assim possa o Ministério dispensar
com essa única fonte de renda, que é mais do que bastante, um atendimento mais condizente às necessidades do
nosso FO~_eir:o:"-v. Ex• usou uma expressão que não é do
seu feitiO ileffi d-a sua formação política, eu não gosto
dessa expre~são porque ela é comunistóide, O Brasil não
tem camponês, o Brasil tem roceiro e malandros que se
dizem roceiros com o rótulo de camponês. Esse negócio
de camponês é conversa de comunista. Não existe isso no
Brasil, no Brasil existe roceiro que é o homem que trabalha na rOça, o homem que tem calos na mão e vergonha
na cara, e malandros que se rotulam de camponês. Daí
eu ter ojeriza quando se chama o roceiro de camponês,
mas sei que V. Ex• usou essa expressão talvez até traindo
o seu subconsciente porque sei que V. Ex• não comunga
com esse _credo. O Brasil não tem camponesa coisa nenhuma, tem é mulher de roceiro, mulher que trabalha na
roça e al_gllmas _malandrinhas que ficam por aí fazendo
comíciOs -e passeatas com o rótulo de camponesas. Na
realidade o nosso roceiro, o nosso homem suado, o nosso homem de mãos calosas, o homem honrado, ao ponto
de citar aqui Adam Smith, talvez, um fanático, que dizia
que a única atividade \'erdadeiramente honest_a, seria a
agricultura porque não permite falsificação. Daí eu enxergo no roceiro um homem realmente, intrlnsicamente
honesto .a~ê porque a sua atividade não permite burla:
plantou milho, ninguém colhe arroz, colhe_milho; plan:

O SR. AMIR GAliDENCIO (PFL- PB. Pronuncia
o seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dois eventos fizeram-me ocupar esta tribuna hoje. Primeiramente a reunião em Brasília da Organização IberoAmericana de Securidade Social, cuja Presidência coube
ao Ministro Rafael de Almeida Magalhães, E o outro, o
encontro das mulheres camponesas do Rio Grande do
Sul, que estão em assembléia para protestar as discriminações que elas sofrem no campo. Na verdade, Sr. Presidente, o homem do campo foi secularmente marginalizado do processo social e econômico deste nosso País, ape-sar de ser o homem do campo, o grande responsãvel, o
--grande plasmador da riqueza nacional.
Permita-me V_. Ex• fazer um ligeiro retrospectivO da
nossa desfigurada Previdência Social Rural.
Teve início no Governo Castello Branco, quando
criou o FUNRURAL e, através dele, estendeu a assistência médica-hospitalar e odontológica ao homem do
campo. Pois como sabemos, antes desse diploma legal, o
homem do campo só tinha o direito de adoecer nas fases
eleitorais, mal passava as apurações, o seu grito de dor
não era mais ouvido por ninguém.
O segundo passo da Previdência Social Rural foi-àado
pela Lei Complementar n'>' 11, pelo Presidente Garrastazu Médici, que criou a aposentadoria por velhice, a aposentadoria por invalidez e o auxílio funeral, bem como
pensão para os seus dependentes.
S?-bem os Senhores que o homem do campo, quando
não podia mais com seus instrumentos de trabalho, batido pelo tempo e pela doença, quando não podia mais
trabalhar com a enxada, com a picareta, com a chi banca,
com a foice, só um destino o aguardava: migrar para as
cidades e viver da caridade pública. Este diploma legal
trouxe para o homem do campo o direito de envelhecer
com dignidade, sem mais estender a mão à caridade
pública.
Oufra grande conquista foi o auxílio funerãl pois,
como sabemos, o nosso irmão do campo, pelo menos no
Nordeste brasileiro, quando falecia, era sepultado numa
vala comum, como um animal irracional. Eu, criança,
.:J.ssisti, com meus próprios olhos, tim homem do campo
ser conduzido à sua última morada numa rede, carregado por seus companheiros de trabalho. Lá, era jogado na
vala comum, porque a rede tinha que voltar para casa.
Caso _contrário, alguém fi"caria sem dormír.- --Mas, Senhores, enquanto o homem do campo tem
apenas esses benefícios, o trabalhador urbano conta com
um elenco de 21 benefícios que o protegem. Na verdade,
não podemos falar em securidade social, no Brasil, para
protestar as discriminações qUe elas sofrem no campo
porque a securidade social é aquela que não discrimina
trabalhador, a securidade social entende o trabalhador
de um mesmo tamanho, com os mesmos direitos e com
aS mesmas obrigações. E um momento de profunda reflexão.
Por que não estender ao homem do campo a aposentadoria por tempo de serviçO'? Pois sabemos que, ao contrário do trabalhador urbano, o trabalhador rural não
tem infância. Na sua tenra idade de Oito anos:-o único
brinquedo que conhece é a tr_iste.- realidade do cabo da
enxada" para cavar a sua sobrevivência e de sua pobre
fa"milia.
Por que só aposentadoria por invalic!ez e por morte e
por_q_ue não por tempo de serv_iço? E por que não antecipar a aposentadoria do homem do campo para 55 -ãnos
de id~d_e, corrigindo taman_ha injustiça'? Por ql.,!e, Srs. Senadores, a _camponesa não tem direito ao auxilio-
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tou arroz, ninguém colhe feijão, colhe arr-o-z. :se-cuidar
da roça, colhe; se deixar ela no mato, não colhe: não tem
meio termo nem tapeação na roça. Nobre Senador, alegava na êpoca o ilustre dono do FUNRURAL, que foi o
Sr. Líbero Massari, dono por diversos Governos, que era
impossível, era impraticável fazer cor,wênios com os Governos estaduais porque ao tempo de João GQulart alguns Goverriadores arrecadaram e ficaram com o dinheiro para eles. Veja V. Ex~ a que raias de absurdo chega-se
neste País. Então, não podemos fazer convênios com os

Governos estaduais porque eles vão arrecadar e ficar
com o dinheiro. Outros que sucederam o Sr. Líbero
Massari e outros Minis_t_r_os, sempre arranjaram uma des~
culpa qualquer, mas o certo é que não há interesse de ar~
recadar. Parece que há um propósito diabólico de premiar o sonegador e flagelar o bom contribuinte, como?
Sempre aumentando alíq uotas. Nós nunca_ procuramos
arrecadar. [)af Q_ sofismo: "Mas o Brasil tem uma carga
tributária pequena". Não, nobre Senador, ela é muito
grande, porque ela pesa sobre poucos ombros. V. Ex•, ao
estudar a matéria e aprofundar~se no assunto, vai constatar, em termos de Produto Interno Bruto, que a carga
tributãría arrecadada realmente não tem ciescido. Po~
rém, essa carga tributária ve_rn tornando insolYente e in~
viabilizando toda atividade dirigida por gente séria, e
sempre premiando os espertalhões neste Pais, em que,
desgraçadamente, quem sonega só deve imposto não é
ladrão, é vivo, é esperto. Logo, V. Ex~ faz muito bem em
fazer essas observações e reivindicar pelos nossos roceiros, não pelos camponeses, que esses não existem no
Brasil, maís pelos nossos roceiros. Mas, V. Ex• está fa~
zendo furo n'âgua, está fazendo furo n'água porque não
há receita. não há receita porque não querem arrecadar,
querem sim penalizar aqueles que são organizados,
aqueles que são "malas nas costas", como nós usamos
na nossa linguagem interiorana e gravá~los com as ali~
quotas eievadJsl!iiDas que aí estão em vigor e ninguêm
quer ser desagradável, ninguém quer fiscalizar ninguêm,
e todo mundo quer ser bom moço, é o impêrio do bommocismo com o dinheiro da Mãe Pátria neste País. Mas,
V. Ex• esteja certo de que no momento em que houver
seriedade na administração do FUNRURAL e que se fizer o arrecadado de fatp, não tenha dúvida, todas as ~ei~
vindicações que V. Ex' faz poderiam ser plenamente
atendidas, desde que de fato todos sejam iguais perante a
lei, isto é, que a carga tributária do_ FUNRURAL seja
distribuída equanimemente sobre quantos produzem,
sobre quantos trabalham com o produto originário da
agropecuária~ V. Ex~ me desculpe ter~me alongado tanto,
mas eu achei que seria muito oportuno fazer essas observações, porque, na realidade, é oportunfssimo o discurso
de: V. Ex• Muito obrigado.
O SR. AMI R GAUDENCIO- Eu agradeço o clarh·idente aparte do Senador Benedito Ferreira, que é ho~
mem que conhece a problemática do campo, porque é lá
onde ele luta para engrandecer a economia nacional.
E faço consignar a necessidade de se criarem fontes de
custeio para que o Governo tenha competência de arre~
cadar e combater a sonegação. Porque o homem do campo não deve ser penalizado porque o Governo não tem
competência de arrecadar. O homem do campo deve
criar mecanismos eficazes para evitar a sonegação por~
que o trabalhador rural, não direi mais o camponês, o
trabalhador rural não pode ser penaHzado pela incompetência do Governo,
O Sr. Benedito Ferreira-V. Ex• me permite mais
uma achega?
â SR. A.MIR GAUOENCIO- Coin todo prazer.
O Sr. Benedito Ferreira- A achega é a seguinte- é
preciso deixar extremado de dúvidas que à época, naComissão respecfiva, comO Relator da matéria, eu transferi,
com o assentimento do Ministro Júlio Barata, para os
ombros da indústria a responsabilidade do recolhimen~
to. Logo, não é o roceiro, não é_()_ produtor rural que so~
nega, não é ele que frauda, maís sim os intermediários,
aqueles que industrializam, aqueles que transformam o
produto da agropecuâria. Era essa a observação, porque,
para os menos ate_ntos, não é o caso de V. Ex•, poderia
dar a impressão de que é o roceiro que não _re_colhe, mas
não é nada disso, a responsabilidade do recolhimento é
da indústria, é daquele que transforma o produto.
O SR._AMlRGAlJDENClO- Agradeço o pertinen~
te esclarecimento de V. Ex•
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Srs. Senadores, não pode haver securidade com discri' riiiiú(i;:âo. O trabalhador brasileiro deve ser do mesmo ta~
manha, com os mesmos direitos e as mesmas obrigações.
Por isto, faço um apelo ao Senhor Presidente da República, para mandar um projeto de lei ã.o Congresso
Nacional, que traga em seu bojo a paridade social, a
igualdade dos trablhadores. E faço um apelo maior ain~
da: é no sentido de que o seguro~desemprego, criado
agora para proteger os operários urbanos, que, por qualquer evento, se veja afastado do trabalho, pelo insucesso
econômico de uma empresa, seja também estendido ao
trabalhador rural, principalmente para enfrentar as épocas de seca e de estiagem, para acabar com aquele halo~
causto, com aquele campo de concentração que são as
frenteS de emergência, que mais humilham do que beneficiam e para que nunca mais as frentes de emergência sejam exploradas pelos políticos inescrupulosos como um
benefício, porque frente de emergência não é '9eneficio, é
esmola, e esmola não dignifica ninguém,
Finalizo minhas palavras na certeza de que a paridade
social no Brasil vai fixar o homem do campo à gleba,
porque os atrativos que o Governo monta é no sentido
de atrair o homem da terra para inchar as grandes cidades. Neste Brasil há muito erros: a política habitacional
precisa ser redimenSionada, objetivando também o homem do campo, porque o BNH só constrói conjuntos
habitacionais nas periferias das grandes cidades. Precisamos transformar esse BNH em Banco de Habitação Rural. O sonho de qualquer criatura humana é ter casa própria. Se o Governo só propicia a realização desse s_onho_
nas grandes cidades, nos grandes aglomerados humanos,
ele abandona o campo, provoca o êxodo do campo, vem
para a cidade e, às vezes, o Governo está construindo fa~
vela de alvenaria, porque dá habitação mas não da ocu~
paçào.
Sr. Presidente, fica aqui meu apelo a Sua Excelência o
Presidente José Sarney, para que envie ao Congresso Nacional a lei de paridade social transformando o trabalha~
dor brasileiro em um só tamanho, sem nenhuma discriminação. Muito obrigado. (Muito bem!)

ATAS DE COMISSÕES
COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO
Destinada a inH~stigar a gestão das sociedades de
economia mista nas quais a União detenha maioria
acionária.
8• REUNIAO, REALIZADA EM
6 DE AGOSTO DE 1985
Ás dez horas e vinte minutos do dia seis de agosto do
ano de mil novencentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão de Economia, presentes os Srs. Sena~
dores Cesar Cais, Presidente, Severo Gomes, Relator, e
Roberto Campos, reúne-se a Comissão Parlamentar de
Inquérito, "Destinada a investigar a gestão das socieda~
desde Economia Mista nas quais a União detenha maio~
ria acionâria".
Comparecem, ainda, os Srs. Deputados José Macha~
do, Mário Lima, Alencar Furtado e o ex~Senador Paulo
Brossard.
E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que,
em seguida, é dada como aprovada.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente, Sena~
dor Cesar CaiS, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Sr. Mauro Ubirajara Chaves da Costa, Presidente do
Siridicato de Petroleiros do Rio Grande do Sul, que preste o seu juramento, concedendo-lhe a palavra em seguida. Logo após sua exposição, o depoente se coloca à dis~
posição dos Srs. Parlament~res para ·quaisquer esclarecimentos.
Dando prosseguimento, o Sr. Presidente solicita ao Se~
gundo depoente, Sr. Boris Gorentzvai_g Cj_u~-proc_eda o ju~
ramento de praxe. Em seguida, apresenta sua exposição
e se coloca à disposição dos Srs. Parlamentares.
Continuando, o Sr. Presidente passa à fase de debates
dirigiQ.a aos dois depoentes. Usam da palavra, pela ordem, o Sr. Senador Roberto Campos, os Srs. Deputados
José Machado e MáriO Lima e, por último, o Sr. Sena~
dor Severo Gomes, na qualidade de Relator.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniãO e,
para constar, eu Sônia de Andrade Peixoto, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada,
~~râ cw;inada pelo Sr. Presidente e i rã à publicação.
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ANEXO A ATA DA 8' REUNIA O DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE lN QUER/TO DESTJ.
NADA A INVESTIGAR A GESTA O DAS SOCIE·
DADES DE ECONOMIA MISTA NAS QUAIS A
UNIAO DETENHA MAIORIA ACIONARIA,
REALIZADA EM 6 DE AGOSTO DE 1985, DESTINADA A OUVIR OS DEPOIMENTOS DOS
SRS. MAURO UBIRAJARA CHAVES DA COSTA E BORIS GORENTZVAIG, PRESIDENTE
DO SINDICATO DE PETROLEIROS DO RIO
GRANDE DO SUL E PRESIDENTE DA PETROQU!MICA DO RIO GRANDE DO SUL. RESPECTIVAMENTE, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇAO DO SR. PRESIDENTE.
Presidente: Senador Cesar Cais
Relator: Senador Severo Gomes
(Integra do apanhamento taquigráfico.)
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) - Estando presentes o Presidente e o Relator, de acordo com o Regimento declaro aberta esta reunião da CPI, que examina
a gestão das empresas estatais em que a União é majoritâria.
Quero destacar a presença dos Deputados Mário Lima, Alencar Furtado, José Machado e o ilustr~ s:xSenador Paulo Brossard.
Eu convido os dois depoentes, Mauro Ubirajara Chaves da Costa, que vai fazer o primeiro depoimento, e o
Sr. Boris Goventzvaij, para tomarem assento à Mesa.
Convidamos o Sr. Mauro Ubirajara Chaves da Costa,
Ex-Secretário do Departamento de Petroleiros e Petroqulmicos da CNPI e a tua\ Presidente do Sindicato de Petroleiros do Rio Grande do Sul, para prestar o seu juramento.
O SR. MAURO UBIRAJARA CHAVES DA COS·
TA- HJuramento.
Juro, como dever de consciência, dizer toda a verdade,
nada omitindo o que seja do meu conhecimento, sob
quaisquer fatos relacionados a cargos desta Comissão
Parlamentar de Inquérito, que investiga a gestão das so~
ciedades de economia mista, nas quais a União detêm a
maioria acionária,"
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Concedo a pa~
lã,.•ra ao Sr. Mauro Ubirajara Chaves da Costa.
O SR. MAURO UBIRAJARA CHAVES DA COS·
TA- Sr. Presidente desta CPI, Srs. Senadores, Srs. Deputados, companheiros:
Gostaria inicialmente de registrar a presença do companheiro Nelson, do Sindicato de Destilação de Petróleo
de Manaus, do companheiro Gomes, do Sindicato_ de
EXtração de Petróleo do Parâ, Amazonas e Mara,nhão;
do companheiro Vegas, representante do Sindicato de
Destilação de Petróleo de Fortaleza; do companheiro
.Geraldo do Sindicato de Extração de Petróleo de Alagoas e Sergipe; do companheiro Oliveira, do Sindicato
de Ex.tração de Petroléo do Río Grande do Norte; do
companheiro Cicílio, do Sindicato de Extraçào da Bahia;
do companheiro Mário Lima, do Sindicato _de Desti·
lação de Petróleo da Bahia; do companheiro Wagner,
Sindicato dos Petroquímicos da Bahia; do companheiro
Astério, da Associação dos P~troleiros da Bahia; dq
companheiro Xavier, do Sindicato de Destilação de Petróleo do Rio de Janeiro; do companheiro Manoel, do
Sindicato dos Petroquímicos do Rio de Janeiro; do companhejro Salvador, do Sindicato de Petroquimicos de
Caxi~; do -companheiro Armando Walter, do_ Sindicato
de Destilação de Petróleo de Caixas; companheiro Maia,
do Sindicato de Destilação de Petróleo de Minas Gerais;
do companheiro Elí de Palito, do Sindicato de Destilação de Petróleo de Mauá; do companheiro Pedro Gomes Sampaio, do Sindicato de Destilação de Petróleo de
Cubatão; do companheiro Eraldo, do Sindicato de Destilação de Petróleo de Sào José dos Campos; do campa~
nheífo C_aravante Demétrio, do Sindicato de Destilação
de Petróleo de Campinas; do companheiro Sequinel, do
Sindü:~ato_ de Destilação de Petróleo do Paraná; do companheiro Anacleto, do Sindicato de Petroquímicos do
Rio Grande do Sul.
Senhores, um pouco antes de 32 anos, da cria.ção da
PETROBRAS, nós, trabalhadores, viemos aqui depor
em uma CPI que fala sobre a gestão das estatais onde o
Governo Feçieral é majoritário.
Essa mesma empresa que há 32 anos mobilizou de
Norte a Sul, do Oiapoque ao Chuí o povo brasileiro,
para ciue fosse criada, para ter seguramente uma postu-
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ra, uma posição de soberania, entendíamos nós comosendo altamente positivo e necessãrio para este País gigante.
. Logo após a sua criação, que foi soberana, que foi lícita, começaram a existir legislações, cujos objetivos muitas vezes acabaram fugindo um pouco dos seus objeti-

vos.
Eu gostaria então de fazer um rápido retrospecto, comentando que o Decreto n9 40.845, em seu artigo primeiro, dizia o seguinte: -

-

Decreto n"' 40.845, de 28-1-57 (Juscelino Kubsts-

chek) - Art. 101 - A União exercerá o MONOPOLI O, instituído no art. 19 da Lei n"' 2.004/53~ por
intennêdio do CNP. como órgão de orientação e fiScalização, e da PETROBRAS e suas subsidiárias,
como órgão de execução.
Logo este Decreto já restririgia a PETROBRÁS efeti.:
vamente como uma empresa de execução de petróleo e
não tinha nenhum poder deliberativo quanto à política
energética acertada ou errada do Governo; ela era um
órgão eminentemente executo.~r.r:_a polft~ca.
Pouco tempo depois, o Decreto n11 44.227, dizia em seu
artigo primeiro:
Decreto n'i' 44.227, de 31-7-58 (Juscelino Kubitschek)
Art. 1'i' São declaradas de caráter ou interesse
militar as funções exercidas no CNP, por Oficiais do
Exército, Marinha e Aeronáutica.
Então este órgão deliberativo- CNP,- tinha, como
de interesse militar, as funções exercidas pelos OficiãiS
das For~as Armadas.
Há oito anos, o Decreto n'i' 80.762, de 18-11-77, na
Presidência da República o General Ernesto Geisel, e na
PETROBRAS Shigeaki Ueki, faz o decreto contra a implantação do PROALCOOL, que seria implantada através do Ministério da Fa;zenda, do Ministério da Agricultura, do Ministério d<l]ridústria e ComêrciO, do Ministério das Minas e Energia, do Ministério do Interior e da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República;
e ainda tinha um adenda neste mesmo Decreto, onde colocava isto que está sendo hoje mUito questionadO, e inclusive talvez venha até a ser desativado, o IAA, o Instituto do Acúcar e do Alcool, propiciaria o apoio técnico e
administrativo para a implantação, ampliação, roteiros
de próprios para as destilarias, ou seja, incentivando a
macrodestilaria, praticamente alijando as microdestilarias.
E há seis anos atrás, o Decreto n'~' 82.476, de 23.:8-78,
dizia, em seu artigo priiil.eiro:
Art. l'~' O álcool para fins carburantes será fatorado pelos produtores diretamente às companhias
distribuidoras de derivados de petróleo.
Ou seja, era o mesmo decreto praticamente alijando a
PETROBA S de participar do PROÂ LCOOL,
colocando-a simplesmente como uma empresa de prospecção e produção e destilação de petróleo e não como
uma empresa, como sempre os sindicatos defenderam,
energêtica.
O povo brasileiro resolveu abdicar do monopólio? Se assim o fosse não teria sido necessária a
censura total a todos os órgãos da imprensa quando
foi anunciada a decisão do "contrato de risco" pelo
Gen. Geisel, em 1975, em outubro.
A Coordenação Nacional dos Geólogos- CONAGE, assim se manifestou: "Decidido de forma
autoritária, sem paSSar pdo -Congresso Nacional,
sem ouvir os reclamos das Comunidades Regionais
envolvidas, sem passar pelo crivo da Comunidade
Têcnico-Científica foi irriplantado o Contrato de
Riscos em 1975, quebrando o Monopólio de Petróleo que foi a conquista de um povo.
Hoje, há mais de 200 Contratos de Riscos assinados, sendo que muitos destes de triste memória para
o povo, a PAULIPETRO.
Posteriormente,- deVido às pressões para ampliação das vantagens dos Contratos de Riscos, os
trabalhos da PETROBRAS ficaram limitados a
uma área de 13,5% das Bacias Sedimentares. E não
fosse a intervenção de Entidades Civis', Científicas,
dos Petroleiros e Petroquímicos, e, Setôres do Con-

gresso Nacional, a Bacia de Campos, principal área
produtora do País, teria sido aberta ao RISCO.
Quiçá, já não exista interferências impeditivas de setores de defesa do capitalismo internacional, procurando criar embaraços à PETROB-RÁS, que se prepara para perfurar e produzir petróleo em águas
profundas, visto que virá o privilégio de desenvolver
tecnologia própria, ainda inexistente em nossos dias
no ·mundo.
As atividades de prospecção de petróleo, Pela
PETROBRAS, sofreram brusca redução de 19681973, (Gen. Geisel, mudando o objetivo da busca de
auto-suficiência para o abastecimentO ilãCional).
O Brasil está caminhando em posição inversa a todos
os pafses produtores de petróleo que fazem parte da
OPEP hoje. Esses países corrieçar-am com concessão, production sharing~ joint ventures, contratos de risco e o controle nacional. O Brasil está exatamente invertendo isto
aí, começando de um controle nacional e estamos agora
aceitando de maneira impositiva, pOssessiva, sem passar
pela comunidade, contratos de risCo.
O telegramã do Ministro Cesar Cais, de 27-12-79, não
deixa dúvida quanto ao papel futuro da PETROBRÃS:
~·Participação da Coniratant~ na fase de prOdução, como é de praxe internacional. Naturalmente a PETROBRAS exercerá adequada fiscalização."

Entendemos nós que é ótimo. Sai da execução da política de produção para a de fiscalização. E onde ficaria o
CNP? E onde ficaria o Minas e Energia?
A campanha de descrédito é liderada, no Rio de
Janeiro, pelo JB, que publicou, nos últimos meses,
cerca de 50 editoriais e artigos defenden,do maior liberalidade nos Contratos de Risco e Combatendo a
particíj;,-ação da PETRO BRAS nos problemas de
Fontes Alternativas de Energia, 'e reivindicando a
entrega do álcool e do carvão para as Multinacionais. Alguns artigos foram assinados por pessoas reconhecidamente ligadas a Grupos estrangeiros (Jaime Bastian Pinto, membro do Conselho de Administração de diversas-multinacionais, entre outras a
White Martins subsidiária da Union Carbide).
Em 1979, após o reinício da campanha de desmoralização que, ainda hoje perdura, a PETROBRAS
iniciou, timidamente, um trabalho de esclarecimento junto a opinião pública - com anúncios: .. PETROBRAS- A Luta Continua", publicadOS 3 ou
4 vezes, a campanha foi suspensa, por determinaçil.o
superior, segunda a imprensa.
MANIFESTO DOS SINDlPETROS E PETROQUIMICOS AO POVO BRASILEIRO -28-2-80.
.. Estamos levantando a bandeira pela retomada
da Luta do Petróleo é Nosso, não pelo simples prazer de uma nova luta, mas pela vontade de preservar
tudo o que foi conquistado com suor e sangue do
nosso povo."
Tal política, responsável pelos Contratos de Risco, pelas restrições à atuação da PETROBRAS ao
álcool, ao carvão e demais fontes alternativas de
energia, fo"i e veln sendo condenada pelas comunidades têcnicas e científicas, organizações sindicais
do País - entre outras:
Clube de Engenharia do Ri_o de J~neiro;
Instituto dos EconOffiíslas do -R.iô _de'ianeiro;
Associação Profissional dos Geólogos - São
Paulo;
Associação Profissional dos Geólogos - Bahía;
Associação Profissional dos Geólogos- Rio de
Janeiro
Associação Profissional dos Geólogos - Brasil;
Sindicato dos Engenheiros do Rio de Jaôei.ro;
Associação dos Engenheiros da PETROIHtAS;
Sociedade Brasileira de Geologia - SBG;
Soci~ade :fuasileira para o Progresso da Ciência
-SBPC;
Centro de Estudos de Defesa do Petróleo e da
Economia Nacional:
Sindicatos do Petróleo e Petroquímicos do Brasil
(16 Entidades). ·
·
A PETROBRAS foi negado, por resolução do
Coitselho Nacional de Desenvolvimento Econômico, obter recursos financeiros não exigíveis, através
de aumentos no seu capital social, por subscrição

Sábado 18

3625

pública. Negado à PETROBRAS, permitiu-se o
acesso à poupança do investidor brasileiro, às multinacionais: General Motors e Hoechst S/A, lançar
debêntures no mesmo mercado.
•·As pressões das multinacionais para assumir o
controle das fontes de energia alternativa no Brasil,
parecem atemorizar os homens do Governo brasileiro e, o que é mais grave, contar com o apoio de alguns .. Ministros e dirigentes do 2'i' Escalão". (Prof.
Euzébio Rocha).
Pode-se afirmar que não pode haver crescimento
econômico adequado sem suprimento energêtico.
Há uma profunda interação - Energia-EconomiaDemografia. Os EE. UU com 6% da população
mundial, consomem I /3 da energia disponível.
O Brasil consome 3,5 barris/Habfano; EE.UU
35_barrisfHabfano; Japão 20 barris/Habfano.
O Brasil dispõe de 1/4 do total da área agricultâvel do planeta e jâ explorou s6 4% dos 40% de sua
área agricultável em relação a sua área territorial.
Os EE.UU. já exploraram 16% de 20% de sua ãrea
disponível para agricultura, e o crescimento de sua
produtividade é vertical e altamente dependente de
_fert!Uz~ntes e mecanismo que são subprodutos energéticOs.
O Padre Antônio Vieira, político e orador da época, já afirmava .. Perde--se o Brasil porque alguns
não vêm cá buscar o nosso bem, vêm cã buscar os
nossos bens".
No Brasil, nos últimos 21 anos se falou tanto em
segurança nacional, e nunca a famflia brasileira se
sentiu tão insegi.Ira. Em marçof64, a Nação sofre
um golpe, abertamente pró-capital estrangeiro. A
iniciativa privada sofre novo revês com a Instrução
n' 289, de 14-1-65 (SUMOC).
A violenta concentração de crédito, o arrocho salarial, nos levou à recessão, as multinacionais amparadas pela InstruçãojSUMOC n'~' 289, puderam resistir, mas as empresas nacionais, não. Aí começou
a desnacionalização por aquisição, das empresas na~
cionais pelas multinacionais, que, de 46/55 era de
4%; em 65 se elevou para 33%; em 1970, chegou a
52%. Em seis anos se conseguiu matar a metade da
indústrÍ<! nacional.
Malgrado, em compensação incentivou-se o poder político dos trustes do automóvel, liquidando
com nos-sas ferrovias, aquavias e foi incentivada a
abertura de rodovias, até com slogans do próprio
Governo, que ..governar é abrir rodovias".
O Orçamento da República de 1976, foi de Cri
189 bilhões-- 25,5% foram gastos com transporte;
com saúde 1,3%; com educação 4,7%. Enquanto
que:
1 cavalo vapor transporta 150 kg na rodovia;
1 cavalo vapor transporta 500 kg na ferrovia;
I cavalo vapor transporta 4.000 kg na hidrovia;
No Brasil, 79% do seu transporte é por rodovia;
Nos EEUU 23% do seu transporte é por rodovia·
No Canadá, 9,4%;
'
No Japão, 20%;
Na Holanda, 27%;
Na URSS. 7.2%.
Temos 96%-da movimentação de pessoas e 72 7%
da carga feitos por rodovias.
'
Em 1950:
Rodovias representavam
38,2%
Ferrovias representavam
29,3%
Cabotagem representavam
32,5%
Em 1972:
Ferrovias baixaram para
16%
Cabotagem baixaram para
10,5%
Rodovias subiram para
73,5%
O nosso sistema de transporte é, hoje, o fator impeditivo do nosso desenvolvimento.
A PETROBRAS surgiu, dentre outros, com 2
objetivos básicoS: tornar o Brasil auto-suficiente em
derivados (o que ocorreu em 1969) e auto-suficiente
de petróleo bruto, já atingindo 60% do seu consumo
diário.
De fato, o Gen. Candal Fo,nseca, completava sua
gestão com -os objetivos plenamente vitoriosos. As
importações de petróleo na pauta de importação
baixava para 13,4% e a produção de petróleo bruto
eril 200 mil barris, num parque de refino de 40.0.000
barris/dia.
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Assume, em 14-ll-69, o Gen. Geisel. A PETROBRAS reduz violentamente as verbas para produção e exploração.

Como se não bastasse, veio

ainda~

Decreto n9 432, de 23=1-69, reduzindo substancialmente os recursos para aquisiÇão -de embarcações nos estaleiros nacionais (50% foram retirados).
Decreto-lei n9 555, de 25-4-69_, reduzind9 de
12,5% para 12%, a quota da PETROBRAS na arre-

cadação__ do Imposto único sobre Combustíveis.
Resolução baixada em 13-3-75, pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Econômíco, proíbe a
PETROBRAS de captar recursos na Bolsa.
E, finalmente, o amadurecimento da pressão dos

banqueiros internacíorl.ais·foT Cáffiplétaâã em -9-10-

75, quando o Gen. Geísel, autorizou os contratos de
risco.
O então MiniStrO da Faitenda Mãrio Henrique
Sifficinsen~ afirmou que os contratos de risco manteriam a credibilidade do Brasil no exterior; o Presidente do Banco do Brasil, Calmon de Sã, afirmou
que a deliberação do Presidente Geisel, foi muito
bem recebida pelos banqueiros estrangeiros, Credores do Brasil no exterior. A imprensa já afirrriiiVa, hã
algum tempo, que a dívída externa tinha atingido
nível crítico e que a reformulação da política do petróleo era inevitáveL
Assim, também, o processo de_ privatízação gradativO, Colocado em prãtica no setor petroquímica,
controlado pela PETROBRAS, nesta ãrea de- atividade. O grande inveStidor e quem assumiu o risco
do desenvolvimento da indústria petroquímica no
País, foí a PETROBRÃS, e, a partir do momento
que esta indústria se firmou produtivamente, gerando fabulosos l_ucrqs, ipiciou-se a escalada priVatizante, que na prática, Significã a desnacionaJização
deste importante setor de õossa econOtriia, cujo repasse à iniciativa privada é feito a preço simbólico,
com comprometimento de projetas em desenvolvimento.
De maneira sucinta, se fez um rápido relato s·abre
os 21 últimos anos de obscurantismo e arbít_rio em
que mergulhou o Pais, A sociedade nunca foi chamada a opinar, esta Casa se viu obstn,1ída em sua
atividade fim, que é legislar. Também a PETROBRÀS, com seu corpo de técnicos altamente
capacitado, viu pouco a pouco a empresa-rugir de
seu escopo, tendo suas administrações como objetivo primordial, tentar inviabilizá-la, para mais facilmente entregá-la às multinacíonais -e, viabilizar, a
velha vontade do Departamento de Estado dos
EUA.
Af começou:
o sucateamento do seu acervo material e tecnológico;
a .poHtica de fundo de barrir-(dePredatório);
a tnadequada manutenção de seus equipamentos;
a proliferação das empreiteifaS e locação de mãode-obra (com graves riscos operacionais);
o descaso com a segurança industrial em suas
unidades;
a privatização da petroquímica;
a privatização da exploração e produção de gâs
natural;
a execução de serviços sísmicos por terCeiros;
etc,
_
A retratação de programas de treinamento e
aperfeiçoamento de seu corpo técnico e expansão de
serviços especializados com a utilização de técnicos
demitidos da PETROBRÁS.
O afastamento arbitrãrío de 354 operâri"os altamente especializados, em 1983 e que após 2 anos,
somente retornaram 2/3; São_ fatos_ que merecem registras.
Cohclamamos que esta Casa venha a se engajar
na luta pela revogação irit.i!diata dos Contratos de
Risco, restaurando integralmente o Monopólio Estatal do Petróleo, pois, só assim, estaremos construindo um Brasil melhor para nossos filhos. Com
sobt::rania, independência e paz social.

GOStaríamos ainda de dizer que a estrutura de preços
de derivados ho Brasil, que hoje i!__ muit(l ~ai. colocada
pela imprensa, é a seguinte: matêria-prlma- rrlãis- FVP
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Gás Natural

equivale a 60,2%; PIS, PASEP, FGTS, 5,08%; distribuidor, 3,94%; postos de gasolina, 5,99%; subsídios óleo die~el,_ óleo _combustível, OLP, nafta craqueada, 20,15%;
imppsto único, 2,24%; perceiltual de refínó -para refina· · - ·-· ·
rias, 2,4%.

Vale ressaltar o comportamento das subsidiârias
das multitiacionais do petróleo (7- irmãs e outras) inStalados no Brasil que exercem_todos os tipos de pressão lobby sobre os grupos estaduais e federais encarregados de estudarem a distribuição de.gás no Brasil.
Argumentam elas que, como já participam da distribuição do GLP (gás de cozinha), têm direitOs lfquldos
nos projetas que venham a ser criados para substituir
_os aluais mercados de G LP ou ocupar os futuros mercados que puderem ser abastecidos por este. Nesse
Caso pode ser enquadrado o fim que teve o grupo for-mado no Ministério das Minas e Energia, que foi
abruptamente dissolvido após elaborar um trabalho,
por não privilegiar o capital privado, em detrimento

2 - GAS NATURAL
Até o final do século, sabemos que o gás natural terá crescente participação na matriz brasileira.
Desta foi'ma, Consideramos imperioso que o gás
natural seja mantido dentro do monopólio estatal, sob
controle da executora deste monopólio. a PE-

TROBRÁS.
3 - REFINO
A política i'ecess"iva adOtada nos últimos anos, aliada ao fato de s~ considerar ci produção de peúo?eo a
__curtíssimo__prazo como fim úhico da PETROBRAS
coloca em risco a preservação dO -nOSSO parque de refino em moldes apropriados.
_ .{1 carência de recursos além de_prejudica"r a ·adequação de nosso parque de re}ino !iS exigências do
mercado de derivados, pode levar à obsoli?Scéncia de
_nossas unidades.

4 -PRODUÇAO
A politica de produção de petróleo deve servir aos
objetivos económicos e sociais da_ Nação, em última
ínstáncii:J. lstõ não significa, entretanto, que essa pro·-- dução seja conduzida de forma a não respeitar as técnicas de produção e recuperaçãofinO.is mais racionais,
levando a uma exaustão prematura das jazidãs" [JariJ.
atender a programas e fins perfeitamente questionáveis.
Contemplando um horizonte de 15 anos de produção para nossas reservas atuais, a produção atual
está acima dos limites que poderiam ser conside"rados
de produção raciónãl. Sintiis- de exaustãO pfemi:ztura
já têm sido detectados em alguns campos de petróleo
áa Bacia de Campos.
Mas o açodamento em atingir 11ti!tcts- de produção
políticas não tem levado a apenas problemas de exaustão de jazidas, mas também a condições de trabalho
de grande insegurança. Estas condições têm sido responsáveis por inúmeros acidentes.
5 - POLITIC-A DE PESSOAL
A PETROBRÃS foi amplamente solicitada nos últimos anos para fazer frente à descoberta de novas jazidas, aumentar a produção de petróleo e readaptaras
iiistaldções industriais às exigências ·ao meráiâo de
derivados (Programas de Fundo de Barril).
A contratação de pessoal, entretanto, caminhou em
sentido inverso, com a proibição de ingresso de novos
funcionários.
--- Com a argumentaçao de que o País precisava aumentar urgentemente a produção de petróleo nacio- na/, e que a PETROBRÃS não dispunha de conhecimento e capac1taçãii" pára- enfrentar "eftcientemenle
este desafio, pressões externas à empresa obrigaram a
PETROBR_ÃS a firmar contratos éom cláusula de
--,rstó com companhias estrangeiras de exploração de
petróleo, mesmõ coritrã a manifesfãção de seus empregados, de seu corpo de técnico e de parcela ponderável de comunidade científico-tecnOlógica.
- Achar petróleo e manter reservas dele são
problemas estratégicos do Brasil e devem ser mantidos estritamente sob controle nacional.
-E inadmíssfvel não se conhecer a extensão dos
contratos já firmados. O petróleo no Brasil perte"nce a
Nação e não pode ser negociado sem o aval da sociedade brasileira que tantO lutou para mantê-lo em nossas fronteiras. A e:~{s.tência de cláusulas secretas é um
escárnio ao povo braSíleiro.
- Na perfuração de poços exploratórios a PETROBRÃS levantou informações_ sObre o subsolo, a
tal ponto impor[!Inte que j~stifi_ca_ram a formação de
uma subsidiáriã- -_ PETKOMfSj -.:.;.;, para explorar
as riquezfJS descobertas. Of?v_iam_f!_nte este tipo de conhecimento também é estratégico ficar sob estritO
controle nacional.
Pelo exposto nos parece de todo _opQr(uno afastar a
ferramenta do contrato de risco da politica energética
do Brasil bem como questionar a constitucionalidade
dos contratos já firmados, uma vez que ván'osjuristas
já se pronunciaram contra a Jegaiídade dos mesmos.

da PETROBRÁS.
E questão de soberania nacional e de segurança do
nosso_futuro_ energético que o controle do gás esteja
-em mãos da Nação, como foi para o óleo cru.

FinalizandO, conclamamos a esta Casa, que venha a se
engajar na luta pela revogação imediata dos contratos de
ris~o. restaurando imediatame~te C? monopólio do petróleo, pois só assim estaremos construindo um Brasil
melhor, para nossos ftlhos, com soberania e independência sQciãl. Muito obrigado."

i-iS

O SR: PRESIDENTE (Cesar Cals). Conv.ido o Sr. BoVoVehtzvalj para prestar o seu depoimento.

O SR. BORIS GOVENTZV AJJ -(Leitura do juramento)
"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 Parlarneiltar de Inquérito que
investiga a gestão das sociedades de economia mista
na§ quais a Uníão detenha mai9ria acionârja."
O SR.. PRESIDENTE (Cesãi"-Cals). O Dr. Boris, que
vai usar da palavra, é Presidente do Conselho de Administração da Petroquímica Triunfo.
Com a palavra o Dr. Boris Gove[ltzvaij.

O SR. BORIS GOVENTZV AIJ- Exmo. Sr. Senador
CeSar Cals, D.D. Presidente da. Comissão Parlamentar
de--InqUérito, Ex-Mínistro das Minas e Energia; Exmo.
Sr. Senador Severo Gomes, Relator da Co_mi&~ãQ, __ Çx_~
Ministro da Indústria e do Comércio, ilustre Deputado
Alenca~ Fu_rtado, com o_ qual eu privo com a amizade
pessoal; Senador Paulo Brossard de Sousa Pinto, reserva
moral, intelectual e política da Nação.
Deputado Mário Lima, Deputado José Machado,
ilUstre confereocista, Mauro Ubirajara Chaves da Costa,
Presi:denurdo Sindicato dos Petroleiros, meus Senhores e
minhas Senhoras.
k PtTROPLASTIQUE, a empresa que eu represento,
de propriedade privada, foi uma empresa que nasceu em
São Paulo, decorrente de um empresário sem alguma
tradição industriaL A PETROPLASTIQUE, era uma indústria de transformação de politileno de baixa_ densidade, produto petroquímico. Na ocasião da sua fundação,
politileno de baixa densidade era o monopólio da Union
Carbide do Brasil.
A (Jõ~on Carbide importava os produtos excedentes
.noçt_e_-!!_inericanos para o Brasil e distribuía no mercado
brasileiro com _o pfopósito de desenvolver um trabalho
de abertura de mercado de politileno de baixa densidade.
Naquela ocasião, a nossa empresa teve de se submeter
a um sistema de vendas por cotas, e as cota& que eram
distribuídas pela Union Carbide, na nossa empresa, seql.iel- davam para 10% do consumo da nossa companhia,
o que inviabilizava totalmente, ecoQômica e financeiramente, a nossa companhia. Nessas condições, tivemos
qúe suprir de fontes alienígenas d.iretamente, porque a
distribuição nacional, por importação única da Union
Carbide era insuficiente para o desenvolvimento desse
setor industrial brasileiro. Inconformado em ter uma
fábrica sem- matéria-prima, começamos a viajar pelo
mundo solicitando aos produtores desta matéria-prima,
tambéin cotas para o desenvolvimento da nossa indústria, até que, com a pressão do mercado, com a press~o
salda dos cons:umidores das matérias-primas petroquímicas, a Uniori- Carbide resolveu implantar um reator
para a produção de politileno de baixa densidade. des-
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vinculadO da central de matérias-primas, um reatar que
se alimentava do eteno da refinaria de Cubatão.
Esta fábrica de 10 mil toneladas era um reatar incipiente, um reatar que daVa uma produção insíSilíficante,
mas que, por outro lado, também se ressentia pela falta
de suprimento da matéria-prima básica, qu~ é o eteno,

pela refinaria de Cubatão, e nesse círculo vicioSo de falta
de matéria-prima de eteno, de falta de politileno, a
matéria-prima continuava sendo importada do estrangeiro, das fontes alienígenas. Dessa fO-riri.a, os paises produtores exploravam com bastante amplitude o mercado
nacional.
Eu vou-me dirig"ir igcira para o inapa, onde-poderei
explicar melhor aos senhores como se desenvolveu essa
indústria petroquímica.
_
A Union Carbide rilontou o primeiro reatar em São
Paulo, que se alimentava da refinaria de Cubatão. Com
o desenvolvimento do mercado, a Union Carbide resol~
veu montar o primeiro complexo petroquímica brasilei~
ro, e solicitou ao Governo o monopólio, a reserva de
mercado, destes produtos que ela desejava explorar no
País.
A Union Carbide teve o seu complexo petroquímica
aprovado pelo Ministério da Indústria e dQ Ccirriércio,
nas condições de reserva de mercado.
O planejamento da Carbide trazia uma tecnolOgia
chamada pirólise, uma tecnologia que à época já era ultrapassada, o que limitava a produção de 'eteno, que é o
produto bâsico petroquímica às necessidades nacionâis.
Mas como a pretensão da Union Carbide era maritf:r a
reserva de mercado, ela achou mais conveniente ficar
com esse tipo de tecnologia chamada pirólise, não comprovada no mundo inteiro, mas com o-objetivo de não
expandir a oferta desses produtos para outros eventuais
consumidores dos produtos básicos petroqufmico-s. Estã pirólise foi implantada na década de 60 e se discutia em
todo o cenário econômico e político da Nação, de que
não se entendia a nação da aplicação dessa tecnologia,
uma vez que cinco fábricas haviam fechado no 'mUndO
inteiro com esta tecnologia. Mas esta foi a tecnologia
empregada pela U nion Cafbide, e esta tecnologia fracassou no Brasil. Então o primeiro co~plexo petro9uímico
brasileiro, autorizado pelo Ministério da Indústria e ca: mércio, autorizado pelo Governo com reserva de mercado não funcionou, como era previsto que não iria funcionar. No seu nascedor, a Carbide não teve a sua central de
matérias-primas para a p_tadução de eteno, em primeira
instância, 100 mil toneladas por ano. Fo~ fechada, desativada até a presente data.
Neste complexo petroquímica, de central de matériasprima<>, a Carbide explorava a fábrica de politileno de
baixa densidade, consumidora deste produto em 60 mil
toneladas. Essa fábrica de politileno de baixa densidade
ficou mantida em Cuba tão sem uma central de matériasprimas que pudesse fornecer matérias-primas para ela.
Isto significava uma fábrica inteira investida e parada,
porque não tinha uma central de matérias-primas_. Nesse
tempo a Carbide continuava a ir:nportar produfõ petroquímíco da Carbide americana, e o excedente norte~
americano continuava a vír para o Brasil de uma fofma
bastante acentuada e volumosa. Nesta época alguns grupos de São Paulo - Moreira Sales, Peri Igel, Alberto
Soares Sampaio - resolveram implantar uma outra indústria petroquímica; urila outra central de matêriasprimas petroquímicas, porque a da Carbide havia fracassado, e isto significava uma das grandes oportunidades
nacionais. Este complexo petroquíniíco nasceu sob a égide da iniciativa privada brasileira ligada aos grupos estrangeiros. Este primeiro complexo petroquíinico não
teve a participação da PETROQUISA nem da PE1R OBRAS, que sequer insistiram, e foi um complexo
l)etroquímico efetivamente constituído, idealizado e planejado por grupos empresariais privados, brasileiros e
::;trangeiros, que implantaram esse complexo petroquí,;;ico, chamado Petroquímica União.
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CPC, BRAS! FIL, ELETROPOL, etc, e, hoje, o complexo petroquímica de São Paulo, chamado Petroquímica
União e suas empresas de segunda geração, é esse que os
Senhores estão vendo aqui nesse mapa, simultaneamente
à implantação da Petroquímica União, o General Ernesto Geisel recém-assumia a PETROBRÃS, vindo de uma
área também ligada à PETROBRÁS, assumia à Presidência da PETROBR.AS, e o General Geisel, como Presidente da Petrobrás, resolveu que dever-se-ia criar um
outro complexo petroquímica brasileiro para neutralizar
o poder econômico, social e político que esse complexo
poderia desenvolver. E, dessa forma, o General Geisel,
sem dúvida alguma, com a sua equipe e os seus assessores principais, Paulo Vieira Bellotti e Otto Vicente Pei'iõ~
ni, conseguiram implantar um planejamento do Complexo Petroqufmico da Bahia, que surgiu com o propósito
de neutralizar o complexo petfõQuíniico- da iniciativa
privada brasileira associada a grupos estrangeiros e com
participaçãO minorit,á-i'ia da PETROQUISA.
O Complexo Petroquímica da Bahia nasceu já sob administração absoluta e plena da PETROBRAS. O Presidente Geisel, da PETROBRÃS, com os seus assessores,
escolheu a dedo_ os empresários que achavam convenien~
tes, e assim surgiram os empresários:_Angelo Calmon de
Sá do Banco Econômico; Leão Feter e Paulo_ Egídio
Martins; Peri lgel, Hélío Beltrão e Paulo Cunha, Carlos
Mariane Bitencourt, Rauf Rosenberg, Shigeaki Ueki,
J ase d~_ Frçitas Mascarenhas, Celso da Rocha Miranda e
Norberto Odebrecht, como os empresários convidados
especialmente pelo Sr. Geisel, Presidente da PETROBRAS, a assumirem o papel da iniciativa privada
brasileira. Nessa ocasião, a centra\ de matérias-Primas
foi idealizada, estudada e planejada pelo Grupo COPEME.- a NORQUISA fundou a COPEME- e a lide- rança desse trabalho era do Sr. Otto Vicente Perroni com
o Sr. Paulo Vieira Bellotti, Diretor Financeiro.
Esse complexo petroquímica nasceu sob o planejamento da PETROBRAS e da PETROQUISA com as
êrripresas de segunda geração, todas elas lideradas pela
PETROBRÁS e com a participação dos empresârios nacionais que acabei de mencionar. Para cada empresa desta, era convidado um grupo estrangeiro fornecedor de
teCilologia, tudo isso com -o liv~e arbítrio, tudo isso com
o arbítrio da PETROQUISA, com o arbítrio da PETROBRAS.
Então, os Senhores tinham no planejamento do Complexo Petroquímica- da Bahia, uma central de matérias~
primas que nascia sob a égide do Estado, com a participação 100% do Estado e as empresas de segunda geração, todas elas com a participação do estrangeiro, da
PE'TROQUISA e de grupos nacionais, na solução chamada tripartite. Dessa forma, esses grupos começaram a
fazer os seus empreendimentos onde o pólo financeiro -é
o capital próprio por volta de 5 a 6%, e o restante era fi~
nanciado pela SUDENE, pelo 34 e IS, pelo BNDEe por
todas as formas que à ocasião se encontravam à disposição dos Senhores empreendedores. Era, efetivamente,
uma maneira fâci\, uma maneira muitO facilitada para se
implantar a -iÕ.dústria petroquímica e se criar a iniciB.Hvã.
privada brasileira nesse setor.
Esse complexo, quando começou a ficar praticamente
delineado, projetado, foi a época em qf..le o Presidente
Geísel saía da PETROBRAS para assumir a Presidéncía
da República.

No seu Governo, com a Presidência da República do
Sr. Ernesto Geisel, o Ministro das Minas e Energia Shigeaki Ueki, o Secretârio da Indústria e do Comércio~
Paulo Vieira Belloti, o Ministro da Indústria e do Co-_
mércio, Senãdor Severo Gomes, o Vice-Presidente da
PETROQUISA, Otto Vicente Perroni, executivo número um da PETROQUISA, nessa época o Governo Geisel
lançou a Lei n9 6.151, que é o II Plano Nacional de De~
senvolvimento emanado pelo Congresso Nacional, Lei
esta cujas diretrizes e bases -me permitam os Senhores
repetir- era consolidar, até o fim da década, uma sociedade industrial moderna e um modelo de economia comEssa Petroquímica União, depois de implantada, os
petitiva, capitalista e o ajustamento das empresas multi~rupos resolveram associar-se com a PETROQUISA.
nacfOnai:S à estratégia naciona1 e limitação e desenvolviEm termos minoritários, a PETROQUISA participou
mento da empresa estrangeira no País, uma política in:lesse complexo petroquímica com 25% de participação.
dustrial voltada para realizar a configuração definitiva
:)s 75% restantes continuavam distribuídos entre os em··resários privados, nacionais e estrangeiros, qUe CõilTiO-" - ----do perfil industrial que se deseja no Brasil tornar-se-ão
mais
relevantes à política de descentralização industrial,
avaro a politica de desenvolvimento da companhia.
visando o fortalecimento de novos pólos; consolidar o
:om a central de matérias-primas coineÇaram ·a:- sUrgir os
modelo brasileiro de capitalismo industrial, a idéia bâsi:onsumidores dessa central de matéría-prima: ALBA,

Sâbado 18

3627

ca desse modelo a viabiÜzar o desenvolvimC"iúO dã indústria através do setor privado. Na indústria, a orientação
é de deixar com a iniciativa priVada a função de investir e
de produzir com rentabilidade adequada. Só haverá projetas sob controle de empresas governamentais, se, na
prática a iniciativa privada claramente demonstrar que
não pode ou não deseja realizá~Jos, ainda mais, mesmo
que tenham de assumir o comando de certos projetas,
procurarão norri13lmente as empresas de Governo
assOciar~se ao setÇlr privado, utilizador do insumo a produzir e, sempre que possível, em oportunidade futura
passará a iniciativa às mãos de empresários.
Nessa orientação geral se aplica também aos esquemas
de participação montados pelo BNDE, PETROQUISA
e outras entidades g_overnamentais que se destinam a
cri~ r a grande empresa nacional ou a dar ao empresário
nacional oportunidade de participar de grandes empreendimentÇlS ou expandir-se sem racional estrutura financeira, mas que não significam nenhum propósito de,
como se tem feito em alguns países europeus, cri.ãr um
sistema_ de contiõle estatal sobre as âreas industriais.
No sentido amplo, são os seguintes os principais grupos de insumos básicos.
Prossegue a leitura, que não foi entregue. à Taquigrafia. Só foi autorizado tirar uma cópia para a Comissão.
(Final do trecho da leitura) - Presidente da PETROBRAS Ernesto Geisel, lâ na Presidência da República veio a legalização ...
Aqui eles nasceram por escolha de livre arbítrio. O
Presidente da PETROBRAS Ernesto Geisel, lá na Presidêncíã- da República, veio a legalização- do arbítrio. Os
empresârios passaram a ser empresários privados nacionais, que representavam o interesse da Nação pela Lei n'i'
6.151. Assim é que cada empresa petroquímica passou a
participar individualmente de _cada uma dessas empresas, passou a participar da COPEMEcom a participação
de 5 ou 7%, cada uma delas entrava com uma porcentagem, financiada 100% pelo VIPASE, financiada 100%
pelo Governo. A solução tripartite, o empresârio privado nacional escolhido a dedo, a empresa estrangeira e a
PETROQUISA foram financiadas 100% pelo VIPASE
para participarem da COPEME.
Quando o Sr. Ernesto Geisel saiu da Presidência da
República, reuniu os grupos escolhidos e disse: "Vamos
formar a NORQUlSA". E a NORQUISA foi armada
por estes empresârios, e o Senhor Presidente Geisel passou a ser o Presidente da Companhia NORQUISA, tudo
de acordo com a Lei n'i' 6.151.
Assim nasce o gropo privado Petroquímica brasileiro,
maior desta República, com um poder económico- sem
precedente na história da indústria do Brasil. Com este
desenvolvimento dessa indústria resolvem no próprio
Governo do General Geisel, na Presidência da Repúbli~
ca, na própria gestão como Presidente da República,
criar o III Pólo Petroquímica no Rio Grande do Sul, estabelecido sob a êgide da Lei n' 6.151, mas em condições
jâ financeiras muito diferentes. A,:qui, 60% de financiamento e 40% de capital próprio, um plano financeiro de
absoluta austeridade, de austeridade internacional, porque em qualquer parte do mundo 60% financiado e 40%
de capital próprio se fazem qualquer complexo petroquímica, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão.
O interessante é que a Lei n'i' 6.151 implanta a economia de_ m_erca~o. implanta o regime democrático, implanta o caPitalismo industrial, o capitalismo aberto, o
capitalismo democrático, o Capitalismo de competitividade, com base- na Lei que o Senhor Presidente GeíSel,
_como o Presidente da República, na sua gestão, do Congresso Nacional foi emanada. Esta lei de economia de
mercado, que cria o Pólo Petroquímica do Rio Grande
do Sul, jâ cria em condições muito diversas de lâ em relaçãõ .à COPEME.-0 mais estranho ê que,.a despeito de
como saiu emanada, do Congresso Nacional, a Lei n9
6.151, o Poder Executivo, atra vês da sua reunião de Conselho de Desenvolvimento Econômico, de 27 de agosto
de 1975, dâ as condições de estabelecimento do Pólo Petroquímica do Rio Grande do SuL Nessas condições estabelecidas para inlplantação deste pólo, se dá a oportu~
nidade a que às empresas que explorariam o Pólo Petroquímica do Rio Grande do Sul, preferencialmente seriam as mesmas empresas que estavam aqui no pólo da
Bahia e no pólo de São Paulo.
Isto não é competitividade, isto não é- aquilo que a lei
mandou. A lei diz: economia de mercado; a lei diz: é ne-
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cessârio se criar pólos petroquímicos para corrfgir os
desníveis regionais, para que possa criar um poder econômico, social e político em cada uma dessas regiões, e
esses poderes econômicos socioiis· e poHticos possam
competir, política com política, economia com economia, sociedade e cultura, com sociedade e cultura. Este
foi o objetivo da Lei n"' 6.151, essa foi a filoSOfia do legislador, essa foi a filosofia do Congresso Nacional. Mas o
ato do tonselho do Desenvolvimento Econômico, quando dá a prioridade às empresasjâ exisü::ii.tes,jâ cria o oligopó!io. Isso é contrário à Lei nl' 6.251. Mas essa foi a
decisão. _E a decisão não vingou, não vingou porque no
Rio Grande do Sul, o Grupo Ipiranga, que teria que fazer a fábrica de polietileno de alta densidade, não aceitava se associar com Angelo Sá do Grupo Económico,
principalmente dentr_o _de uxn esquema de participação
minoritária, onde o Grupo Ipiranga entrava minoritário.
E assim a empresa da Bahla não conseguiu fazer a fábrica no Rlo Grande do Sul.
No polietileno de alta densidade isto ocÕrreu. No polipropileno, que é uma das fãbricas da Bahia interessadas
em fazer a mesma no Rio Grande do Sul, isto também
não ocorreu, porque o grupo VEBRA não se interessou
em se associar com o Leão Feter e Rauf Rosemberg, os
empresârios escolhidos diretamente pelo Sr. Géisel, pelo
Sr. Bellotti e pelo Sr. Perroni, ___ _
Mas este empresário que aqui esfá qUe se candidatou a
fazer a fãbrica petroquímica foi deslocado, se candidaw
tou a fazer a fá_briç_a de petroquímica de polietileno de
baixa densid_ade, foi deslocado, para se dar lugar ao Grupo Econômico e ao Sr. Leão Feter, poi"que eu não era escolhido do Geisel, porque a característica do empresário
que vos fala é característica do empresário que vem do
nada, é a característica do empresário que nã_o é político,
do empresário que trabalha, que se desenvolve e se desenvolve sem alguma genialidade, porque trabalhou,
porque desenvolveu e porque encontrou mercado fêrtíl e
se tornou empresãrio importante deste País.

ê dessa forma que deslocado de São Paulo, deslocado
da Bahia, com a Carbide não entregando a matériaprima necessãria ao desenvolvimento da no_ss_a fábrica
original, pedimos a oportunidade de fazer a fábrica de
polietileno de baixa densidade no Rio Grande do Sul, e
essa oportunidade nos foi dada. O _Sr_. Paulo Vieira
Bellotti, Secretário da Indústria e Comércio, nos deu esta
oportunidad~. Nós convidamos o grupo que é uma empresa do tipo da PETROBRAS. COnvidamos o Banco
Fqmcês Comêrcio Exterior para fítia-nCiãr 200 milhões
de dólares e conseguimos. Fizemos contrato com o grupo estrangeiro, convidamos a PETROQUISA para participar do empreendimento, porque sem dúvida a PETROQUISA ê indispensável como uma forma de proteger um empresário privado nacional contra os grupos estrangeiros, e nessa fase seguinte, nessa (ase de início de
desenvolvimento da indústria petroquíinica.
Dessa forma, com o meu grupo, com o grupo petroquímica formado, competi sozinho. Apresentei um projeto, com dinheiro; Cõm_tudo, Um dia sou chamado pelo
Sr. Paul_p Vieira Bellotti, Secretário da Indústria eComêrció, que me disse: aqui estã o Sr. Perrone, da PEM
TROQUISA, que veio me trazer uma informação de que
a PETROQUISA não aceita um terceiro concorrente no
mercado.
E o Plano Nacional de Desenvolvimento? E a Lei n'i'
6.151? Mas, Sr. Belotti disse: não pode, a PETROBRAS
é mais forte, não estamos interessados em criar mais um
competidor. E assim, o meu projeto de 200 inil toneladas
de polietileno de baixa den_s_id_ade foi entregue a 100 mil
toneladas a POLIOLELINAS, e 100 mil toneladas à POLITENO da Bahia. As_sim tuô_o _co_ntra a lei, ao arrepio
da lei, os mesmos grupos existentes seriam Os produtores
dessa matéria-prima no Rio Gr_ande do Sul, e a[ se formava um grupo único no território naCional, obviamente
sem competitividade. Eis que o grupo da POLIOLELINAS fez aTábrica do Rio Grande do Sul, o da POLITENO, a despeito de que se comprometeu com o Ministério
da Indústria e do Comêrcio, abandonou o projeto, quando a central de matérias-primas já estava ~m sua fase
adiantada de construção. Abandonou o projeto, simplesmente abandonou o projeto. Nessa oportunidade, eu
maís uma vez fui falar com o St. Belotti, já Diretor da
PETROQUISA, já não mais Secretário da Indústria e
Conlêrcio, Diretor da PETROBRAS. Disse a ele que se a
POLITENO abandon.Q'U Q_ projeto, e já vai um ano e
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meio, que a central de matérias-primas do Rio Grande
do Sul já está quase pronta, por que não dava oportunidade ao industrial privado brasileiro de fazer a fábrica
no Rio Grande do Sul? Ele se sentiu desprotegido de
qua_Iquer argumentação e foi obrigado a entregar a oportumdade a este empresário. Peguei essa oportunidade e
fiz a fábrica do Rio Grande do Sul. Fui procurar a CDF,
e disse a eles em primeiro lugar, que, a despeito de que
perdemos a oportunidade fazermos a fábrica de polietileno no Rio Grande do Sul, àquela ocasião perdemos a
oportunidade para a POLILELINAS e a POLITENO,
eu _queria mostrar para eles que o Brasil corrige os seus
atas e que estava dada a oportunidade ao grupo francês.
O grupo francês não aceitou mais. CõnVidei um outro
grupo, a (ilegível), da própria França, e esse grupo aceitou fazer a fãbrica, vendendo a tecnologia, transferindo
a tecnologia básica, primeiro caso de transferência de
tecnologia bãsica efetiva rio Brasil, exigi que fosse transferido. Fizemos pelo mais barato preço do mercado nacional nossa fábrica, orçada em 139 milhões de dólares,
saiu construída, finalmente, por 92 milhões de dólares,
embutido nele 7 milhões de dólares d_e capital de giro. A
complementação mecânica custou 85 milhões de dólares,
aquilo que foi orçado em 139 milhões de dólares pelo
Banco Mundial, e 120 milhões de dólares pelos técnicos
da PETROBRAS. Assim conseguimos fazer uma fábrica, a mais moderna do País, com 85 milhões de dólares.
Dessa forma eu consegui aproveitar a oportunidade e me
tornei um empresário petroquímica no Rio Grande do
Sul, o último empresário petroquímica no Rio Gl-ande
do Sul.
No momento em que a nossa fábrica inicíou -a- pro~
dução, eu quis assumir- a Companhia, na conformidade
da Lei n'i' 6.151, e a PETROQUISA me impede de assumir a mínha própria Companhia, por que a minha pretensão era competir com os outros grupos existentes no
País, no mercado brasileiro. Eu fui impedido, fui deslocado, o Sr. Presidente Cesar Cais, da Comissão, acaba de
ler o cartão, como Presidente do Conselho de Administração, mas há duas semanas atrãs eu fui destituído. No
meu lugar, quem foi? O Presidente do Conselho de Ad·
ministração da POLITENO, José Jucá Bezerra Neto,
homem do grupo Geisel, acintosamente, contra a Lei de
Sociedade Anónima, contra as normas todas desta República. O Presidente do meu concorrente passa a ser o
Presidente da minhª Companhia. O empresário privado
nacional, que botou dinheiro, que fez a fábrica a custo
mais reduzido, tecnicamente, é destituído da adminis- traçào da Companhia pela PETROQUISA, por esses adminístradores da PETROQUISA, por Paulo Vieira BeJotti, Presidente da PETROQUISA, por José Jucá Bezerra Neto e por Ernesto Geisel, do Grupo NORQUlSA,
porque não querem mais um competidor no mercado na:.
cionaL E verdade, porque não aceitei sentar com os outros para fazer qualquer acordo de mercado, porque é
necessàrio que se crie, um pouco de competitividade, é
necessário que se crie um pouco de economia de mercado para poder se encontrar um pouco a razão da existência da cultura, da_v_ontade d~_ trabalhar que não fi-carganhando um dinheiro de forma fácil, de uma forma praticamente ilegal.
Meus Senhores, dessa forma é que se criou e desenvolveu a indústria petroquímica brasileira. Primeiro complexo petroquímica fracassado, porque as pretensões
desse grupo estrangeiro não eram universais, e eles fracassaram. Assim nasceu o primeiro complexo petroquímica da iniciativa privada brasileira, e isso é muito importante que eu diga, Senador, como que a iniciativa privada _perd~u o seu _controle na Petrog_uímica União. O
General Ernesto Geisel, quarido Presidente da República, pretendendo fazer o complexo petroqufmico do Norw
deste sob a égide da administração da NORQUISA, no
tempo do General Ernesto Geisel, Presidente da PETROBRAS, a Petroquímica União não conseguia elevar
o preço do eteno, porque o preço dos produtos em geral
subiam, o desenvolvimento do aJ.unento de preços, que é
uma clássica doença nacional, Os preços subiam e o grupo privado não conseguia aumentar o preço do produto
básico, que é o eteno. Subia e fói pedir ao sócio, a intervenção do sócio PETROBRAS.":Governo, para que fizesse uma interferência jl,lnto ao CIP, e que pelo ao menos
colocasse o preço a nível de custo. Isso_niio cçmseguiram.
Então esse grupo privado estrangeiro e ·nacional, che_gou
um certo dia ao Sr. Gi;:i~el, Presidente da PETROBRAS,
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e disse: a Petroquímica União é do senhor, porque nós
não temos mais condições de mantê-la. O caixa está estourado em 20 milhões de dólares, e a cada dia que passa
isso aumenta mais. E melhor entregar para a PE~
TROBRAS, que faça um monopólio estatal de petroquímica, e assim o grupo privado se retira e não perde mais.
O Gen~ral Geisel aceitou ficar majoritârío da Petroquímica União, passou a ser majoritário da Petroquímica
União. O primeiro complexo petroquímica da iniciativa
privada, o Sr. General Geisel passou a ser o majoritária
companhia. E permaneceu ainda nesta Companhia o
grupo- do Sr. Paulo Gaia, privado, -com 30%. E 24 horas após a PETROBRAS ter assumido a Companhia Petroquímica União, subiu em 80% o p-reço do eteno,
quando a inflação brasileira estava por volta de 15%.
Essa é a forma. Os Senhores vejam que o Sr. Geisel,
diante da PETROBRAS, homem forte do Estado, da
Companhia PETROBRAS, e o Geisel, depois que sai da
Presidência da República assume a presidência de uma
companhia privada que se tornou praticamente hoje a
maior empresa petroquímica deste País.
Para fmalizar, quero informar a V. Ex~s que tudo isso
que falei é simplesmente narrativo, não há nenhuma estória, não hã nenhuma invenção. Mas eu gostaria de não
perder a oportunidade de transmitir qual a minha opinião, a minha opinião ê que a PETROBRAS precisa ser
preservada no seu monopólio estatal de petróleo. É preciso se dar ao povo brasileiro a oportunidade de desenvolvimento de uma indústria petroqulmica nas mãos da
iniciãtiva privada, para que tenhamos uma sociedade
aberta de ecori.orilia de mercado democrática por excelência.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Neste_moment_o
passamos à parte daqueles que se inscreveram para fazer
perguntas aos dois depoentes.
O primeiro inscrito é_o _Senador Roberto Campos, que
tem _a palavra.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, de iniciá gostaria de pedir sua indulgência para comentar ambos os pronunciamentos aqui feitos. O prinleiro pronunciamento só pude ouvir em parte, dado que V. Ex~ não
ignora, ...
O "SR. PRESIDENTE(Cesar Cais) -Senador Roberto Campos, eu gostaria que as perguntas fossem feitas
dentro de um prazo de 10 minutos.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Não poderia me conceder um pouco mais? Vou falar sobroe_os dois.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) - Solicito que
seja dentro de 10 minutos, porque tem()s mais alguns inscritos.
d SR. ROBERTO CAMPOS - Tive que ir, ainda
que rapidamente, a reunião do PDS, e por isso oS: meus
comentários são um pouco fragmentados.
Imaginei que o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Petróleo do Rio Grande do Sul viesse aqui falar
sobre problemas trabalhistas, relações de trabalho com a
PETROBRAS. Por isso ele é uma autoridade e seria inM
teressante ouvi-lo. Pôs-se a debater sobre política geral
de petróleo, emitir conceitos e_conômlcos, _totalmente
ínacurados. Isto significa uma perda de tempo para o Senado. Senão, vejamos. Hã vários erros em sua alocução,
erros· de fato, erros de conceituação. Um erro de fato e
de somenos importância é que ele disse que teria sido assinado um contrato de risco com a PAULJPETRO. Não
foi: A PETROBRAS vetou. O que houve foi um contrato de serviço. Parece, entretanto, a coisa mais grave, porque o ilustre Presidente do Sindicato não sabe bem o que
é um contrato de risco. Talvez ele não perceba que se trata de uma modalidade internacionalmente aceita em
substituição aos antigos contratos de concess~o. Os mais
variados países das mais variadas ideologias, fazem este
contrato de risco. O mais novo membro deste clube, que
fez -contratos de risco mais generosos, mais atraentes
para o capital forâneo foi a China Comunista, que por
isto estã se beneficiando de um grande fluxo de capital.
O erxo dos contratos de risco foi precisamente terem sido
ad.ministrados pela PETROBRAS. E uma estupidez nomear Erodes para diretor da maternidade. A PETROBRAS nunca teve este tipo de competição, nem
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mesmo uma competição Controlada; seu interesse é O de
desmoralizar a própria idéia de contrato de risco. Resistiu o máximo que pôde. O Presidente.Geisel decidiu pela

sua adoção, em 1975. E as cláusulas eram muito mais in-

timidantes, muito mais do que atraentes. Por exemplo,
quem fizesse um contrato de risco poderia chegar a tê-los
até a fase de descoberta e montagem do campo. A explo-

ração ficaria a cargo da PETROBRÃS.- Como se sabe
que a amortização do investimento num contrato de risco depende da taxa e velocidade de exploração, isSO sig--

nifica que o tempo de recuperação de capital seria uma
grande incógnita -para a·ín:vestidor. As áreas foram áreas

escolhidas pela PETROBRAS, então, não sabemos
como foram escolhidas, uma grande falta de decoro, a
Associação de Engenheiros da PETROBRAS, rile parece
ser mais um clube de ideólogos do que de geólogos, disse
alto e bom som que vetaria o contrato feito pela PETROBRAS com a Chevron, no Maranhão, porque incluía ãreas que teriam posSibilidades de ter petróleo. A
diferença é que só se pode contratar sobre o ríscõ as
ãreas que não tenham possibilidades de apresentar recursos petrolíficos. Vejam qUe crime contra a Nação. Que
absurdo, que falta de pudor. Fajler-se um contrato, com
uma escolha de lotes e tratos tais que se reduzam ao
mínimo, se não a zero as poSsibiJidades de se encontrar
petróleo.
O contrato de risco teria que ser administrado por rim
comitê interministerial, com uma visão mais ampla do
que a tacanha visão da PETROBRAS, sempre r~ceosa
de qualquer desmerecimento dos seus méritos. O interesse da empresa não--parece ser o petróleo rãpido para o
Brasil;-- é serupre petróleo, somente através da PETROBRAS: Por isso ~ou propor a esta comissão, como
uma das conclusões, que a supervisão dos contratos de
risco, sejam entregues a comissão interministerià.l, com
gente de visão mais ampla, que conl:!e.ça p[oblemas de investimentos e angústia cambial do Brasil.
Uma das conseqUências desta estranha disposiçãO de. _
se entregar à PETROBRÃS a gestão dos -COntratOs- de
risco, foi o retardamento da exploração. Mas durante o
tempo médio que se leva para a montagem do campo
submarino é de 4 anos. A Bacia de Campos foi descoberta em 1974, ejã devíamos ter petróleo em 1978, a tempo
de evitarmos o impaCto tremendo da segunda crise do
petróleo, em 1979, que novã.mente triplicOu os preços do
petróleo, e evitando o endividamento daí decorrentes,
teríamos também evit"ado a carga de juros. A PETROBRAS viveu nove anos, e apenas agora o campo está entrando em operação. Ao contrãrio, entretanto, do
que diz o nobre Presidente dos Sindicatos dos Trabalhadores, se a exploração da Bacia de CampOs Cstívesse siOO
aberta a contratos de riscos, por gente que jã tinha feito
estâ proeza no Mar do Norte, em condições mais difíceis, teríamos tido petróleo muito antes, bastante antes, e
isso teria ecorromizado o endividamento para o Brasil e o
pagamento dos juros que tanto nos atormenta.
Refere-se o ilustre Presidente à campanha da imprensa
que vem tendo sido pelo menos contra a PETROBRAS,
aparentemente citou o Jornal do Brasil e, se não me engano, o Estado de S. Paulo, e citou editoriaís. Ao- que parece, os editoriais não são p3gos, representam a opinião
dos jornais, e os jornais estão refletindo a opinião- de
uma parte substancial da populaçã_o, Onde há de~perdf
cio de recursos públic_os, é na vasta publicidade que ~az a
PETROBRÃS, admitiu aqüi o-seu Presidente que Osgas~
tos no ano passado foram 36 milhões de dólares em favor de uma empresa que não tem competidores, não tem
mercado a conquistar, e que vem sistematicamente desobedecendo as instruções regulamentares e mesmo os
princípios legais e constitucionais. Ao contrário dO que
diz o ilustre Presidente dos Sindicatos, a PETROBRAS
se tem expandido fora -das áreas legais, não subinetida a
nenhuma contratação. E o Dr. Boris é testemutlha desta
expansão ilegal, da PETROBRÀS, abusiva, ditatorial,
fora das ãreas de monopólio. Sua função na PETROQUTMICA é meramente supletiva, enquando a inici<:i.fiva privada não estiver disposta a enfrentar os riscos. Hã
um investida brasileiro, que aqui esteve, disposto a correr a risco. E ê ini_bido nisto pela PETROBRAS, ou pela
sua subsidiãria:, a PETRUQUISA, o que vem a dar no
mesmo. A rigor, trata-se de uma violação grave da Lei
Antitruste, que não é uma lei do pf:ríodo revolucionãrio,
Sr. Presidente, mas uma lei período João Goulart, a Lei
,n9 4.137, que considera delito penal restrições a concor-
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rência, corrupção de preços, coisa recusada pelo Dr. Boris, e açambarcamento de mercado. Todos esses elementos que ele citou deviam agora ter sido chamados aos
Tribunais, para se justificarem de infração à Lei goulartiana, de n'? 4.137, se não me engano de novembro de
1962.

Alega o ilustfe Presidente que a PETROBRÁS foi Privada do acesso ao mercado de capitais, não sei se o foi,
as ações da PETROBRÃS são das mais negociadas em
bolsas. Mas se tivesse ocorrido, não seria totalmente absurdo, porque a PETROBRÁS tem outras fontes de financiamento, e não legítimas. Umas das fontes quejá_indiquei aqui, é o imposto único, cobrado do consumidor,
de vez que do consumidor se vinha cobrando - felizmente o atual governo está revendo este processo -·o
preço de 30 dólares por barril, a despeito de estarem
caindo os preços internacionais de petróleo, e que os
preços acusados para a produ~ão brasileira pelos próprios Diretores da PETROBRAS são substancialmente
inferiores a este limite. Havia, portanto, uma folga, que
representa um imposto oculto cobrado do consumidor, e
est_a folga pode ter atin$ido a 12 trilhões de cruzeiros: o
que significa que durante o ~no to_do o orçamento de mvestimenta da PETROBRAS foi financiado não pelos
seus lucros de exploração, mas peló imposto Oculto exttafdo do consumidor, imposto que deveria ser do expresso conhecimento do público, e votado_ pelo Congresso.
o ilustre Presidente do sindicato, aparentemente não
satisfeito com -0 monopólio do petróleo, quer outros monopó!ios; quer-também 0 do álcool, irrealmente se_abocanhou 0 monopólio de tancagem de ãlc_ool, mas isto é
inconstitucional. Monopólio só se pode criar por leis, e
não houve lei criando esse monopólio. Ela abocanhou 0
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de monopólio, aliás, é incoerência falar-se em democracia plena e falar-se em monopólio, pois o monopólio é a
mais profunda das limitações de direitos. Democracia se
intitula direitos iguais para todos; o monopólio é reserva
de direito para alguns beneficiados, hã, portanto, uma
total incompatibilidade.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) Senador Roberto Campos ... -

Eu pediria ao

o SR._ iOBERTO CAMPOS--: Vá_riQs dos ~pis6dios
relatados pelo Dr. Boris são perfeitamente corretos. A
PETROBRÃS tem usado como instrumento de pressão
a manipulação de preços dos insumos básicos da petro~
química, elevando esses preços para expulsar entidades
privadas que estavam trabalhando no campo, e que se
viam colhidos entre duas tesouras; de um lado os preços
altos dos insumo"s básicos; de outro os preços controlados do produto de transformação. Mas também o mesmo mecanismo foi usad~ para beneficiar desmerecidamente a PETROBRÁS, baixando-se o preço de nafta e
de eteno, quando assim convinha à PETROBRÃS. E, re~
leva notar que tanto o CIP, como o Conselho Nacional
do Petróleo são extremamente orgulhosos, dificeis e tenazes na 'rj;SÍStência e- modestas pretensões da empresa
privada em fetação a aumento de preços, são inteiramente submissos à PETROBRÁS nesse particular. Tão submissos que chegam a engenhar um preço artificial inexis-tente no mercado de 30 dólares por barril para satisfazer
a PETROBRÂS, que devia financiar o seu desenvolvimenta e as suas pesquisas com os recursos, com os lucros
auferidos da exploração, como fazem todas as companhias privadas. Elas pagam ro_yalties muito mais generosos do que os da PETROBRAS, elas. financiam todas as
suas pesquisas com os recursos auferidos, dos lucros nor~
mais - elas não têm direito a preços controlados no
mercado, elas tem que concorrer no mercado mundial.
Viva a concorrência!

monopólio do transporte marítimo de longo curso, não é
monopólio da PETROBRÁS, é uma apropriação ilegftt~
ma. Ela está agora querendo o monopólio do transporte
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- V. Ex• não tem
de gãs, outra apropriação indébita e ilegítima. Em suma,
-.ão contrãrio do que disse o ilustre Presidente, os presinenhuma indagação? Foi só uma apreciação.
derl't~s .d_<l. PETROBRÁS não foram modestos e tlmídos
ein defenáer 9 ª- interesses âa empresa. Não! Chegaram
O SR. ROBERTO CAMPOS - Não. Só uma apreao extremo de V~!sções constitucionais para ampliar a
ciação.
empresa muito além diis á_ri:as-legais de monopólio.
O-SR. JOSt MACHADO - Pela ordem, Sr. PresiConsiderando o panora;-ã -!!.is!.é_rico que houve no
dente~ Todos os depoentes foram citados nominalmente
mundo depois, digamos, tomando utn perfodo recente,
e de certa forma criticados rudemente. De maneira que
depois da primeira crise do petróleo, o al·~sil_está chenão obstante, não tenha havido nenhuma indagação formal, acho que seria da maior conveniência que se asSegugando hoje a 500 mil barifs, e todõs saudamos~-rasse a palavra ao depoente para que eles pudessem es- _
O SR.
--São 600 mil barris.
'--._,çjarecer algumas das aleivosias levantadas pelo nobre Sek
na-dto
r_!_
O SR. ROBERTO CAMPOS - Ê, 600 mil barris, e
todos saudamos esse acontecimento. Mas o que ocorreu
O s;--:fRE$1DENTE (Cesar Cais)- Com a palavra
no mundo sob a iniciativa privada? Surgiu nessa época o
o Sr. M aura u"'1;-~.r~ra.
complexo do Mar do Norte, capacidade de 2,5 milhões
O SR. MAURO UBi'RAJ.~RA CHAVES DA COSde harrís, qüatro Vezes a nossa prOdução atual. Alasca
TA- Eu sairia daqui até, ind!.!slve chateado, se porven2,5 milhões de barris; Nigéria entre 1,8 e 2,3 milhões de
tura o nobre Senador Roberto Cani;'OS yiesse a c~:mcor
barris; Indonésia 2 milhões de barris, parte surgida de~
dar com a nossa posição. (Risos). Inclusiv?, ~tet, acho
pois de 1974, jã produzia anteriormente. Hã outras àreã.Sque talvez tenha atingido o objetivo, jã que ele se~ todesenvolvidas após a descoberta da Bacia de Campos.
talmente contra.
·
Financiadas e desenvolvidas por quem? Pela iniciativa:
~------privada. Com riscos para a soberania de Governos?
'fainbém não podemos_ vir aqui, nós como trabalhadoNão. Os Governos que quiseram, Simplesmente desaprores da PETROBRÃS, tentarmos uma relação de trabapriaram essas empresas, ainda que se tratasse de minipolho, já que entendemos dentro da nossa visão que não setências miserãveis, em termos de administraçãO oU de
ria. o for'i.un adequado, e possivelmente tenha erros ecopoderio bélico, como Líbia, como Kuweit, como Catar,
nômicos de avaliação. Agora, o que talvez esteja em
como Arábia Saudita. Está totalmente enganado, Sr.
campos diferentes é a posição do nobre Senador e a nosPresidente; o monopólio do petróleo só nos fez atrasar, é
sa, do~ petroleiros, aonde, inclUsive, ele também, me Cri·"
um atraso enorme de vida para o Brasil. E me alarma
ticando talvez de uma avaliação eç_onómica despreparaque o Senhor ainda queira sugerir riovos monopólios.
da, _também me permito colocar que talvez ele esteja
Agora, se quiser sugerir noVos monopólios, sejá mais
numa avalicação meio errada, aonde ele tenta colocar,
imaginativo, pelo amor de Deus! Surgira o mon0Jj6lio
s~ mu~ta propriedade, de que talvez a EFETE seja mais
da energia iônica, dos raiõs laser, da energia de paitícuuma posição ideológica do que de geólogos. Talvez ele
las, da fusão nuclear, coisa que estão no futuro, e não do
não tenha condições para avaliar o que seria mais uma
petróleo, que está no passado e no presente. Portanto, a
po$ição ideológica do que de geologia.
exposição do ilustfe Presidente é um tecido de ÍncoerênQuanto à tentativa até de praticamente justificar o recias, revela desconhecimento de magnitudes econômicas
corde de 600 mil barris diãrios, que ele num lapso de mee sérios erros ·de fato.
mória colocou como quase 500, mas já estamos em 600,
Estou de pleno acordo com a maioria dos conceitos
praticamente, justificando qUe teffioS outros Pafses no
emitidos pelo Dr. Boris. Ele estã defendendo a -iniciativa
mundo com 2,3, 2,8 rhilhões de_barris diãrios; eu só diria
privada após sofrer na carne o éarãter opressivo; que é
também que esse retardamento seguramente ocorreu em
inerente a todos os monopólios. Todos os- monopólios
decorrência, passiVelmente, de um retardamento do Gotendem a ser despóticos. O momopólio é profundamente
verno Geisel na prospecção, aonde houve simplesmente
uma eliminação total dos recursos para a prospecção,
anti-democrático, como a instituição de per si, não é apepesquisa e produção de petróleo.
nas a PETROBRÁS, hã algo de depravad<? no conceito
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Quanto ao imposto oculto, eu desconheço, ~i que
existe uma tentativa de investimento_ ria PETROBRAS,
nesta varíante do barril de petróleo importado e produzi.
do nacionalmente._ Agora, esquece o Senador talvez de
colocar_lamh_ém, já que ele colocou entre aspas esse imposto oculto, que o próprío Governo, o próprio Executivo, hoje, estâ com um absurdo de imposto oculto dos derivados de petróleo, onde temos ali simplesmente 2,4%,
que seria a percentagem da PETROBRAS para refino, e
todos os demais é simplesmente para situaçõeS de FGTS,
Fundo de Garantia, uma sér'ie de ®ilias. Entã9, se existe
imposto oculto para a- pOpUlação, seguramente deVerá
ser a níveJ dos derivados de petróleo, E quanto a essa
possibilidade de termos nós .•._
O SR. ROBERTO CAMPOS - A percentagem da
PETROBRÁS do preço é, hoje, de 49%.
.
O SR. MAURO UBJRAJARA CHAVES DA COSTA - Correto.
Quanto ao problema enfocadó peló Seil<fdor, do aspecto de gás natural e do álcool, de que seria ínc_onstitucional o monopólio, eu confesso que eu não entendo
muito de leis, mas entendo um pouco, talvez, de sentjmento de povo ou de um trabalho mais ou menos constante junto às populações, e entendo que se porventura
há um sentimento popular de Norte a Sul, do Oiapoque
ao Chui, ou que este gás natural também viesse a ser monopólio da Nação, ilada mais justo me parece que se tentasse transformâ-lo em constitucional. Agora, tentar
praticamente refrear ou impedir ou cercear um povo daquilo que entende como fundamental, por uma posição
meramente, admitimos, se tentar tranSformar ou adaptar
ou readequar uma Co_nstituição, me parece assim, qtiaSe
uma heresia a nível social.

O SR. ROBERTO CAMPOS.:.. O povo não foi consultado. Os Governos do _Rio de Janeiro _e do Estado de
São Paulo estão protestando contra este monÕp61io
ilegítimo.
O SR_MAURO UBIRAJARA CHAVES DA COSTA - Concluindo, ao meu erro de contrato de risco em
relação a contratos de serviços, eu admito mas eu entendo que talvez o objetivo seja, praticairic!nte, de semântica. O objetivo é o mesmo variando-mais a linha de semântica, o objetivo fói o mesmo, ou-Seja, houve unia privatização numa tentativa de um contrato de serviço ou
de risco, quebrando, entendemos nós, totalmente o mono~ólio do petróleo. Mas gostaria de dizer que fiquei sa~
tisfeíto pelo fato de o nobre Senador não concordar com
as posições nossas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) lavra ao Dr. Boris Goventz;wafg.

Concedo a pa-

O SR_. BORIS GC.VENTZV Ã.IG- Fiquei muito felíz
em ouv~r a.~ palavras do Senador Roberto Campos, inc~nsá':Cl batalhador dos princípios democráticos e do re~me de economia de mercado.
~ questão da filosofia que uma comunidade, que uma
sociedade assume, em determinado momento histórico,
no momento presente brasileiro, a Constituição Nacional, a vo~tade do povo brasileiro é de vivei' um regime
democrático, aberto. Se amanhã o povo brasileiro resolver enver-edar por outro tipo de regime, ele é soberano
pelo voto, pela vontade popular, obviamente haverá alteração do regime. Mas, hoj.e, o regime defendido pelo
Sen~dor Roberto Campos é pelo empresário privado que
aqui se encontra, é o regime capitalista, o regime onde o
trabalhador vive melhor do que no regime comunista, 0
regime onde a iniciativa privada tem a condição de se de~
senvolver e trabalhar para o progresso da Nação, da
mes;"'la forma que o trabalha-cto_r br~_sileiro. E, gostaria,
aqui, de aproveitar a oportunídaâe, para que os Srs. trabalhadores da PETROBRÁS e de todos os setores, mais
técnicos e menos técnicos, se voltassem efetivamente
para esses que estão liderando a sua organização, para
que ela não seja um instrumento de grupos privados a
serviço de interesses que não são ínerCn.tes aos interesseSda PETROBRÁS.
Era isso o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Concedo a palavra ao nobre Deputado Mário Lima.
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O SR. MÃRIO LIMA- Sr. Presidente, Srs. Senadores t: Srs. Deputados:
Hoje, esta Comissão vive um dia muito importante.
Estão_ aqui todos os dirigentes, legítimos representantes
dos trabalhadores de petróleo em todo o Brasil. E esse
debate é um indício de que este País realmente se liberta
de 20 anos de ditadura. E quando a gente ouve o ilustre
empresário vir aqui se qucixa·r de que foi vitima, também, do arbítrio, eu lhes perguntaria: e os trabalhadores,
que queixas poderiam fazer desses 20 anos de ditadura?
Essas críticits não cabem aos trabalhadores se este Pais
chegou onde chegou, a ditadura tem grandes respOnsabilidades, e o ilustre Senador Roberto Campos é um dos
culpados por isto, porque foi uma das figuras mais destacadas du_rante os 20 anos de ditadura; ele teve uma influência muito grande: foi o primeirO-m_inistró do Planejamento da ditadura.

De forma que, as perguntas que eu ia fazer eu acho
que vão ficar prejudicadas, devido ao adiantado do tempô. Eu achei mais importante fazer também o meu comentário na condição de trabalhador que sou, com muito orgulho, da PETROBRÃS, meu primeiro e único empreg_ô e,_ me orgulho de ver aqui todos os meus companheiros, que se deslocaram deste imenso Pais, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, para virem dizer a esta Comissão, da sua preocupação e da sua disposição de lutar
para defender o patrimônio da Nação. E a PETROBRÁS não é propriedade dos trabalhadores e nem
de ninguem, a PETROBRÁS é propriedade dos 130 milhões de brasileiros, até daqueles que a combatem de ma~
neira injustificada e de maneira irracional.
E: isso, Sr. Presidente, que eu considero importante
destacãr nessa oportunidade.
E, gostaria de, por último, fazer um breve depoimento
sobre esse problema.
No início da década de 70, eu trabalhei em urna pequena indústria que usava polietileno de baixa densidade, e
realmente é isso que o Sr. Boris, disse aqui. E: um absurdo o que se via neste País. Agora, o que não se entende é
que essas coisas ainda continuem. Temos que demarcar
os campos. Este País tem que escolher o regime que quer,
e o sistema econômico, não pode ficar à mercê de cada
interessado. Há alguns que querem internacionalizar a
economia do País em proveito de grupos privados. O Seilhar diz aqui: - Sou um empresário brasileiro, nacional
e minha empresa é brasileira e nos meus negócios predominam o interesse da empresa privada brasileira. O Senhor conta com a nossa simpatia e com o nosso entu~is.&
mo. Mas há alguns que querem realmente qu.~ este País,
que hoje deve mais de I00 bilhõ~s d~ dóiares, passe a dever 300 bilhões, e isso não Ürieressa ao povo brasileiro e
aos trabalhadores de petróleo.
O depoimento dü companheiro Mauro deve ter supreendido o ilustre Senador Roberto Campos. Talvez ele
esp~_asse aqui um trabalhador despreparado, amendrontado, que só viesse falar aqui em coisas fúteis e desinteressantes. Ao ver um companheiro que gasta as suas
horas de lazer lendo e pesquisando esses assuntos que
são do maior interesse da Nação, ele deve ter ficado surpreendido. Daí a sua competente, brilhante agressividade, mas totalmente destruída de fundamento. Eu lamento que o ilustre Senador não estivesse aqui. Mas as afirmações dele também não têm conteúdo. Os países que
ele citou não são exemplo, não elucidam nada. Essa his~
tória de dizer que a Bacia de Campo-s entregue a nação
estrangeira, eles não têm tecnologia para produzir petróleo numa lâmina de água que o Brasil tem hoje. O
Brasil é a Nação que tem a tecnologia mais avançada no
mundo. No Mar do Norte não hã lâmina d'água da profundidade da que hã no Brasil. Essa tecnologia é nacional e essa tecnologia é dos técnicos da Petrobrás e, conseqüentemente, é da empresa, é uma tecnologia brasileira.
Nós já estamos exportando até para alguns países a nossa tecnologia. Isto é que desagrada a alguns. Este País é
viável. Agora é viável com a democracia, com a participação de todas as camadas e particularmente com a participação e o respeito aos trabalhadores, o que não houve nos 20 anos de ditadura. Isso é o que eu queria dizer.
Quero congratular-me com todos os trabalhadores de
petróleo e dizer a eles que voltem para as suas bases, divulguem esse depoimento, pois o que estava faltando
nesta empresa era transparência. Essas coisas todas que
o Senhor disse, Dr. Boris, eram feitas. Inclusive os trabalhadores não concordam com violência. Os trabalhadores são radicais contra a violência, os trabalhadores querem que haja transparência. Eu acho que o Senhor tem
todo o direito de reclamar os seus direitos. Agora, vamos
discutir democraticamente e ver até onde os seus direitos
não vão ferir o monopólio, pois se ferirem, nós estaremos contra o Senhor, se não ferirem, o Senhor contará
inclusive com o aplauso e atê com a solidariedade dQ trabalhador. O Senhor disse muito bem que é um empresário que veio do nada, com muito esforço, com muito
trabalho e que hoje tem uma fábrica que deve ter um
grande número de trabalhadores. ~disso que o Pais precisa, de fábricas e mais fábricas. Em face da situação que
está aí, quem é que paga um preço alto? Então, companheiros, voltem para as bases, divulguem esse depoimento e digam lã que esta Comissão está querendo dar às estatais a transparência que elas precisam. Elas não podem
mais ser consideyadas como empresas de propriedade

O SR. ROBERTO CAMPOS -Três_ anos.
O SR. MÁRIO LIMA - O itustre-CmpreSãdo 1 tem
que fazer também o mea culpa, os empresários brasileiros foram omissos e até coniventes cciin a ditadura. E
nessa ditadura_, nieus senhores, o maior ônus foi pago pelos trabalhadores; foram eles que pagaram o preço altíssimo para este País servir de campo de experiência, porque tudo isso que o empresário disse aí são experiências.
E foram feitas por quem? Pelos trabalhadores? Com a
omissão dos trabalhadores? Com o consentimento dos
trabalhadores? Não, senhores.
De forma que eu, na condjção de Parlamentar~ de trabalhador e de Presidente de um sindicato de trabalhador,
fico feliz em ouvir o depoimento do nosso representante,
o companheiro Mauro Ubirajara. Ele vem mostrar a esta
Casa e à Nação o patriotismo do trabalhador do pe_tróleo. Um lugar para se discutir salário não é este aqui.
Nós sabemos e vamos discutir no lugar apropriado. Mas
ele veio aqui como parte do povo brasileiro para defender o patrimônio desta Nação, defender a independência
deste País, defender a consolidação do regime democrático. É o que os trabalhadores querem. Toda vez que o
arbítrio domina uma Nação, a experiência está ~ em
_todo mundo, o maior ônus é pago pelo t.rdbalhador.
O Senador Roberto Campos, e~ t.~àas as oportunidades, nesta Comissão, tem del'!!:.instrado, eu acho, até o
seu desespero por não pçcte·r impedir a consolidação do
monopólio estatal r1este País, que custou o sacrifíCio ôe
gerações, m•!~'tos- perder:im a liberdade, muitos morreram, ~d.s o monopólio que estã aí, é uma realidade. E o
.S-;nador é um homem reconhecidamente competente,
mas tem o seu ponto fraco, essa sua obstinada oposição
ao monopólio estatal do petróleo. Ele deu uma informação ai claramente irreal. Ele cita uma sêrie de países
que produzem menos do que o Brasil. Mas ele não cifou
um país na latitude do Brasil que seja grande produtor
de petróleo. Sabe-se que a geologia nessa atividade, no
hemisfério norte é pródiga na produção de petróleo, ao
passo que a geologia do hemisfério sul é reconhecidamente difícil. Ele citou todos os países do hemisfério norte e não citou um sequer da latitude do Brasil. B muito
fácil. O dadO fica a critério de Quem õ ·apresenta.
Então eu acho que, o companheiro que representou os
trabalhadores fe:z um depoimento sério, lúcido, competente e, acima de tudo, patriótico. E os trabalhadores
vieram mostrar a esta Casa que hoje, quando o Presidente da empresa, o Dr. Hélio Beltrão, disse a esta Casa que
a PETROBRÃS entrava numa nova era, na hora de
transparência, as coisas têm que ser colocadas claramente para a opinião pública para a Nação. E é isso o que
os trabalhadores querem, e ê isso que, tenho certeza que
o nobre Senador Presidente desta Co!'llissão, Senador
Cesar Cais, e o n_osso Relator, Senador Severo Gomes,
querem, Estas confusões, esse jogo de palavras de contratos de risco e de contratos de serviços, isso não engana
mais a opinião pública.
E quanto ao ilustre empresário, o Senhor foi vítima da
ditadura. Se houvesse democracia neste País, talvez o Senhor não estivesse se lamentando. E, o Senhor não soube
se deu a contribuição que deveria ter dado para acabar
com a ditadura neste País. Não quero julgã-lo. Sei que é
um empresário competente, sério. Agora, o que falta
neste País é marcar as regras do jogo: onde é que vai a
iniciativa privada e onde vai a iniciativa estatal. Não temos que copiar nenhum país do mundo. O interesse do
trabalhador é servir à Nação. Não vamos copiar nada.
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deste o_u daquele senhor. Etas são propriedade da nação
brasileira e elas têm que agir em consonância com o interesse de toda a Nação. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Com a palavra
o Deputado José Machado.
O SR. JOSf: MACHADO - Sr. Presidente, PETROBRÃS para mim é Brasil, PETRÜ8RÁS para mim
é Nação brasileira. Discurtir-se nessa altura o monopólio estatal b agredir a história, a memória, a luta e o
próprio processo do desenvolvimento nacional.
O nobre Senador Roberto Campos, que todos nós respeitamos pela coragem que defende suas convicções e
suas idéias, conquanto delas diainetralmente estamos
distantes a 180 graUs, nãO ·perde a oportunidade de se
servir desta Comissão, como -disse na miitha primeira
manifestação, infelizmente não vai alcançar os seus objetivos. O qúe amanhã os jornais vão noticiar ê o que o Sr.
Roberto Campos disse, ou o que se dirá foi o que foi dito
pelo Dr. Boris GeVentzvaig e pelo Presidente do Siridicato Mauro Ubirajara, ou nada se dirá senão o que eles depuseram. Mas o que foi aqui acentuado e repetido p_elo
Senador Roberto Campos, que permanentemente diz
sempre as mesmas coisas, como se nós tivêssemos uma
nação altamente desenvolvida, como se fosse possível se
aplicar em um Pais pobre e subdesenvolvido, conquanto
a 8• potência econômica do mundo, é a 67• potêncía em
miséria do mundo na ârea social, hã um choque violento
entre a ação política qué hoje se desenvolve no Brasil, entre a política ecoilômicii- e sObretudo entre o destempero
social. E S. Ex• continua achando que-o pioblema Brasil
pode ser resolvido através de livros, teorias e métodos,
inteiramente distanciados da realidade de um País pobre
e subdesenvolvido.
Como se fosse possível uma economia de mercado,
como muito bem salientou o Dr. Mauro UOirajiii'ã di::n~
tro de uma realidade econômica, política e sodal em que
nós vivemos. Isto é um engodo, é uma mentira. Econo~
mia de mercado em um País pobre e subdesenvolvido é
como colocar-se aos trambolhões de uma mula dentro
do mesmo saco panelas de barro e panelas de ferro.
Quando hâ possibilidade de surgir empresas para competir com outras empresas essas empresas se ji.mtiim sob
a proteção do Estado e organizam o monopólio. O Sr.
Roberto Campos nunca discute-ou põe em dúvida o oligopólio que existe,- a- caracterização que é na índústrül
automobilística, inSPirada por S. Ex• f: ele o real dono
do milagre brasileiro, ao qual veio se aboicotar poste-riormente o Ministro Delfim Netto. Eoi S. Ex• que viabilizou e instituiu a cartelização da indústria automobilística neste Pais. Cartelização é oligopólio, é nada mais
nada menos do que reserva de mercado, não hã diferença
alguma. Eletrodomêstico, a indústria farmacêutica, tUdo neste Pais, é oligopolizado. Mas os teóricos da economia
fazem vista grossa a isso.
Quando S. Ex'- defende os contratos de risco, esquece
que estâ na Constituição que o monopólio de pesquisas é
da PETROBRÁS, e não foi feita nenhuma reforma Qa
Constituição para permitir que a pesquisa fosse dada a
empresas através de contratos de risco, que nome que se
lhe dê, está-se fazendo pesquisa, estã~se violentando a
Constituição, o·que S. Ex'" a toda hora gosta de chamar a
atenção. Digo isso, porque acheCp-i'Ofundamente desconcertante, depreciati~o-e indelicad~ o compo_rtam~nt_o_ d?
Senador Roberto Campos, cUja ausêrlcíà lamefitõ pro~
fundamente. Gostaria de ter a oportunidade de debater
com S. Ex'", talvez mais do que com os própriOS-debatedores, que se saíram maravilhosamente bem. Eu aplaudo
por inteiro o que foi dito aqui pelo Dr. Boris Goventzvaig.
Acho que realmente há uma privilegiação em todos os
setores da atividade económica deste Pais. Nós não temos nenhuma política definida. o que existe, na reandade, é uma política ecoriómica internacionalmente aberta
e privatista, arítinacional, anti-social, privilegiativa, cruel
e desumana, que lança uma sobrecarga permanente
sobre as camadas mais penalizadas deste País para ir be-neficiando uma minoria de privilegiados, em todas as
oportunidades escolhidas a dedo, como disse o Dr. Bo~
ris. Cito S. S'-, porque ê um homem da iniciativa priVada,
como poderia enunciar aqui o nosso Presidente do Sindicato Mauro Ubiraja-ra, que se referiu àqueles que dão
sustentação à idéia defendida por S. S• aqui, e inclusive
ao Instituto dos Econonii.Stas~do- Rio de Janeiro.
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Mas o Dr. Roberto Campos apenas se referiu de maneira jocosa à sociedade de Engenheiros da PETROBRÁS mais como de ideólogos do que de geólogos.
S. Ex~ se esqueceu de se referir à Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência, ao Centro de Estudos de
Defesa do Petróleo e da economia nacional; se esqueceu
de se referir ao Clube de Engen_haria do Rio de Janeiro,
uma das entidades mais respeitadas deste País; enfim, se
esqueceu de se referir ao povo nacional, ao sentimento
nacional, e ficou preso exclusivamente às suas convicções e às suas idéias, que eu respeito. Todo aquele,
mesmo se opondo a idéias, deve tratar com igualdade todos os depoentes e não menosprezar um líder sindical,
por entender que devesse ele aqui apenas falar em política salarial, quando S, S•, o.Sr. Mauro, deixou bem claro
que em matéria de petróleo, o que convêm à_ PETROBRÁS convém ao País. S~_Ex~ está muito mais-por
dentro, conhece muito mais desse assunto do que o
nobre Senador Roberto Campos,
Por isso mesmo eu lamento profundamente que o Senador Roberto Campos não esteja presente para mostrar
a S. Ex'" que quando lhe convêm, a Constituição pouco
valor t_em. Quando lhe convém, o mercado_ cativo pouco
valor tem. Ninguém criou o_ mercado cativo, que acabou
por desenvolver contra ele um grupo operariado poderoslssimo, que são os metalúrgicos e o próprio Senador
Roberto Campos. A indústria automobilística, a indús-_
tria de autopeças, que estavam praticamente inviabilizadas e que foi uma das metas apresentadas por S. Ex'- no
plano de metas do ex-Presidente Juscelino Kubitschek,
s-omen_te foi viabilizada em vjrtude da .carterização implantada por S. Ex•
Então isso- é preciso ser. ~ito, para que depoi~entos,
como os que foram feitos aqui, cOm um grau de seriedade que merece e mereceu o respeito e o aplauso de todos
nós, não possam amanhã ser objetos de PQm(;.nt~ri.os de
jornais que apenas vão ficar dentro dessa linha.
Nós já -tivemos vãrios depoentes, à exc~o daqueles
depoentes que trazem atrás de -si um peso de influência
juntos à imprensa, nenhum dos participantes destes trabalhos veêm o seu nome nos jornais, vêem ~s suas inquirições nosjorriais; so-mente se faz referência, sem se l~var
em consideração as inquirições que foram feitas ou oresumo do que é declarado pelos depoentes.
Mas c~ o que aqui foi declarado pelo Dr. Mauro é
muito Sério, tenho certeza que provavelmente S. S• terã
apenas enunciado nos jornais de amanhã a sua defesa da
iniciativa privada, sem entrar nos detalhes do oligopólio
que se fez da indústría petroquímica e sobretudo do prêmio Que recebeu por deixar agora a Presidência da Petroquímica Triurifo.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Peço ao nobre
Deputado José Machado que conclua a sua exposição,
pois o seu tempo estã esg~t~do.
O SR. JOSS MACHADO- Eu concluirei, Sr:Piesidente. Querô.á.Penas faZer Um apelo a V. EX.•,- e. esse ajie-lo eu estendo a todo o Senado. Foi criada uma comissão"
de inquérito, com ã assinatura de 36 Senadores, sendo
um dos primeifC:is signatários o ãfua] Presidente da República, José Sarney, para apurar irregularidade da
COriipanhia Vale do Rio Doce, cujo tempo já -ê insuficiente para apurar irregularidades da própria Companhía Vale do Rio Doce. Para que essa Comissão pudesse
se organizar, e se instalar, transformou-se estranhamente
num objeto quieto, para examinar 300 estatais deste
Pais. Então nós não chegaremos a resultado algum, nós
não chegaremos a conclusão alguma e nada serâ possível
se apurar aqui.
_Por: exemplo, eu não entendo, quando se está examinando a PETRO:BRÃS, quando foram enfocadas,_preci~
sando ser revistos alguns depoimentos que foram dados,
a atuação do Sr. Paulo Bellotti, a atuaçào especialmente
do Presidente Geisel e, porque não dizer, do ex~
Presidente Shigeaki Uequi, como esta Comissão possa
alcançar algum fim se eSsas pessoas não -puderem, por
exemplo, aqui ç:-omparecer, principalmente o Dr. Paulo
Bellotti para dar esclarecimentos, e o Presidente Geisel,
para esclarecer uma série de atos que foram praticados
ao seu tempo como Presidente da PETROBRÂS e como
Presidente da República, se manteve o seu interesse dentro da área do petróleo.
Da mesma maneira o Presidente Shigeaki Ueki, que
durante seis anos fOi Ministro das Minas e EnCrgia, du~
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rante 6 anos foi Presidente da PETROBRÃS, ou quase
isso, e durante três anos foi diretor da PETROBRÁS,
conseqüentemente, estã há 15 anos na área de petróleo,
está mais por dentro do que acontece na PETROBRÃS
ou dos erros ou dos equívocos ou das distorções que
ocorreram dentro da PETROBRÁS do que qualquer um
dos que aqui depuseram.
O Ministro Hélio Beltrão, com 5 ou 4 meses de PETROBRÁS, com toda a realidade nada tinha que acres~
cen!ar aqui, pois ainda está conhecendo a PETROBRÁS, conquanto tenha sido o seu primeiro
diretor-administratívo, razão por que o seu depoimento
foi por demais superficial, e não poderia ser de outra forma, não tinha condições de esclarecer nada que lhe era
perguntado.
Por isso, Sr. P.r~dente, me congratulando e aplaudindo o__ Presidente do Sindicato do Rio Grande do Sul,
Mauro Ubirajara Chaves, me congratulando com o representante da autêntica iniciativa privada brasileira
não nacional, porque nacional é aquilo que! organizado
segundo o Direito brasileiro, e nisto aí vamOS cair nesta
ESSO Brasileira de Petróleo, General Motors do Brasil e
outras empresas nacionais que ai existem, quero encarecer a V. E~• para que se estabeleça um critério de comportamento nesta Comissão provisória, de tal sorte que
os depoentes, quanto mais humildes forem considerados
pelos Senadores e Deputados, melhores eles devem ser
tratados nesta Casa, que é a Casa deles, porque na realidade qualquer agressão que se faz aqui, ainda que se
queira fazer agressão para se defender teorias e posicio-namentos de ordem económica, de ordem financeira, são
agressões feitas diretamente a uma classe e diretamente
ao povo brasileiro. f: o apelo que faço a V. Ex•, e é um
apelo profundo que faço também aos Srs. Senadores, já
que não temos poderes para indicar depoentes, que examinem com seriedade a necessidade de trazer o ex~
Presidente Geisel, a necessidade da audiência nesta Co-missão do Sr_. Shigeaki Ueki, e quem sabe, Sr. Presidente, até V. Ex'- mesmo descer da Curul Presidencial e,
como ex-Ministro das Minas e Energia, também comparecer, na qualidade de depoente, para dar esclarecimentos a esta Comissão.
Era o que ti.Dha a dizer, Sr. Presidente.
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O-SR. .PREi>IDENTE (Cesar Cals)- Serão anotadas
suas sugestões.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Alencar Furta-

do.
O SR. ALENCAR FURTADO- Sr. Presidente, Sr.
Relator:
.
Eu quero formular duas perguntas. Antes, porém, gos-taria de colocar-me ao lado do líder sindical petroleiro
do Rio Grande do Sul, que representa hoje também a li~
derança sindical da área do Paraná, Estado que tenho a
ventura e a honra de representar na Câmara dos Deputados, ísso Por(j_ue enteridi il.ão_apenas indelicada a posição
do Senador Roberto Campos, quando pretendeu acremente acusar a postura decente, nacíon3.lista, digna do
atua[ depOente qu_e representa o Sindicato dos Petroleiros. Mas também porque entendo que o Sr. Roberto
Campos agrediu, de certa forma, não apenas a li_derança
sindical que está presente, mas os interesses nacionais-do
povo brasileiro. E ·o que fez, para mim, com pouca autoridade! porque o Sr. Roberto Campos a níve_!de povo é
an-tipõvo, a nível de nação é antinação. S. Ex•-é llispiiador da lei_antigreve, S. Ex• é inspirador da legislação que
beneficia enormemente os grupos internacionais, qU.e" é a
Lei de Remessa de Lucros. Enfim, é um homem marcado
de duas formas: marcado junto aos interesses internaciQnais de grupos internacionais, por ser da sua confiança. e
de muita suspeição para os interesses do povo brasileiro.
Daí a minha solidariedade a V. Sx• neste instante.
Mas eu quero formular perguntas: _o depoimento do
Dr. Boris traduz a angústia, o sufoco por que passa o
empresãrio bras_ileiro, atormentado nessa competição
desigual, injusta ·com as empresas multinacionais aqui
dentro. E, soQretudo, quando_ enfrenta também o poderio de determinadas figuras que não perderam a postura
de ditador à frente da NORQUISA. Eu lhe pergunto,
Dr. Boris: a NORQUISA, pelo que sabemos, tem um
património de cerca de lO bilhões de dólares. V. S•, no
seu depoimento, nos disse que participou com 40% de capital pr~prio e 60% de capital [inanciado. Igualmente outros empresários d~ Rio Grande do Sul também assim
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teriam procedido. E do seu conhecimento se o Sr. Ernesto Geisel participou com alguma parte financeira própria, junto aos grupos a que pertence?
A segunda pergunta: se V. S• n_ão pode s-er pi"esldente
da sua própria empresa, porque destituído pelo poderio
da NORQUISA, de que forma o Sr. Ernesto Geisel preside uma empresa bilionãria em dólares, como a NORQUISA, e por quê?
Terceira pergunta: qual a política de subsídio de que se
beneficia a NORQUISA? Nesta política de subsfdio, tem
h a vi do prejuízo aos interesses nacionais?
~ram essas as três pe_r~untas.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Concedo a palavra ao Dr. Boris Goventzvayg.
O SR. BORIS GOVENTZV AYG- Ilustríssimo Deputado Alencar Furtado, instransigentC: defensor da soberania nacional. A primeira pergunta, sobre o plano financeiro do c_omplexo petroquímica da Bahia, como esses empresários se tornaram empresários, e qual o capital investido. O plano financeiro para se tornai prOprietârio da COPENE, que é um investimento por volta de 2
bilhões de dólares, foi a caneta Parker e a coragem, porque receberam um financiamento do FIBASE. Cada
grupo -da segunda geração participa da COPENE com
uma porcentagem de 5,10% variavelmente. Essa porcentagem foi financiada 100% pela poupança nacional, pelo
BNDES pelo FIBASE. Essas empresas de segunda geração são aquilo que eles inventaram, tripartite. Exite
uma empresa estrangeira, uma empresa, a PETROQUISA, e uma empresa nacional de empresários privados nacionais. Essas três empresas não entraram com nada, o
estrangeiro não botou nenhum tostão na COPENE. Ele
tem ações da COPENE, porque ele participa da segunda
gera-ção. Toda a NORQUISA é proprietâria, tem o controle da central de matérias-primas mais irii.portantes
desta Nação sem botar dinheiro nenhum. Então os trabalhadores podem ser também empresârios, todo mundo
pode ser empresário.
_
O esquema financeiro montado para o Nordeste objetivaVa, de acordo com a Lei fi? 6.151, a criação da inciativa privada a qualquer custo.
Não falava na promoção do empresârio estrangeiro,
que aqui veio vender tecnologia. E preciso fazer uma
avaliação e uma retrospectiva de que tecnologia foi essa
empregada, até hoje não foi feita, 6 preciso se fazer isso.
Mas a verdade é que esses empresários privados, estrangeiros, mas porque são estrangeiros, participam da
COPENE, eles não entraram com dinheiro nenhum; eles
entraram com tecnologia nas empresas de segunda geração. Assim, o Presidente Geisel, e seu grupo NORQUISA, detêm o controle da maior empresa petroquímica deste País sem botar dinl:!,eiro.
Sobre os subsídios_da NORQUISA. A grande verdade, Deputado, é que a NORQUISA monopoliza praticamente todos os novos projetas petroquímicos deste País.
A NORQUISA tem o poder de ter associada consigo o
BNDESPAR para os novos empreendimentos. A NORQUISA é a única empresa neste País que se desenvolve, a
despeito de ter surgido para a ·correção dos desníveis nacionais, e:m detrimento do complexo petroquímica do
Rio Grande do Sul. Eles, empresários privados, porque é
o domínio praticamente do empresário privado, é preciso que se diga isso definitivamente nesta Nação que a
PETROBRAS nada tem que ver com o complexo petroquímica efetivamente, porque ela é mino~târia. __ Quem
manda hoje na petroquímica é a iniciativa priVãda. A tal
tripartite, empresários privados escolhidos a dedo, o empresârio estrarigeiro, fornecendo tecnologia, e a PETROQUISA com a participação. Mas ela, como minoritãria,
a sua participação na decisão da política ilão ê: tão importante. Todos os novos projetas estão carreados para
o Nordeste, para a NORQUISA, para esse grupo. Não
existem novos grupos, não existem ã: democratização do
capital, não hâ democratização das oportunidades. Esses
subsídios que o Deputado Alencar Furtado argúi, quando da formação da SUDENE, eram subsídios da SUDENE, do 34~L8~ O capifal próprio de uma empresa era de6
a 5%. Então, a empresa estrangeira, a PETROQUISA, e
o empresário privado nacional entravam com 6%, que
era o capital próprio, mais fiada. Esses 6%~-divididos entre três empresas, dá 2% para cada urna. Foi esse o esquema financeiro da POLITILENO da Bahia, que foi
projeto originalmente da nossa c-ompanhia, e que nós

DIA RIO DO CONGRESSONACIONAL(Seção II)

perdemos para o grupo do Sr. Geisel, por indicação dele.
Não sei se respondi a todas as perguntas:
O SR. PRESIDENTE (Cesa,r Cais)- Com a palavra
o Sr. Severo Gomes.
O SR. SEVERO GOMES- Sr. Presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande_d,o Sul, em primeiro
lugar eu gostaria de colocar uma questão: a discussão
dos problemas da PETROBRÁS não é d.ireito de qualquer cidadão, mas uma obrigação dos cídadãos brasileiros de conhecer este problema, de debater, de mobilizar,
dada a importância histórica da PETROBRÁS hoje são
a vanguarda da defesa da PEOTROBRÃS em nosso passado, e queri~ Deus, no nosso futuro. ~as, com muito
mais razão, os trabalhadores da PETROB,RÃS, os construtores da PETROBRÁS hoje são a vanguarda da defesa da PATROBRÃS contra a campanha de desmoralização da PETROBRÁS que se alastra pelo País há muito tempo. Lembrando as palavras do Deputado José
Machado, tudo o que aqui se diz e se fala nós temos o silên9io da imprensa. Nós temos uma enorme dificuldade
de comunicação destas grandes questões para a grande
maioria do povo.
Mas há uma afirmativa sUa, de uma grande importância, que é a existêncía das cláusulas secretas nos contratos de risco._ Solicito do Sr. Presidente desta Comissão
que demandasse da PE-TROBRÃS a cópia de todos os
contratos de risco, de todas as cláusulas que eventualmente venham eles a conter.
O SR. JOSI:: MACHADO- A este propósito, em
1978 o Ministro Shigeaki Ueki compareceu à Comissão
de Minas e Energia para depor sobre contratos de risco.
~ British Petroleurn, que é uma das que_ participa aqui,
Já _havia dad_o publicidade na Europa por inteiro dos
contratos de risco. Todo contrato de risco celebrado entre a PETROBRÁS e as empresas que firmam esses contratos são do conhecimento de todas as empresas Já fora.
Só os brasileiros não podem ter conhecimento por inteiro desses contratos de risco, como se esses contratos de
risco pudessem pôr em risco os concorrentes que viessem
tomar conhecimento destas posições em relação a esta
ou aquela empresa, como se uma empresa de petróleo
que tenha contrato de risco com o Brasil não trocasse conhecimento sobre petróleo. V. Ex• sabe disso muito bem.
No entanto aqui no Brasil estranhamente o Ministro entende que isso não podia ser feito atê: onde foi feito.

O SR. SEVERO GOMES- Uma outra questão colocada pelo Presidente do Sindicato dos Petroleiros, foi a
necessidade da revogação dos contratos de risco, acho
que é uma sugestão de grande importância na medida
que conseguirmos mobilizar Parlamentares dos trabalhadores da PETROBR.ÃS e expandirmos o conhecimento dessas questões dentro, vamos dizer, de todas as
camadas do povo brasileiro, para chegarmos à correção
destes desvios na administração da PETROBRÃS.
Teria uma única pergunta ao presidente do sindicato.
Quando se fala no problema c:J.e gás natural, hâ demanda
de alguns Estados brasileiros, como é o caso do Rio de
Janeiro, do Estado de São Paulo, por exemplo, de companhias estatais desses Estados que querem ser o instrumento na distribuição do gás natural, empresas que
eventualmente teriam que se su~meter a uma política, ligada à política maior, vamos dizer, do petróleo brasileiro. Como o Senhor vê a participação dos Estados na distribuição do gás natural?
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Com a palavra
o Sr. Mauro Ubirajara.
O SR. MAURO UBIRAJARA CHAVES DA COSTA- Sr. Senador Severo Gomes, o que nos preocupa
muito hoje, a nível de distribuição de gâs natural, é que
está existindo praticamente um. lobby aberto na imprensa, para que as multinacionais venham a Participar disto.
Evidentemente, nós entendemos que também deveria ser
uma posição de termos este monopólio num processo
que não seria não legitimá-lo, caso viesse a participar
também o Estado, mas efetivamente que ficasse numa
posição genuinamente tupiniquim brasileira, nacional, e
não como está ocorrendo hoje, que até quase nem questionam a entrada de Governos Estaduais e Municipais
na distribuição, mas, sim, praticamente, com um lobby
muito grande, de empresas multinacionaiS que se sentem
até com o aval, jâ que participam da distribuição do
GLP.
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O SR. SEVERGO GOMES- Muito obrigado.
Com relação ao depoimento do Dr. Boris, Sr. Presidente, nós assistimos hoje, aqui, um relatório, onde dá
uma porção de questões que no meu modo de ent~nder
precisam ser investigadas com profundidade. São mformações extremamente graves, e que nós precisamos obter para o esclarecimento a respeito de todas as questões.
O depoimento do Dr. Boris está aqui, na Taquigrafia, e
creio que nós deveríamos aprofundar, vamos dize!, o estudo sobre isso e exigír da PETROBRÁS esclarectmento
a respeito de todos esses itens, que são da maior gravidade e que foram colocados dentro de uma Comissão de
Inquérito no Senado FederaL
Hoje nós estamos aqui com um número pequeno de
Senadores. Gostaria de, na primeira oportunidade, ape-lai para os Srs. Senadores para que na próxima reunião
tenhamos aqui um número para debatermos um pouco o
desdobramento desta Comissão, e ver quem devemos
chamar para trazer os esclarecimentos que esta Comissão necessita, dada a importância do depoimento do Dr.
Boris. Mui to obrigado.
O SR. JOSb MACHADO~ _Sr. Presidente indago se
hâ ainda possibilidade para fazer uma indagação.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) seja breve.

Contanto que

O SR. JOSE: MACHADO- Porque inclusive V. Ex•
estabeleceu um critério aqui, para que tenha uma primeira e uma segunda chamada. Deixei para este momento
obter um esclarecimento do presidente do sindicato a
propósito do seu pronunciamento. V. S•, ao lê-lo, não
disse que a PETROBRÁS tinha que ficar responsável e>tclusivamente pelo programa do álcool. pelo carvão e demais fontes alternativas de energia. O que ele estã lamentando são as restrições que estão sendo feitas à PETROBRÁS para ter a atuação neste setor, se é que eu
bem entendi. 1::. com este objetivo que V. S• prestou o seu
depoimento, ou ao falar na necessidade da retomada da
luta do •:_petróleo é nosso", entende V. Ex• que a PETROBRAS deva assumir, com relação à política do álcool, o exercício do monopólio, com relação à política
do carvão, o exercício do monopólio e das demais fontes
alternativas de energia, ou se, como empresa especializada no assunto, sobre a matéria de alternativas energéticas nada é desconhecido na PETROBRÃS hoje, de pesquisa e estudos da PETROBRÃS, hoje, se entende que
não pode continuar havendo restrições à PETROBRÁS
para ter uma patticipação efeHva nestes váriOs setoi'es?
Parece-me que o Senador Roberto Campos deu a entender, na crítica que fez ao trabalho de V.S•, que V. S•
estaria defen~ndo também o monopólio do álcool, do
carvão e de todas as demais fontes alternativas de energia.

O SR. MAURO UBIRAJARA CHAVES DA COSTA - O que entedemos é a PETROBRÁS, talvez seja
um ponto de vista muito pessoal meu, até talvez quase
uma posição de lesa-pâtria, parece-me sobre alternativas
.de energia não participar. Entendemos nós que quem entende de energia, quem entende de produção ~ efetivamente a PETROBRÁS. E se constatou, por uma pressão
da imprensa, de algumas pessoas que estariam vinculadas mais a um grupo talvez alienigena, enfim, é um divorciamento da PETROBRÁS a nfvel das alternativas
energétic~ brasileiras. Então, nós defendemos a participação efetiva, constante, diuturna, permanente da PE*
TROBRÁS a nível de proâlcool, de carvão e todas as demais fontes alternativas. Entendemos que quem tem, hoje, alta capacidade técnica, tem know-how a nível energético, que ainda hoje, infelizmente, está restritivo praticamente ao aspecto de petróleo. Entedemos que também
ela tem um know-how suficiente para absorver seguramente essas fontes alternativas de energia.
Defendemos intransigentemente, por deliberações, inclusive, de plenãrio de todos_ os sindicatos petroleiros e
petroquímicos, a participação efetiva~ constante da PETROBRÁS nessas alternativas energéticas brasileiras.
O SR. JOSE. MACHADO -Sr. Presidente, a minha
segunda pergunta é dirigida ao Dr. Boris.
S. S•, ao fazer referência à constituição d_o pólo petroquímica de São Paulo, e do pólo petroquímica da Bahia
e, posteriormente, do pólo petroquímic-a do Sul, acabou
por liquidar, de uma vez por todas, no que diz respeito
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ao pólo petroquímica, a ecoriOmia de mercado.- Ela pra~
ticamente não existe. fiá um oligopólio. Não obstante,
em face da sua determinada vontade, conseguiu V. S• o
beneplácito do jâ então diretor da PETROBRÃS para
participar efetivamente da estrutUração de uma empresa
dentro do pólo petroquímica do Sul, já que aquela para
a qual V. s~ havia se associado a um grupo francês, nos
moldes da PETROBRÁS a última hora V. S• foi excluído.

Eu gostaria de saber, com exceção desse grupo da
NO R QUISA, que executou essa fábrica da qual o grupo
de V. S• foi excluído, se existem outros integrantes desse

grupo petroquímica do Nordeste e de São Paulo que
participam também do grupo petroquímica do Sul, ex~
cluída obviamente essa fãhrica, esse grupo que substitui
V. S• na primeira fábrica e também a PETROQUISA. Se
lá estão Walter Moreira Salles, lã estão aqueles escolhi·
dos a dedo a que V. S• se referiu. Setambémnessa alturaeles também começaram a particípar, depois, especialmente que V. S• já não mais conseguiu ocupar o comando do grupo, da empresa.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Com a palavra
o Dr. Boris Goventzvaig.
O SR. BORIS GOVENTZVAIG - Pelo que eu explanei, existem tr~ comp!exos petroquímicos neste País.
O primeiro complexo petroquímica, em funcionã:mC:Dto._
O primeiro complexo petroquímica deste País foi coDs- ··
truído pela iniciativa privada, que é a Petroq~.:~fmica
União. O segundo complexo petroquímica deste Pais foi
construído sob a égide da administração ~a PETROBRÃS e os empresãrios priVados foram escolhidos
da forma que eu havia historiado. O terceiro complexo
petroquímica é o Complexo Petroquímica do Rio Grande do Sul, criado tambêm na Lei nq 6.151. Os dois complexos petroquímicos, o da Bahia e o de São Paulo, foram criados com base nas normas da Lei nq 6.151. O
complexo de São Paulo foi anterior à Lei nq 6:151.
Que é um complexo petroquímica? O complexo petroquímica é uma central de matérías-primas, com empresas de segunda geração consumindo as matérias-primas
dessa central. Essa central de matérias-primas consome
petróleo, nafta ou gás diretamente. São as três matériasprimas substitutivas que podem ser consumidas por uma
central de matérias-primas.
O complexo petroquímica de São Paulo, quando foi
construído e iniciou a sua pi'odução, entendeu a PETROBRÁS que deveria neutralizar a influência de grupos estrangeiros e nacionais dentro de um complexo petroquímica, porque pelo próprio nome ..pólo", polariza
um poder económico vultoso. Esse poder económico automaticamente cria um poder politico. E quando se fala
cm poder económico e poder polftico, se fala em investimentos vultosos, se fala em empregos, se fala cm descnM
volvimentos, se fala em arrecadação de tributos, se fala
em desenvolvimento de maneira geral. Então, naquela
ocasião, o Geriei'al Geisel com sua equipe achou conveniente iniciar um processo de correção dos desníveis regionais. Não havia possibilidades de se ter São Paulo
com um crescimento monstruoso e o_ Nordeste à míngua
de investimentos. Dessa forma, a PETROBRÃS, na ocaM
sião o Presidente General Ernesto Geiscl, realmente com
o seu poder, conseguiu instalar um complexo petroqufmico no Nordeste com o objetivo de neutralizar o complexo petroquímica de São Paulo, no que diz respeito os
corolãrios desses complexos. Esse é o poder polític~,
económico, sociaL E assim constituiu-se um grupo com
todas as facilidades que foram apresentadas, a despeito
de escolhas individuais, de escolhas de arbítrio, quer dizer, a escolha foi feita pessoalmente, não foi feita, por
exemplo, através do Ministério da Indústria e do Comércio, através de uma concorrência, através de uma série de
grupos. Então, esses grupos formaram esse complexo petroquímica da forma com que eu vos expliquei e com um
plano financeiro altamente facilitado, onde na central de
matéria-primas não se entrou com nada.
A central de matérias-primas do Rio Grande do Sul
surgiu com o mesmo objetivo político do Nordeste, que
era manter dinâmica a política de correções regionais.
Então era para o complexo petroquímica do Rio Grande
do Sul crescer de uma forma, vamos dizer, harmoniosa,
nascer e crescer de uma forma harmoniosa. O que se observa ê que o complexo petroquímica do ~io Gratide do
Sul encolheu. Ele foi projetado para ter uma série de em-
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presas que assumiram o compromisso, inclusive, a OXITENO, do Sr. Hélio Beltrão. Ele se comprometeu a fazer
uma fábrica no Rio Grande do Sul, e não fez; a POLITENO da Bahia não fez, então o que ocorre? De uma
forma estranha, todos os novos empreendimentos petroquímicos estão centralizados nesse complexo da Bahia.
Esse exemplo da Bahia criou um tal desenvolvimento
que ele está entrando em âlcool, química em Pernambuco, álcool, química em Alagoas, empreendimentos de
salgema, que foi o empreendimento da PETROBRÃS
com a DUPON, a NORQUISA passa a ser associada a
esse complexo de salgema, e um desenvolvimento monstruoso para o lado do Nordeste, enquanto o complexo
petroquímica do Rio Grande do Sul está completamente
parado.
A nossa fábrica surgiu por desistência da POLITENO
que é um grupo ligado a COPENE. A central de
matérias--primas e a segunda geração são coligadas, vamos dizer assim, umbelicalmente unidas, uma não vive
sem a outra. Então só grupos que se interligam:, que se
interpõem, um não vive economicamente sem o outro.
Então a fábrica POLITENO lã da Bahia se comprometeu a fazer a fábrica dÔ Rio Grande do Sul, e a POLIOLEFINA de São Paulo se comprometeu também a fazer.
A POLIOLEFINA do Paulo Gaia fez a fábrica do Rio
Grande do Sul; a POLITENO não fez, porqUe é do com~
plexo da Bahia. Então no lugar da fãbrica POLITENO
eu consegui fazer a nossa fábrica, que iniciou a sua pro~
dução, que teve um investiin"ento projetado em 139 milhões de dólares, que na verdade custou 85 milhões de
dólares, e no qual a iniciativa privada brasileíra estava
presente desde o primeiro momento com capital próprio.
Nós investimos a totalidade do capital. Nós não tivemos
financiamento do BNDES, nós não tivemos financiamento de ninguém. Nós pegamos todo o nosso potencial
financeiro e colocamos nessa fãbrica, porque era um segM
menta natural do nosso desenvolvimento empresarial.
Depois que a fábrica ficou construída, nós iniciamos um
trabalho de venda no mercado interno, e nesse momento
nós fomos destituídos da administração da companhia.
A PETROQUISA passou a controlar a empresa de uma
forma ilegal, para as mãos do estrangeiro, com o beneplãcito da PETROQUISA.
E nesse sentido eu entrego ao Sr. Relator um documento_ da ata de reunião do Conselho da Administração
e, também, os dois mapas que vão ficar como os primeiras· documentos, para que se comprovem, na prãtica, o
que ocorreu com o empresário privado, na presença do
Senador Paulo Brossard, que é um companheiro nosso,
ex-senador, e outras figuras. Assim, eu não sei se eu i:es-pondi ...
O SR. JOS~ MACHADO- Apenas V. Ex• me permita esclarecer. Esse grupo que a PETROQUISA passou
a controlar, ao arrepio do esforço e do trabalho que a
iniciativa privada brasileira sob o seu comafldo desenvolveu para que se estabelecesse este terceiro complexo
petroquímica; que favoreceu uma melhor distribuição, é
o mesmo grupo que havia se associado a V. S• no início,
para a instalação, ou ele jâ vem, também, sendo substituídos pelos grupos estran~eiros do pólo petroquíniico
da Bahia, já que, hoje, o pólo petroquímica de São Paulo
está controlado pela NO R QUISA, ou melhor, controlado pela PETROBRÃS. Posso inferir da exposição de
S• que esse tratamento que foi adotado em relação à Petroquímica União, no que diz respeito à impossibilidade
.de ter o eterno para sobreviver, não pode nos permitir inferir que outro tratamento semelhante será desenvolvido
para que em pouco tempo também se inviabilize o complexo petroquímica do Rio Grande do Sul, se nâo passar
a integrar o conjunto que é comandado pela NORQUISA?
O SR. BORIS GOVENTZV AIG - Na central de
matérias-primas do Rio GraridC--Ch Sul~- chamada CO~
PERSUL, ainda permanece a PETROBRÃS com 100%.
As empresas de segunda geração têm uma participação
muito pequena, porque existe uma central de utilidade,
como de energia elêtrica, em que elas participam de todas as empresas de segunda geração.
A central de matérias-primas gue a NORQUISA toma
conta da COPENE e que o Grupo UNI PAR tem o controle em São Paulo, são os dois grupos - UNIPAR e
NORQUISA - eles têm o privilégio de ter o controle
das duas centrais de matérias-primas, a de São Paulo e a
da Bahia. E o complexo petroquímica do Rio Grande do
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Sul, que fez a central de matérias-primas, deveria passar
para as mãos das empresas de segunda geração, porque a
tradição era investir 40% de capital para assumir a central de matériasMprimas de segunda geração. Isto não
ocorreu até a presente data estranhamente. Quer dizer,
não se transferiu o financiamento do FIBASA, que foi
uma antecipação do financiamento, para as empresas de
segunda geração. Então o complexo petroqufmico do
Rio Gi'ande do Sul, não tendo um grupo de iniciativa
privada nem o seu complexo petroquímica, uma central
de matérias-primas mas ele fica sem poder de competivi~
dade com os outros pólos.
No que diz respeito à empresa de segunda geração, a
empresa estrangeira não é a mesma empresa estrangeira
de outros grupos. A empresa estrangeira que fornecia a
tecnologia, fazia de acordo com o nosso contrato, a
transferência efetiva de tecnologia, a transferência básica
de tecnologia. Simplesmente é preciso se fazer, em última
hipótese, uma avaliação para saber se a PETROBRÃS
assumiu eSsa tecnologia, porque a proposição do empresário privado brasileiro é no sentido de que, não tendo
condições técnicas de absorver a tecnologia comprada,
exigisse que a PETROQUISA absorvesse a tecnologia
compradh. Agora não sei se a PETROQUISA absorveu
a t~cnologia comprada. A verdade é que isso foi efetivamente transferido. O que ocorre na nossa empresa é que
o emp_r~sâ~io privado nacional conhece a parte comercial, aparte iêcnica. De acordo com a Lei nq6.1Sl, a PETROQUISA ia emprestar a cooperação técnica para o
empresário privado tornar-se empresário. Nós desenvolvemos uma tecnologia comercial de desenvolvimento de
polietileno para as necessidades do País e o desenvolvimento da agricultura por esse produto e começar coloca~
mos nossos elementos na transferência de tecnologia comercial e estranhamente a PETROQUISA nos colocou
para fora da adminiStração, propondo a administração
através de sociedade anônima, pura e sim-plesmente pulando Por cima da Lei n"' 6.151, pulando por cima do
Plano Nacional de Desenvolvimento. SimPlesmente deslocou o empresário privado, sócio do empreendimento
que emJ~regou o capital, proprietário do empreendimen·
to. No momento de iniciar a vida empresarial da empresa, nós fomos deslocados da administração acintosamen·
te, para entregar a administração a estrangeiros e à PETROQUISA, que se mantém lá. Tanto que a PETRO·
QUISA traz o Presidente do Conselho de Administração
para ser o Presidente da nova companhia. Foi isso o que
ocorreu. Aí estão os documentos, que encaminho a V. S•
Agradeço a V. ~· o Sr.
Peço ao Senador Severo Gomes que faça a anotação
do que foi declara~o, já naquela preocupação que S. Ex•
tem, para verificar se efetivamente a PETROQUISA assumiu a tecnologia que foi adquirida por parte do complexo da Petroquímica do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Çesar Cais) -O Senador Se·
vero Gomes vai usar da palavra ...
O SR. RELATOR (Severo Gomes)- O Dr. Boris nos
informou que as empresas do pólo petroquímica são financiadas em 100%, na formação do capital da NORQUISA. A minha questão é a seguinte: quais foram as
condições dos financiamentos? Foram as taxas de juros
reais~ ou a juros subsidiados? A que prazo? O Senhor
tem conhecimento disso?
O SR. BORIS GOVENTZV AIG -

FIBASE.

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Sim, FIBASE.
(J SR. BORIS GOVENTZVAIG- Na ocasião, Senador Severo Gomes, o financiamento concedido foi
através do FIBASE - financiamento de Base. O financiamento foi concedido em 100% de participação, com
carência de dois anos, a juros subsidiados de 20% ao ano,
prefixados, pagável em I O anos, com carência de dois
anos.

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Muito obrigado.
O SR. MÁRIO LIMA- Sr. Presidente César Cais,
farei uma breve intervenção para contestar o depoimen·
to do Senador Roberto Campos, S. Ex• fez uma afirmação inteiramente destituída da realidade, equivocada
mesmo, S. Ex• disse que a PETROBRÁS assumiu a tan·
cagem do álcool. A PETROBRÁS por uma questão ób-
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via. Ninguém tinha a tancagem no Brasil, e a produção
do álcool foj_ de ano o ano crescendo numa

prC!gr~S:~o

geométrica. Então,_ o que restaria'? Jogaria fora esse áf-coai? A PETROBRÃS, pelo contrário, socorreu o plano
de álc_ool. A PETROBRÃS, ao invés de ferir a lei, acudiu
a iniciativa privàda, dando os seus tanques para gllãrdar
esse álcool. E, para concluir, uma pergunta que eu não
poderia deixar de fazer ao Presidente do Siridicato dos
Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Eu posSO
por experiência própria, que o saudoso Preside11te Taocredo Neves garantiu aos _trabalhadores que, ao assumir
o Governo~ ele mandaria readmitir os 300 e pouCos trabalhadores demitidos em conseqüência dos lamentãveis
e indes_eJàVeis aContecimentoS ocorridos _ç_m:Jylho. Q.e
1983. Agora constata--Se que ainda ficaram-de fora, não
foram readmitidos 36 trabalhadores da Retiriarlii de Mataripe:·e fuaís 20-triibalhadores da. Refin.aríã ·g~ ~ãuUnea.
Eu perguntaria ao Presidente do Sindicato dos-Trabalhadores: qual o porquê dessa discrimi-nação'? __

afirmar

0

O SR. PRESIDENTE (Çésar Cais) -,Çom ~palavra
o Sr. Mauro J,Jbirajara.
O SR.J,IAVRQUBIRAJARA CHAVES DA COSTA - De fato, de maneira totalmente arbitrâiía foram
demitidos 354 companheiros nossos, conforme consta d,o
nosso roteiro. Depois de praticamente 2 anos de gestões,
não se conseguiu aiilda que 1/3 desses companheiros retorne ao seu trabalho. Foi criada uma comissão. Essa comissão criada pela PETROBRÃS está atendendo- praticamente a uma posição muito trapcada. Além disso, hã
ainda os demitidps_ de 64, dos quais por enquanto só 8%
retornaram.
Mas se essa Presidência me pernilie, eu8ostari3. que o
companheiro Caravánte fizesse esse relato.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Com a palavra
Sr. Francisco CaraVante:
O SR. FRANCISCO PAULA CARAVANTE-0
problema que o companheiro Mário Lima levanta realmente merece o esclarecimento nosso, mesmo porque eu
sou um dos__envolvidos que não retornei ao trabalho, ainda, assim como vários companheiros que aqui estão.
Retornaram aos seus serviços 2/3 dos injustamente
despedidos por ocasião do movimento de 1983 n~s Refinarias de Paulínea e de Mataripe, que nós achãmos i_nclusive que foi a c_cinivência da PETROBRÁS -no sentido
de forçar um movimento e não dialogar com os siridicatos naquela época, logo após a mudança de governo. E o
seu Presidente Hélio Beltrão, assumindo a Presidência
da PETROBRÃS, promoveu um diâlogo mais frutífero
com os trabalhadores através de seus sindicatos e da di~
reção da empresa. Nós fomos acusados de vârias ques~
tões que os-mesmos companheiros que retornaram também foram acusados.
Então nós estamos entendendo que está havendo uma
discriminação nesse tratamento para o retorno-ao trabalho dos 20 companheiroS de Paulínea e 36 companheiros
da Bahia, que cometeram o mesmo Cf_íme, vamo~ dizer
assim, de acordo com o Sr. Shigeaki Ue_ki, que não ocasião dizia que demitiria mesmo e nãocquefia diâlogo com
trabalhadQres, se recusando a receber o presidente do
sindicato para ilin diâlogo e tentar parar o mQYime_n_to jâ
em andamento.
O SR. JOS:f: MACHADO- Efetivameifte, essã- paralisação foi determinada pela superintendência ou houve,
digamos assim, responSabilidade? Pelo que disse o Deputado Mário Lima, os trabalhadores estavam inclusive organizados para impedir essa paralisaçãO dentro da própria refinaria, qua-ndo foram surpreendidos com essa ordem de paralisação.

O SR. FRANCISCO CARA VANTE- Com o cansaço dos companheiroS que estavam desde o dia anterior
trabalhando, assim mesmo nós conseguimOs manter a
operacionalidade da refinaria, não deixamos a refinaria
cair; nós a mantivemos em opera~ão. Ás 15 horas e 40
minutos mais ou menos do dia 6 de julho, o superin-tendente da refinaria de Paulinea determinou que fosse feita
a parada da refinaria com ~ada a cautela, com toda a segurança possível. E nós, então, a partir das 15 horas e 40
minutos, começamos efetiVãfnente a paralisar as operações da refinaria mediante autorização e_determinação
do Sr. Superintendente da Refinaria de_ Paulínea. Todos
esses dados foram colocados nas negociações, foram co-

locados ao Dr. Tancredo Neves, ao Ministro Aureliano
Chaves, ao Sr. Hélio Beltrão e à Diteção da Petrobrás e a

todas as autoridades a que tivemos acesso para discutir
essa questão e retornar ao trabalho.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Consulto ao Sr.
Mauro Ubirajara se faz suas as palavras do Sr. FrandScó
Caravante.

O SR. MAURO UB!RAJARA CHAVES DA
COSTA- Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Não havendo
mais nenhuma indagação, eu agradeço ao Senador Severo Gomes e aos Depoentes, e Deputados e aos Presidentes· dos· SindicatoS que aqui estiveram a colaboração.
Está encerrada. a reunião.
COMI$SAO PARL~MENTAR DE INQUERITO.
Destinada a investigar o funcionamento do mercado f"manceiro do País.

17•REUNIAO, REALIZADA EM
5 DE ABRIL DE 1984
Ás dezessete horas do_dia.cinco de abril do ano de mil
novecentos e oitentl!.e quatro, na Sala da· Comissão de
Economia:, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, destiilada a investigar o funcionamento do mercado
financeiro do País, presentes os Srs. Senador~ José Lins,
João Calmon, Gabriel Hermes, Almir Pinto, José Fra~
gelli, Pedro Simon, Jutahy Magalhães, Jorge K:alume,
João Lúcio e Affonso Camargo.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Virgnio Tãvora, João Castelo, Mauro Borges,
Albano Franco e Jaison Barreto.
Inicialmente, o Sr. Presidente, Senador José Fr~gelli,
comunica o recebimento dos oficiõS da Liderança do
PDS, indicando o Senador João Calmon em substituição
ao- Senador Lo manto Júnior e da Liderança do PMDB,
indicando o Senador Mauro Borges em substituição ao
Senador Derval de Paiva _Qaraintegrar a COmiSsão,
Em seguida, em obediência ao que dispõe as normas
regimentais, o Sr. Presidente esclarece que irã proceder a
eleição do Vice-Presidente da Comissão. Di~tribuídas as
cédulas, o Sr. Presidente convida o Sr. Senador Almir
PintO- para funcionar como escr1,1_tinador.
-Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resulta-do:
Para Vice-Presidente: Senador João Calrnon ......•... ~ ..__.. .. . . 7 votos
Senado_r Jutahy Magalhães ......... --~·
1 voto
Proclamado eleito, o Senador Joãp Çalm.on.
-Em seguida, a palavra é concedida a_o Sr. Senador
João Calmon, que agradece a honra com que foi distinguido e propa"e seja incluído, entre os assuntos em ex!lme
da CPI, o escândalo que envolveu o caso C_oroa~Brastet.
Em discussão a proposta do Senador J:oãq Calmon,
usa da palavra o Senador José Lins, Relator, para se manifestar cOntrariamente a qualquer denúnc_ia referente ao
caso Coroa-Brastel. Continu::mdo, !l_sam da -palavra os
Senadores Almir Pinto_, Affonso Camargo, Pedro Simon
e Jutahy Magalhães que s.oli_citam_ ur.:n entetidimento primeiro entre o Presidente e Relator sobre~- q11estão. Por
fLm. _os Senadores Jutahy Magalhães e Almir Pinto !;ugerem o adiamento da de;cisão sõbrc;; a proposta do Sena~
dor João Calmon. Em votação, é aprovad_a ficando, assim, -marcada para o próximo dia li de abril uma reu~
níãQ- quando a Comissão deliberarã sobre as convocações das pessoas envolvidas no caso Coroa-Braste:l.
Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião, lavrando ~u. Haroldo Pereira Fernandes, a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO
Destinada a investigar o funcionamento do mercado financeiro dO País.

19' REUNIAO, REALIZADA EM
10 DE MAIO DE 1984
As dezessete horas do dia dez de inaio do ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da
Comissão de Relações Exteriores,. reúne-se a Comissão
Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar o funcionamento do mercado financeiro do País, presentes os
Srs. Senadores José Fragelli, Jutahy Magalhães, Mauro
Borges, João Calmon, José Lins, Gabriel Hermes e Pedro Simon.
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Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente, Senador José
Fragelli, dispensa a leitura da Ata da reunião anterior
que, em seguida, é dada como aprovada.
_ Inici~lm~nte, o Sr. Presidente esclarece que elaborou
JUntamenfe com o Senador José Uns, Relator da Comissàço, uma relação _de_ nomes ligados ao caso CoroaBrastd a fim de que sejam convocados caso_a Comissão
ap~ove. São, pois: Deli Borges, Hermano Wey. Assis
Pa1m Cunha, Alvaro Armando Leal e Carlos Ge~aldo
Langoni. E~ discussão e votação é aprovada a relação
na sua totalidade, pela unanimidade de seus membros.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes Assistent~
da_;:om!ssão, lavrei a presente Ata que, lida ~aprovada,
sera,asstn,ada pelo Sr. Presidente e irâ à publicação.

COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO
Destinada a investigar o funcionamento do mercado financeiro do País.

200REUNIAO, REALIZADA EM
22 DE MAIO DE I984
As nove horas e cinqUenta minutos do dia vinte e dois
de maio do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, na
Sala ;de Reuniões da Comissão de FirianÇS:s, reúne-se a
ComJssão_Parlamen_tar de Inquérito destinada a investigar o funcionamento do mercado financeiro do Pa[s,
presentes os Srs. Senadores Jorge Kalume, Josê Lins, Jo~
sé_ Fragelli, João Calmon e Pedro Sinion. Comparece,
ainda, o Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy.
E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior e,
em__ seguida é dada como aprovada.
Prosseguindo, a Presidência convida o Sr. Deli Borges,
ex-Chefe do Departamento de Fiscalização do Banco
Central, a tomar assento à Mesa e fazer o juramento de

praxe.
Logo após, o Sr. Deli Borges, faz uma exposição especiftcamente sobre sua área no Banco Central, colocandose em seguida, à disposição dos Srs. Membros da CPI
para responder quaisquer perguntas.
Na fase interp-elatória, usam da palavra os Srs. Senadores Jorge Kalume, João Calmon, Josê Fragelli, José
Lins, Pedro Simon e o Deputado Eduardo_M:atarazzo
Suplicy.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigrãficas tão logo traduzidas e revizadas, sejam
publicadas em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão,
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada
pelo Sr. Presidente e irâ à publicação.

ANEXO A ATA DA 20< REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE JNQUERITO
DESTINADA A INVESTIGAR O FUNCIONAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO DO
PAIS, REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 1984, A
FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. DELI
BORGES, EX-CHEFE DO DEPARTAMENTO
DEFISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL,
Q.UE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESiDENTE DA COMES/iA O.
Presidente: Senador José Fragelli
Relator: Senador José Lins
(Integra do apanhamento taquigrâfico.)

O .SR. PRESIDENTE (José Frjlgelli)- Declaro aberta a 20• Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito,
destinada a investigar o funcionamento do mercado financeiro do País.
Por decisão da Comissão estendeu-se o trabalho desta
Comissão ao caso Coroa'~Brastel. Assim, também por
decisão do Plenário da Comissão, convocamos o Sr. Deli
Borges, que foi chefe do Departamento de Fiscalização
do Banco Central. E, agradeço a. V. S• a presença, a presteza com que atendeu a nossa convocação.
Vamos iniciar os nossos trabalhos dando a palavra
justamente ao Sr. Deli Borges, para fazer uma exposição
que V. s~ julgar necessâria para o início dos nossos trabalhos.
Tem a ·palavra o Sr. Deli Borges.
O SR. DELI BORGES- Exm"' Sr. Presidente desta
Comissão, Senador José Fragelli, Exm~' Sr, Relator desta
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DIÁRIO DqCONGRESSONACIONAL (Seção II)

Comissão, Senador José Lins, Srs. membros da Comissão, Senhores aqui presentes:
Eu confesso que não vim preparado para fazer uma
exposição sobre o tema desta Comissão, porque eu

rece-

bi o convite, mas não recebi instruções do Banco Central
a respeito de como eu deveria proceder. Vim mais preparado para me colocar à disposição dos Srs. membros da
Comissão para responder a qualquer pergunta qUe efes
julguem necessário~

Mas, chefiando o Departamento de Fiscalização de
Mercado de Capitais desde agosto de 79, entendi que a
fiscalização nào estava aparelhada para manter uma fiscalização de alto nível no mercado financeiro. Logo de
início nos deparamos com uma série de problemas na
área, que era, vamos dizer asSím, o quãdro de inspetores,
um dos baluartes do Banco Central, que foi extin'o em
1976, se não me engano. Com a extinção do quadro de
inspetores. promoveu-se um concurso para auditores,
obviamente, formado por excelentes e competentes profissionais, mas ainda não possuindo, vamos dizer assim,
aquela maturidade, aquele desembaraço, aquele conhecimento de mercado que conheciam os funcioné.iiOs- mais
antigos, que eram os inspetores. Estranhamente, inclusive, o quadro de inspetores foi extinto em 1976, e, se foi
extinto, é porque foi julgado desnecessário. Mas as nomeações para inspetores continuaram até 79. Então, fica
até, vamos dizer assim, problemático entender como é
que se extingue um quadro e continua-se nomeando. Se
~ eAlingue; é p-orque ·não é niais necessário, mils
continua-se nomeando.
Também formava o quadro de fiscalização, além dos
inspetores, uma equipe de fiscais. Esses fiscais, todos
eles, vamos dizer assim, que seriam em níveis inferiores
ao inspetor, foram guindados à condição de inspetor sem
qualquer preparação, vamos dizer assim, sem qualquer
curso, sem qualquer mérito. Não _vou dizer que eles não
tenham mérito, vamos dizer assim, não foi considerado
qualquer mérito para essa nomeação. Então, desde logo,
o trabalho da minha equipe na fiscalização foijustainente de tentar revigorar o quadro de inspetores. E aí encontrei uma série de dificuldades, Jâ em dezembro de 79, a
pedido atê do Sr. Diretor Wey, foi coristitufda uma Comissão de quatro funcionários, dois da ârea de fiscalização bancâria e dois da ârea de mercado de capitais. E
essa Comissão, já ·em dezembro de 79, apresentava um
trabalho ao Banco C~ntral pedindo a revigoração do
quadro de inspetores. Esse trabalho não teve qualquer
resposta até hoje. Esse trabalho somente foi, vamos dizer
assim, discutido depois de três anos. Fo~ quando, então,
após a insistência do Diretor Wey em revigorar o quadro
de inspetores, foi realizado um seminário para fular
sobre fiscalização, do qual eu participei. Mas também
desse seminário não saiu nada de proveitoso. E n6S cOntinuamos com as nossas deficiências em fiscalizar o mercado de capitais, que ê a minha ârea.
Os Senhores hão de convir que um quadro bem reduzido de inspetorcs, um quadro, posso dizer, até mínimo,
fiscalizar aproximadamente 1600 a 1700 instituiçõessedes, sem c_onsiderar aí as filiais, as dependências, é praticamente impossível. Por iss_o, o assunto que veio à baila
nesse último epísõdio - Coroa, que foi a suspensão de
fiscalização, não pode, - vamos dizer assim, ser considerado nenhum fato anormal. E. comum a gente encontrar nos nossos levantamentos empresas que ficam dois,
três anos sem ser fiscalizadas, porque não hã a menor
condição de que, com um quadro reduzido de trezentos e
poucos inspetores, fiScalizar 1800 instituições. Então,
nós estabelecemos alguns critérios para:-o efeito de" fiScalização, para efeito de prioridade de fiscalização. Então,
é óbvio que nós elegemos algumas instituições, aquelas
mais problemáticas, para que elas sejam fiscalizadas com
mais constância. E ií -eu posso dizer que até aquela data
da liquidação do Grupo Coroa, nenhuma das empresas
do _Grupo Coroã tinha tido nenhum problema com a fiscalização, nenhum process·o- administrativo na nossa
ãrea. Então, havia, vamos dizer assim, condições de, se
necessário fosse, dar preferência a uma outra empresa do
mercado, para que ela fosse fiscalizada prioritariamente.
Paralelamente, nós vivemos uma fase de medidas extraordinárias na economia. Então, era o contingenciamento de crédito, tabelame~to de juros, crMito paralelo.
Isso tudo fazia com que, às vezes, se procedesse blitz a
pedido dos diretores, mas especificamente o Diretor

Wey. Então, todos os inspetores eram retirados das empresas para promover essa blitz.
O nosso programa de fiscalização anual, na área de
mercado de capitais, abrange, aprOxima-àaffierite, 60 a
70% das empresas vivas do sistema. E desses 60 a 70%,
nós só conseguimos concluir também cerca de 60 a 70%,
-~u seja, nós só fiscalizamos, anualmente, em média, de
45 a 50% daS empresas do sistema.
Agora, acredito que as dificuldades de fiscalização sejam mais do âmbito administrativo do Banco Central. E
necessário reformular o quadro, reestruturar o quadro, é
necessário se pensar com maior grandeza em termos de
fiscalização, ou, então, deixar que se proceda à autoregulação. O que não está certo é o Banco Central assumir o compromisso de fiscalizar todo um sistema e não
estar aparelhado para isso.
A falta de uma exposição previamente elaborada dificulta às vezes um pouco o tema, porque a gente não sabe
como irá conduzi-lo.

O SR. PRESIDENTE (José _Fragelli)- Mas o Senhor
pode _ir !~mbrando a_ssim esses pontos interessantes como
esses.
O SR. DELI BORGES- Eu acho que o mais interessante serra os Senhores começarem a promover as perguntas, elaborarem as perguntas. E, aí, então, um assunto puxando o outro, eu estaria preparado para responder
a qualquer pergunta sobre fiscalização específica de
qualquer empresa ou atê em carâter geral. Então, eu gos-taria l.(U.C fosse, vamos dizer assim, só essas breves palavras, não foSSe nem c-onsiderada uma exposição, mas me
colocaria à disposição dos Senhores para responder às
perguntas.
O SR. JORGE KALUME- Sr. Presidente, eu gostaria de formular umas perguntas.
O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli) - Ap~ar de
breve a exposição feita pelo Dr. Deli Borges, parece-me
que ela foi bastante útil para que nós tivéssemos assim a
opinião de um alto funcionário do sistema de fiscalização do Banco Central, para uma visão geral do problema. E acredito que essa exposição tenha justamente permitido que os Srs. Senadores e o ilustre Deputado que
nos honra com a sua presença,·formem um juízo a respeito e formulem as questões que devam ser formuladas.
Conçedo a palavra ao ilustre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME- Sr. Dêlio Borges, a sua
exposição, embora rápida, achei que está plena de substância. Foi V. S• também prudente de sugerir que o Plenãrio formule as perguntas.
Eu ouvi V. S' dizer que o quadro de inspetores foi extinto e que posteriormente foi feito concurso_ para audi·
tores. Em que Administração foi feita esSa Cúinção dos
jnspetores? Com. que objetivo, se os inspetores estavam
preenchendo uma formalidade que seria a de; policiar, a
de fiscalizar as empresas do mercado financeiro? Com
que objetivo foi extinto o quadro? Para se fazer posteriormente concUrsOs para auditores, para elementos, embora competentes, como v. s~ disse, todavia, inexperientes ainda na função que iriam desempenhar? Essa é a primeira pergunta.
O SR. DELI BORGES- EU sou õriginário do Banco do Brasil, e todos que acompanharam o Banco do
Brasil ou trabalharam no Banco do Brasil, sabem que a
figura do inspetor é uma das figuras mais importantes
- dentro do Banco. Um inspetor no Banco do Brasil, é temido até pela Diretoria do Banco do Brasil e pelos gerentes do Banco do Brasil. Por quê? Porque os inspetores, no Banco do Brasil, só são nomeados depois que eles
adquirem experiência ao longo dos anos de trabalho. Eu
gostaria de ressalvar aqui, porque eu tCnho vários funcionários, in"!ímeros funcionários auditores, mas uma fiscalização não se processa só em cima da contabilidade
da empresa. Hoje ela só se processa em-Cima da contabilidade da empresa. Mas, na verdade, o fiscaliZador tem
que estai" atento para outros fatores além da escrituração
da empresa. E aí a fiscalização se processa planamente.
Então, os inspetores, no Banco do Brasil, só depois de
uma larga experiência - era normal até aos 25, 30 anos
de Banco- é que eram nomeados inspetores. No Banco
Central isso não ocorreu. Os inspetOres eram nomeados,
vamos dizer assim, prematuramente, sem nenhuma vi-
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vência- atê porque o ~anca Central não tem, vamos dizer assim, o mesmo elenco de.atribuições, de operações
que o Banco do Brasil tem. O Banco do Brasil tem. um
elenco operacional muito grande. O Banco Central não
opera, vamos dizer assim, para o ptíblico, e a experiência
v~i.se perdendo um pouco com isso aí. Então, o inspetor
do Banco Central não adquiriu esse mesmo grau de conhecimento que adquiriu o do Banco do Brasil. Acredito
que a administração que extii:lguiu o quadro de inspetores, tenha ã.té tomado essa medida considerando issso
como um dos fatores. Outro fator também que deve ter
influído muito para ísso, ê que o que não ocorria no Banco do Brasil, ocorreu algumas vezes no Banco Central.
Às vezes lã no Banco Central tem que ser feita_,_ vamos dizer assim, uma arrumação dentro d<J. casa. O diretor precisa de um assessor que seja da sua confiança. O outro
que está lã não é. Então aquele vai perder o lugar, porque tem que dar o lugar para o outro. Mas também existe o problema social. Como é que vai tirar a comissão de
um funcionário que há anos vem recebendo aquela comissão, e de repente ele se vê privado daquilo ali? Isso é
até um fator social. Então, uma solução; vamos nomeálo inspetor. Ãs vezes ele nunca trabalhou na ârea. Nós
temos esses casos lá dentro do Banco Central. Hoje não,
porque muitos deles já se aposentaram. O número de inspctores é bem reduzido. Então isso também deve ter contribuido para que fosse extinto o quadro de inspetores.
Agora, o que eu discuto é o seguinte; se se chegou à conclusão de que o quadro de inspetores não é OC(:essârio,
então por que nomear todos os fiscais inspetores, de uma
só vez:? e mais, ainda: se ele não ê necessãrio, por que as
nomeações continuaram até 79? E isso realmente faz
com que a gente pense melhor. Se eles foram nomeados
ate 79, é porque são necessârios. Agora, eles foram extintos na administração do Presidente Paulo Lyra. Era Dirçtor de Administração José Antônio Berardi Nely Vieira. Agora, acredito que esses fatores todos foram considerados. O quadro de inspetores, realmente, não era o
desejado. Talvez ele pensasse que, reformulando o quadro, fazendo concurso para auditores, os auditores viriam ao longo dos anos suprir essa deficiência, e virão, só
que no momento eles ainda não têm, vamos dizer assim,
o mesmo conhecimento, o mesmo traquejo dos inspetores antigos.

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado. A ou·
tra pergunta; se p Banco Central não tinha ou não tem
condições de policiar, de fiscalizar as empresas financeiras, ~sas de poupança, por que expediu cartas patentes
para seu funcionamento?
O SR. DELI BORGES- E, o -senhor agora me fez
uma pergunta que realmente extrapola o meu conhecimento,
O SR. JORGE KALUME- Não, estamos só dialo·
gando.

O S~ DELI BORG~S - Eu não sei quais são os
critérioS para a distribuição de cartas patentes. Eu, inclusive ...
O SR. JORGE KALUME- Porque se o Banco expede a carta ~atente, subentende-se que ele amanhã poderá
policiar, -fiscalizar o que ele permitiu que funcionasse.
O SR. Df:LI BORGES -Certo. Mas eu digo o seguinte; do período que eu estou na ârea de mercado de
capitais, não houve a ·expediÇão de cartas patentes. :S o
mesmo número de cartas patentes, que aliâs vemwse reduzindo ano a ano. Por isso é que eu não tenho con·
dições de responder. Houve até um projeto, se não me
engano, para criar mais algumas cartas patentes de bancos, de corretoras, de distribuidoras, bancos de investimentos e bancos comerciais, mas não vingou, ficou só no
papel e não foi para a frente. Agora, não é que não esteja, vamos dizer assim, em condições de policiar, mas vaí
policiar aquilo que estâ ali na contabilidade da empresa.
Não é fácil um inspetor chegar numa empresa, porque
ninguém vai chegar lá e dizer assim: olha, me dâ o seu
caixa 2 que eu quero ver, porque ele não vai ter. Ele vai é
em cima da contabilidade da empresa. Agora, se algum
fato r, algum outro elemento lhe possibilitar, vamos dizer
assim, sentir que há alguma anormalidade na empresa, aí
pode ser que ele se aprofunde, se ele tiver condições para
isso.
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O SR. JORGE KALUME- Eu defendo fntransig~n
temente a iniciativa privada, este sempre foi o ·meu ponto
de vista. Mas diante de tanta falência dessas çmpresas ~e
poupança, na sua opinião, não seria melhor que a CaiXa
Económica asumisse eSse ·papel de poupanç~__C!Umentando o nú_mero de filiais, ao invés de permitir que pessoas,
até às vezes idôneas- eu não quero culpar ninguéminstalem uma empresa para depois então golpear a boa
fé da população que confiou nelas? Essa é outra pergunta que eu faço.
O SR. DbLI BORGES- Eu confesso ao Senhor que
eu não fiscalizo a área do BNH. A ãrea do BNR é fiscalizada pelo próprio BNH, eu não tenho conhecim_ento de
como se processa, ..
O SR. JORGE KALUME - Não, eu perguntaria:
não ê o Banco Central que policia, que fiscaliza?
O SR. DÉLI BORGES - O sistema habitacional,
não. Este ê o BNH quem fiscaliza.
O SR. JORGE KALUME- Eu pensei que tivesse in·
gerência o Banco Central.

O SR. DELI BORGES -

Não.

O SR. JORGE KALUME -

Então eu retiro a per·

gunta.
Muito obrigado ao Senhor.

O SR. PRESIDENTE (JosE: _Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador JoàQ_ Calmon_ para fazer as
suas indagações.
O SR. JOÃO CALMON- A que V. S• atribui o seu
afastamento da Chefia da Fiscatização do Banco Cen·
trai, seria resultado das suas divergências, amplamente
divulgadas, com o Sr. Hermann Wagner Wey?
O SR. DELI BORGES- _Agora, essas divergências,
amplamente divulgadas, eu confesso ao Senhor que eu
nunca divulguei nada a respeito.
O SR. JOÃO CALMON - A imprensa ôíyulgou.
O SR. DELI BORGES- A imprensa, e assim mesmo
informada por outros, e não por mim. E, se divergências
existiam, deve havê-las, elas eram perfeitamente superâw
veis. Nós convivemos juntos quatro, cincO anos; Acredito que algum outro fato r estranho, algum elemento, vamos dizer assim, não normal, tenha contribuído para isso. Eu nunca mais estive com o Diretor Wey, Confesso
que ainda estou atê um pouco supreso com a atitude que
ele tomou com relação à imprensa. Mas muita coisa temos que considerar. O Diretor Wey tinha, vamos dizer
assim, sobre seus ombros, não só a Diretoria de Mercado de Capitais, como às vezes atê a Presidência e outras
Diretorias, porque foi uma fase em que os diretores viajavam muito para o exterior para tratar do problema da
dívida externa.

O SR. JOÃO CALMON -::-.Continuam viãjãndo.
O SR. DELI BORGES- Pois é. E o_ Piretor Wey ê
que ficava com todos esses_ encargos. Paralelamente, ele
teve um 'Problema sério de saúde. Sempre teve um
problema sério de saúde. Então, eu prefiro atê Creditar a
esses fatores, essas divergências. Enquanto eu não estiver
com ele, enquanto, vamos dizer assim, nós não conversarmos, para vermos de onde vieram esses desencontros,
eu prefiro relevar isso tudo.
O SR. JOÃO CALMON - V. S• se encontra, neste
momento, numa CP_I_, e teria uma boa oportunidade de
nos prestar alguns esclarecimentos sobre rumores registrados na imprensa sobre um parentesco que me parece
nem existir, entre V. S• e um dos chamados Ministros da
Casa. v, S• é capixaba, não?

O SR. DElUIORGES -

Sou.

O SR. JOÃO CALMON- Circularam esses rumores
com muita insistênciã,: a iinprensa registrou esSas informações, mas, se não me engano, V. S• desmentiu, com a
maior veemência, esse suposto parentesco com um dos
Ministros, que operam na área do Planalto. Eu gostaria
que V, s~ aproveitasse esta oportUnidade para esclarecer
se existe ou não este laço de parentesco, já que V, S•, no·
toriamente, entrou para o Banco do Brasil atravês de um
concurso, independente de qualquer tipo de...
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O SR. ·oELI BORGES_- O penúltimo concurso para
Escriturário que houve no Banco do Brasil.

ministradores de empresas que levantam, vamos dizer
assim, uma suposta amizade para se beneficiar, tirar benefício disso aí. É comum uma pessoa chegar e dizer que
é amigo do Ministro tal, ê amigo do fulano de tal, é amigo- do cíclano. Eu, realmente, enquanto não me for colocado especificamente na mesa uma prova sobre isso, eu
não aceito.

O SR. JOÃO CALMON - Exatamente. Eu gostaria
de ouvir a explicação de V. S'

O SR. DELI BORGES- Eu acho gue esse parentes~
co, essa ligação já foi perfeitamente esclarecida pelo pró~
prio Ministro Venturini.
O SR. JOÀO CALMON- Mas aqui a CPI não tem
conhecimento disso.
O SR. DELI BORGES- Ele fez uma declaração aos
jor_riais dizendo que éramos apenas conhecidos, e proiltõ,

O SR. JOÃO CALMON - Não há nenhum parentes~
co. Eu me congratulo então com esse esclarecimento,
porque foram registrados rumores diferentes.
V. S• era Chefe da Fiscalização- do Banco Central do
Brasil quando a Corretora Laureano começou a enfrentar a grave crise, estava na iminência de explosão, da insolvência, e surgiu uma decisão dos mais altos escalões
governamentais. A Corretora Laureano não poderia explodir, falir, porque um dos seus Diretores era filho do
General Golbery do Couto e Silva, então todo-poderoso
Chefe da Casa Civil da Presidência da República. V. S•
confirma ou desmente que o filho do Geneyal Golbery
estivesse, na êpoca, desempenhando a função de Diretor
da Corretora Laureano?
O SR. DELI BORGES- Eu desmintO.
O SR. JOÃO CALMON- V. s~ desmente, não é? Ele
não era nem funcionãrio nem Diretor?
O SR. DELI BORGES- E o seguinte. Decorrente da
última fiscalização que foi feita na Corretora. Laureano,
nós instauramos um processo administrativo contra todos os seus administradores. E posso afirmar ao Senhor
que o nome do filho do General Golbery não figurava
entre os admínistradores da empresa.

O SR. JOÃO CALMON -

Nunca?

O SR. DELI BORGES- Nunca dentro daquele processo. Esse ültimo processo, que só agora foi despachado.
O SR. JOÃO CALMON- V. S• não afirma categoricamente, que antes ...

O SR. DELI BORGES - N-ão, porque eu s6 tenho
conhecimento desse relatório, porque foi logo depois que
assumi a Chefia da Fiscalização de Mercaqo de Capi~ais.
Eu não tenho conhecimento de relatórios anteriQres, se ê
que os houve.
O SR. JOÃO CALMON - V. S• teria condições de
fornecer esta informação; ou a Presidência da CPI teria
de oficiar ao Banco Central, indagando se em algum
tempo o filho do General Golbery do Couto e Silva...
O SR. DELI BORGES- Se for indagado ao Banco
Cerilrãl, ele tem o cadastro e poderá forriecer-lhes esta
informação.
O SR. JOÃO CAIJViON-- Esse detalhe foi também
amplamente divulgado pela imprensa.
-O SR. DELI BORGES -_E_ eu posso afirmar ao Senhor que no relatório do processo administrativo con_tra
tQdos _os administradores da Corretora Laureano não figura o nome do filho do Ministro Golbery.
O SR. JOÃO CALMON- Vamos então, para confirmar ou desmentir, em caráter oficial, endere~ar um oficio ao Banco Central.
O SR. DELI BORGES- Se ele participou, foi então
antes de minha ida para a fiscalização.
O SR. JOÃO CALM.ON :-:- Provavelmente, essa notínão teria sido inveritada pela imprensa, ciue não se
caracteriza como obra de ficção, pelo c_qnt_rãrio, PrOcura
checar as suas informações antes de divulgá-las.

Cia

O SR. DELI BORGES- Senador, pode até acontecer de que o filho do General Golbery, ou o filho de uma
outra figura proemineilte tenha trabalhado nessa ou naquela empresa, o que não ê nada demais. Em algum lugar ele terá que trabalhar. Agora, é comum também no
mercado, encontrar pessoas, quer dizer, empresários, ad-

O SR. JOÃO CALMON - É uma boa técnica, -que
todos nós adotamos. Todo mundo deve ser considerado
honesto, até provar em contrário. Se não agirmos dessa
maneira, a honra de cada um fica à mercê da ...
O SR. DELI BORGES- Aliás, esse ponto que o Senhor levantou é
-Que realmente me chamou bastante
atenção. Eu procurei ler, como li o processo todo, o relatório todo, e nunca vi mencionado o n·ome do filho do
General Golbery nesse processo.

um

O SR. JOÃO CALMON -Temos o maior interesse
de chegar a um esclarecimento definitivõ, pol'qlfe~ recentemente, o ex-Ministro Golbery deu entrevista à revista
Veja, que a certa altura declarou: .._querer, podem", A
pergunta ê a seguinte: "disso resulta a impressão de que
essas pessoas não querem Maluf ou Andreazza. E acreditam que vocalizam a vontade de muitas outras mais",
..Respt?sta do General Golbery: "querer, podem. Que·
rer, podem não querer. Todo mundo sabe que eu não de»
seja o Ministro Andreazza na Presidência",
o-Ministro Golbery _gosta muito de falar na primeira
pessoa do 13i!!gi.dar, um pouco naqueia bõ:tSO !'Etai: ~~~
moi, o Estado sou eu, C'est usa, assim um-a linguagem
--imperial, não ê'?
Mas ele prossegue: "no entanto, não me sinto eticamente am·parado para tentar mudar as regras do jogo~
com o objetivo de satisfazer o meu ponto de vista. A isto
ch.úno trapaça, principalmente se a pessoa age ocultando o seu objetivo". Se realmente for confirmada a
paificlpaÇãó do filho do General Golbery nesse episódio,
ele então não deveria estar falando em trapaça, porque o
caso da Coroa-Brastel, ligado à Corretora Laureano,
provavelmente é uma das maiores trapaças da história
do mercado financeiro em nosso País. Dai o nosso interesse, em defesa atê do bom nome do General Golbery e
do seu ffiho, em ter uma informação oficiaL

eu

___ O ~R. DELI_ BO~GES- Eu não posso dizer se ele
particípo"u ou não, vamos dizer assi"m, exrtaoficialmente, de negocíação, isso eu não posso afirmar,
de maneira nenhuma, porque eu nunca participei dessa
negociação. Agora, eu posso afirmar que ele não era Diretor. Isso eu posso afirmar.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPUCY Permita V. Ex• um aparte?
O SR. JOÃO CALMON- Pois não, Concedo-lhe a
palavra.

O SR. EDUARDO MATARAZZO.SUPLICY -A
informação que foi divulgada inclusive na imprensa, por
exemplo, num painel da Folha de S. Paulo hã algum tempo atrâs, quando surgiram muitos- boatos, e quase que
com toda a certeza, no sentido de esclarecer a participação do filho do General Golbery, foi de que ele participou como operador da Corretora Laureanõ por um
período de anos, acho que quatro ou cinco anos, não me
lembro exatamente, talvez, se o depoente puder esclare·
cer, se souber, mas de fato, quase que com o intuito de
esclarecer, foi dito que o Sr. Golbery do Couto e Silva Jr.
trabalhou na Corretora Laureano, do Sr. Roberto Laureano, como operador da Bolsa, e nesse período, o Sr.
Roberto Laureano estreitou os seus laços- de amizade
com o GeneraiGolbery do Couto e Silva, laços esses que
continuaram, mesmo depois do seu filho, Golbery do
Couto e Silva Jr. ter deixado a sua fu_nção de operador
na Corretora Laureano, o Sr. Roberto Santos Laureano,
que tinha como sócio Antoriio Luiz Ribeiro Cupertino
de Miranda na Corretora Laureano, esses eram os administradores ou diretores, desenvolveram laços de amiza·
de em profundidade com o Ministro Golbery do Couto e
Silva. Segundo o Sr. Assis Paim Cunha, com freqUência
o Sr. Roberto Santos Laureano visitava o General Golbery do Couto e Silva. E, apenas, como algum detalhe,
era atê seu costume levar passarinhos de presente ao General Golbery do Couto e Silva, numa demonstração de
amizade, apenas, isso é, nas suas visitas ou pelo menos
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numa ocasião feZ isso, segu-ndo me relatou O Sr. Assis
Paim Cunha. E, de fato, houve interesse do General Golbery do Couto e_Si_lva em, de alguma maneria, conseguir
que houvesse uma solução de mercado que não uma in~
tervenção ou uma liquidação extrajudicial da Corretora
Laureano. Conto isso apenas no sentido de auxiliar a informação ao seu questioriãrilerito. ---

0 SR. DELI BORGES- O grande problema aí é que
toda vez que uma empresa entra em regime de liqui·
dação, os bens de seus administradores, dos seus sócios
ficam indisponíveis, além do processo administrativo
correspondente, que pode gerar até a penalidade de inabilitação permanente. Mas, na verdade, se o filho do General Golbery era operador, o processo administrativo
nem a i'ndisponibiHdade dos bens o alcançaria, de forma
alguma, que é só contra os sócios e administradores.
Aqui, particularmente, colocar o filho do General Golbery, com todo prestígio na República, como operador,
era preferível tê-lo como diretor.
O SR. JOÃO CALMON- De qualquer forma a declaração oficial serâ dada pelo Banco Central à Presidência da CPI.
Em relação a este caso, nós não queremos superesti:.
mar um detalhe. Nós queremos apurar a verdade, para
que a figura do General Golbery não contiriue envolvida
nesse episódio, segundo a opinião geral, que constitui no
maior escândalo do mercado financeiro deste País, Mas
nós devemos perguntar ao depoente se causou estranheza a revelação de que o Sr. Paim estava às 10 horas da
noite em seu apartamento quando recebeu o telefonema
para que se dirigisse ao iC:ropoitO--S-antoS DUmont, fretasse um jatinho e partisse "imediatamente para Brasília.
E isso ocorreu. O Sr. Paim foi recebido por diretores do
Banco Central, numa reunião que se prolongou até altas
horas da madrugada. Ora, não há este tratamento fora
de série, a não ser quando há pistolões muito fortes, hã
influências realmente poderosas. Só por isso, como a
nossa intenção é apurar a verdade e não condenar a. prio-ri qualquer pessoa citada ou envolvida no noticiáríO
sobre a Coroa-Brastel, é que nós estamos insistindo em
focalizar- este caso.
Mas, passemos a um outro assunto. V. S• não acha
que a fiscalização do Banco Central tem, nos últimos
anos, quase desempenhado o papel do marido traído,
que é o Ciltimo a saber? Repare, ilustre depoente, o caso
da Delfin. Por exemplo, era notoriamente um caso do
conhecimento da opinião pública que a Delfim estaria
para explodir. V. S• poderá ponderar que o caso da Deifio está na ârea do Banco Nacional de Habitação. Quan~
do eu falo em fiscalização, eu falo em fiscaliZação de um
modo geral, não apenas do Banco Central, mas de um
outro banco gigantesco, que é o Banco NRcional da H a~
bitação. Estes rumores de que a Delfun já estava em situação de deterioração quase total circulavam e eram do
conhecimento público, menos do órgão do Governo Federal encarregado de zelar inclusive pelo interesse dos.
depositantes e dos investidores. Hoje, o brasileiro abriu
os jornais e viu a notícia da explosão ou da intervenção
de mais cinco financeiras- H aspa, Letra, Colméia, aqui
de Brasília, e mais duas. Pouco antes já havia sido decretada também a intervenção numa outra, há dois ori trêS
dias, a Economisa. De maneira que esses órgãos de fiscalização estão, ao que parece, demonstrando um enorme
grau de ineficiência;·-porque-n6s corremos o grave risco
de depois todo este esquema; seja o financeiro, propriamente dito, ou da habitação, este esquema cair sob a sus.:
peita do público com grave dano para as poupanças nacionais. v. s' entende que essa falha grave da fiscali~
zação dos últimos anos precisa ser corrigida com a maior
urgência?
O SR. DELI BORGES - Eu acho, e concordo com
V. Ex• quando diz que a fiscalização é deficiente. Ela
realmente é deficiente, Ela não é inopeninte~ íS:tO eu não
concordo. Ela opera com aquilo que tem na mão. O mercado é muitO ágil. Nós hã quatro ou cinco anos, estamos
batalhando, dentro do Banco Central, por um melhor
aparelhamento, uma reestruturação do quadro de fiscalização, por cursos de computação. Nossos inspetores
chegam numa instituição altamente sofisticada, em termos de computação, e ele não sabe nem o que é um computador. Nós já propusemoSvárias vezes cursos de computação dentro do Banco Central e eles não vingaram.
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Realmente, a fiscalização é deftciente. Paralelamente, eu
já -tinba dito até antes, o fiscalizador, quando chega na
empresa, só vai ter na frente dele aquilo que lhe o feressem. É a contabilidade da empresa, Eles abrem a empresa para o inspetor. Agora, um caixa 2, por exemplo, ele
às vezes é alterado, como um caso, lá em São Paulo, em
que nós- fomos encontrar o Caixa 2, depois da intervenção, _no porão da casa da mãe _de um dos administrado_res. Então, realmente fica dificil. O inspetor vai ali na
empresa. O Caixa 2 está sendo operado a 10,20 quilôme~
tros de distância. Então, fica muito difícil para o fiscalizador. As denúncias que chegam, chegam vazias, é difícil
a comprovação. Ninguém vai abrir as suas irregularidades_ para o Banco Central, isso é óbvio.

O SR. JOÃO CALMON- Está presente, hoje, na
nossa CPI, o Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy,
que tem o curso de doutorado completo, é PHD em
Cora-Brastel e em outras matérias ligadas ao mercado financeiro. De maneira que, eu prefiro abreviar as minhas
indagações para dar oportunidade ao Deputado Edua:do Suplicy, para fazer várias perguntas a V. S' Eu quena
agradecer, como já o fez o Presidente, a colaboraçã_o que
esse Deputado, muito atuante e vigilante, tem dado à
CPI da Dívida Externa, e na CPI sobre o caso da Delfim.

O SR. JOÃO CALMON - V. S• t@l uma longa vivência na área do Banco Central, inclusive, no setor de
fiscalização. Que informações V. Ex• poderia fornecer a
esta Comissão, sobretudo de figuras que são freqUentemente_citadB.s em todos os depoimentos aqui prestados e
também em depoimentos divulgados pela imprensa? Um
deles é o Sr. Armando Leal. Ele esteve numa outra CPI
que tratava do escândalo das polentas e revelou muitos
detalhes sobre a sociedade que manteve no passado,
quando o Sr. Flávio Pécora não exercia nenhuma função
pública, portanto, estava livre para participar de qualquer empresa. O Sr: Armando Leal chegou a revelar à
Comíssâ6 que ele levara o Sr. Paim ao Palácio do Planalto. O Sr. Paim.não tinha nem condições físicas nem mentais, tudo isso foi gravado, e está devidamente reproduzi~
do pela Taquigrafia, ele não tinha condições nem físicas
nem mentais para manter qualquer diálogo com o Sr.
Delfim Neto ou o Sr. Pécora. Mas o Sr. Armando Leal,
em virtude da amizade da amizade que continuou a ter
com o Sr. Flávio Pécora, mesmo depois de o Sr. Flávio
Pécora ter deixado de ser seu sócio, aproximou o Sr.
Paiin do Ministro Delfim Netto. Pouco depois inclusive
saiu um vultuoso empréstimo na área de planejamento.
Então, eu gostaria de saber que informações V. Ex' tem
sobre o Sr. Armando Leal, que deve ser um homem estremamente atuante na área financeira, que esteve sob
sua responsabilidade, a área da fiscalização. A outra figurá, muito citada inclusive agora, se não me engano- foi
punida pelo Banco Central recentemente, é a do economista Maur~cio Cibulares, que realmente é um especialista em problemas dessa natureza. Eu gostaria de saber se
V. Ex', poderia fornecer as informações que possui sobre
a atuação destas duas figuras tão conhecidas na área do
mercado financeim.
O SR. DELI BORGES --Com relação ao Sr. Álvaro
Armando. Leal, eu posso afirmar que eu só o vi uma vez
no gabinete do Diretor Meirelles, quando parece que Já
havia sido decidido a intervenção do Grupo Coroa. Essa
foi a única Ve'.t; que vi o Sr.- Álvaro Armando Leal. Eu o
conhecia através do processo administrativo qui estava
sendo examinado pelo meu Departamento, e no qual nos
propusemos a pena de inabilitação permanente para ele,
e acho que se concretizou, não sei, porque eu estava afastado, estava em fase de recursos ..
O SR. JOÃO CALMON --O Sr. Ãlvaro Armando
Leal?
O SR. DELI BORGES- Sim, pela participaÇão dele
na administração da CRbDITO.
o·-sR. JOÃO CALMON- Mas ele continua muito
atuante.
O SR. DELI BORGES- Na m"inha área ele nunca
esteve, ele nunca compareCeu pessoalmente na fiscalização do Mercado de Capitais. Estou dizerido que i única vez que o vi foi quando, havia sido decidida a intervenção no Grupo Coroa, e nO Gabinete do Diretor Meirelles.
Quanto ao Sr. Maurício Ciillulares, es"tt;, realmen-te, eU
nunca o vi pessoalmente. Também o conhecimento que
eu tenho dele é com relação a um processo da M. Marcelo Leite Barbosa, uma corretora. Nesse processo, nós
propusemos também a inabilita~ão do Sr. Maudcio Cimulares, que também acho que se concretizou pelo seguinte; porque o processo, embora seja_ um processo de
78, até anterior à miilha ida, lá para o Departamento, em
79, eu reativei esse prOcesso, mas ele -pareCe que só foi
despachado agora, depois do meu afastamento.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYPeço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Com muito
prazer. Acho, para a nossa Comissão, um adminículo
que traz o ilustre Deputado, pois S. Ex•, participa da Comissã? Parlamentar de Inquérito da Câmara, que estã
tratando, investigando o mesmo assunto.
Agora que eu providenciei junto ao secretário da Comissão, a requisição dos depoimentos prestados na CPI
d<1 Câmara, esses poderão nos orientar, e que vamos juntar ao processo, para a devida avaliação.
Não os tendo, a presença do nobre Deputado nos é
bastante propfcia e vantajosa sobre duplo aspecto; primeiro po'r ser o ilustre Deputado quem ê, e, segundo,
pelo conhe-cimento que já tem da matêria.
Concedo a palavra a V. Ex•

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYAgradeço ao Sr. Presidente José Fragelli, e ao Senador
João Calmon, que insistiu até em que eu estivesse aqui
presente. Considero da maior importância que esta CPI
do Senado tenha voltado as suas atenções para o caso
Coroa-Brastel, pois na Câmara temos algumas dificuldades a respeito do assunto. De fato, existe a CPI sobre o
grupo BNH e suas relações com o grupo Delfim, que
também tratam do caso Coroa-Brastel, na medida em
que o Sr. Assis Paim Cunha foi convidado, em algum
momento a absorver o grupo Delfim, e por isso, ele depôs ali, e tambêm o Sr. Álvaro Armando Leal e outras
personalidades relacionadas ao caso.
No caso da CP! da dívida externa, da qual eu faço parte, também temos perguntado sobre o caso da CoroaBrastel na medida em que todo esse estouro de insti~
tuições financeiras acaba afetando o orçamento mane~
tário, o déficit público, o descontrole da inflação e as
próprias metas assumidas pelo Governo perante a comu·
nidade internacional. Isso afeta, portanto, todo o programa com respeito ao Fundo Monetário Internacional
ou prometido ao Congresso Nacional.
Ademais o caso da Laureano, da qual originou o da
Coroa-Brastel, também se deve a levantamento de empréstimos de operação 63fjunto ao Banco do Brasil, a
respeito_do qual eu gostaria de perguntar ao depoente, o
Sr. Deli Borges. Antes, contudo, pela ordem, gostaria de
perguntar um pouco, sobre o seu ingresso no Banco Central.
Queria, antes, esclarecer que tenho procurado_, quase
todas as pessoas envolvidas com o caso Coroa-Brasteltestemunhas, ou de alguma maneira referidas pelo Sr.
Assis Paim Cunha, inclusive lhe, procurei o seu telefone,
pelo menos o que me deram, não atendia, e por isso nunca pude encontrá~ lo se não hoje, se não já o teria procu:rado para conversar, porque estou fazendo com todas as
pessoas, inclusive as autoridades do Governo. Essas no
entanto, princip"almente os Ministros da Fazenda e do
Planejamento têm procurad9 evitar qualquer encontro
ou responder a essas perguntas. Mas V. S' já respondeu a
pergunta sobre o seu grau de parentesco com o Ministro
Danilo Venturinf. Isso poderá, aparentemente, não ter
importância, mas poderã ajudar no esclarecimento dos
fatos, pois a informação que se obteve é que ·v. S• é irmão ou o que foi dito, mas teve uma relação muito próxima de amizz.de conl o Ministro Danilo Venturini desde
--jovem! É correta essa informação?
O S-R:- DELI BORGES- Nós somos da mesma cidade, quer dizer, da mesma cidade, não! Eu sou de Vitória,
e ele é do interior. Agora, pela diferença de idade, fica
atê um pouco difícil dizer que nós fOmos muito contemporâneos. Não fomos. A diferença de idade é bastante
acentuada.

-O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYSão amigos~
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Somos amigos, como disse

ele, nós somos conhecidos.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPUCY Agradeceria se pudesse como não foi lido o currículQ de
V. S•, se pudesse nos dar brevemente, e principalmente se
puder precisar a data do seu in.gresso no Banco Central e
na Chefia do Departamento de Fiscalização.
O SR. DELI_ BORGES-- Pois_ não. Eu entrei primeiro no Banco do Brasil. Eu fiz o concurso do Banco do
Brasil em agosto de 63, na -cidade de Vitória da Conq.uista, para a qual eu fui até designado, foi aonde eu passei o
primeiro ano do Banco do Brasil. Depois voltei para o
Rio de Janeiro, trabalhei no Rio de Janeiro alguns anos,
quando em 66, no dia L9 de agosto de 196 eu fui requisitado para o Banco Central. Houve uma leva de requisições de funcionários, e nessa leva eu estava, junto com
vários outros funçi_gnâr1os, sem interferênCia de quem
quer que seja. Foi até um convite feito, na época não era
departamento, pela gerência que estava precisando muito de funcioo_ár:ios. Então justamente eles se socorrera_ffi
de funcionários do Banco do Brasil. Então, um Conhece
outro e nisso aí a gente vai sendo indicado, e dentro dessa relação estava o meu nome. Trabalhei, primeiramente, durante acho que 10 anos, se não me engano, na área
de Registro de Capital Estrangeiro, na época erâ a FICE? Hoje é o__FICACE. Inclusive pela FICE eu fui para
São Paulo onde fiquei três anos~ porque a FTCE lá de
São Paulo foi Instalada por um grupo de quatro funcionários chefiados por um quinto, e eu fazia parte desse
grupo de quatro funcionários que instalamos a FICE em
São Paulo. Instalamos também a FICE, em Brasília. E
também pela FJCE eu vim para Bra,sOia, até que encontrei com um amigo muito antigo do Banco do IJ,rasil. E
eu tinha trabalhado com esse rapaz no FUNCI,-elc foi
meu chefe, e me perguntou se eu não queria trabalhar
com ele. Eu aí já era comissionado, eu já era encarregado
de seta r. E ele disse 'que só tinha para me oferecer uni
cargo de assistente, que é um cargo abaixo do encarregado de setor. Ar eu disse que para trabalhar com ele eu
iria, mesmo porque nós sabramos que iria haver uma
reestruturação no Banco e o cargo de encarregado de seter iria desaparecer, como desapareceu. E aí fui trabalhar com ele na área de pesSQal. Fiquei lã também uns
três ou quatro anos, até ir para a área de Mercado de Capitais. E fui para a ãrea de Mercado de Capitais nomesmo cargo que eu tinha na área de pessoal, eu já era coordenador. Sempre sem qualquer interferência. Fói quando o Sr. Luiz Lemos leite, foi noineado Diretor do Banco Central. Eu jã tinha atuado com o Sr. Luiz Lemos
Leite na instalação do NASP, que· é o Núcleo de Assistência ao Pessoal do Banco Central no Rio de Janeiro, e
ele então me levou para chefe de gabinete dele. E daí depois houve a mudança e eu fui para chefe de departamento.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Quando assumiu a chefia do DepartaméÍito de Fiscalização, o Senhor poderia precisar esta data?
O SR. DELI BORGES - Foi no final de-·agostQ de
1979, eu não sei se-27 _ou 28, eu não tenho_m_uitª certeza,
não.
O SR- EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Então, 27 de agosto de 1979. Quando V. S• assumju o posto
de Chefe de Departamento de Fiscalização do Banco
Central, um dos principais problemas que a fiscalização
se defrontava era exatamente com re_speito à Corretora
Lauriano, pois no dia 27 de junho de 1979 hã um ofício
dirigido ao Sr. Chefe de_Dívisão, feito pelo Departamento do Coilte_n_cioso, João Correia de Magalhães, que foi
despachado ao Departamento de Contencioso, Divisão
do ContenciOso Judiciãl Administrativo, e, em seguida,
despachou a DIAUD em 25-6-79, Departamento de Fiscalização do _Mercado de Capitais, José, aqui a letra não
está tão clara, de Sousa, José Evangelista de Sousa.

Sr. Chefe de Dívisão,
Ao considerarmos que as acusações feitas, no presente
processo, à Laureano S.A.- Corretora·· de Valores e a
seus dirigentes, Srs. Antonio Luiz Ribeiro Cupertino de
Miranda e Roberto Santos Laureano, não foram contestadas e estão devidamente comprovadas nos auto_s pela
farta documentação que os instrui, ê de se ter por satisfatórias as considerações tecidas em Parecer
DEFIM/DIAUD-1-79/64 (fl. 416), a propósito da matéria de fato.
Discrevem aqui diversas operações irregulares, por
exemplo:
3. Atendo-nos à sistemática operacional utilizada
pela "Laureano", temos como certa sua injuridicidade,
eis que as sucessivas vendas e revendas de ORTN's e
CBD's por ela custodiados ()U não, se 4avam à revelia de
seus legítimos proprietários e tinham a garanti-Ias, quan~
do tinham, títulos diversos dos negociados (Recibos de
Obrigações da ELETROBRÃS), de valores sabidamente
inferiores aos declarados e de pouca aceitação no mercado.
4. Evidentemente, as fraudes detectadas nessas operações, envolvendo cifras de milhões de cruzeiros, selevadas de alguma forma ao conhecimento público, consoante aduzido em Relatório de 31-7~78 (fl. 28), projetariam uma imagem altamente negativa da empresa nos
mercados financeiro e de capitais, além do afastamento
natural dos clientes, levando-a a uma situação insustentável. Daí concluirmos que ê de extrema delicadeza e, ao
que tudo indica, incontornável por seus próprios meios,
a situação atua1mente ostentada pela indiciada.
5. Destarte, e tendo o legislador deixado ao talento
do Banco Central a conceituação de falta grave, não nos
parece merecerem outra qualificação as irregularidades
relacionadas com o modus operandi da Corretora, que,
além de figurarem como ilícito penal, revelam-se altamente prejudiciais a seus interesses.
6. Em conseqüência, ex vi do disposto nos arts. 18, §
19 e 44, § 49, da. Lei n<? 4.595/64, acreditamos estarem satisfeitos os pressupostos que autorizariam a esta Autarquia valer-se da faculdade que lhe res(!-rvou o legislador
para realçar a gravidade do dano pCU-encial contido no
procedimento dos intimados e sobre eles impor a pena de
inabilitação temporária ou permanente, aplicável à hipótese de infrações graves na condução dos interesses da
Corretora.
Portanto, o relatório feito pelo Departamento de Contencioso ao Chefe de Divisão e aos demais órgãos, e, finalmente, a diretoria, recomendava a punição daquela
corretora e a inabilitação dos seus diretores mais ainda;
se preparava uma minuta, quer dizer, já estava pronta
uma minuta, que depois não foi assinada, mas já pronta
para o Presidente então do Banco Central_a_ss_inar, Carlos Brandão, nos seguintes termos:
Ao Procurador Geral da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, Dr. Hermano Odilon dos Anjos:
Em processo administrativo instauraO:Q por esta Autarquia contra a Laur:ciln-o S.A.- Corretora de Valores,
e respectivos diretores, apurou-se que os Srs. Antonio
Luiz Ribeiro Cupertino de Miranda e Roberto Santos
Laureano, residentes, respectivamente, (endereços completos), enquanto titulares dos cargos de Diretores da
aludida Corretora, dispuseram, comO coiSa própria, de
títulos custodiados naquela Instituição e em outras do
Sistema Financeiro, vendendo-os a terceiros, à revelia de
seus legítimos proprietários.
2~ Considerando a natureza do ilícito, e tendo em
vista o que preceitua o art. 4.,, §-2.,, da Lei n<?4,728, de 147-65, encaminho a V. Exf., em anexo, c6pia do aludido
processo administrativo, onde tudo se encontra relatado
e comprovado, a fim de propiciar· a esse Orgão a adoção
das providências penais que julgar cabíVe1s.

O SR. DELI BORGES- José Evangelista de Sousa.

Entretanto, esta minuta. não foi levada adiante, não
assinada pelo Presidente do Banco Central, e este relatório, que tramitou no Departamento que então V. Sa.
passou assumir a chefia, teve que destino'? :t: a pergunta
que faço a V, Sa.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUYLICY Esse ofício trata das penalidades- infrações de natureza grave- venda de títulos inexistentes e alienação de
papéis custodiados - ilfcito penal - comunicação do
fato ao Minis_tç_rio Público - sa_Ilçôes adminístrativas
aplicáveis à empresa e respectivos diretores.

O SR. D"BLI BORGES- Bom, primeiramente nós temos que nos reportar um pouco, eu vou re_troagir isso aí.
Pelas documentos que o Senhor leu ar, eu não sei até
como esses documentos vazaram do Banco Central, mas
tudo bem,_esse processo foi submetido ao Jurídico Por
volta de 19,78, meados de 1978, então quem deve ter en-

~

Outubro de 1986

caminhado esse processo para o Jurídico deve ter sido
eu, Porque na época eu era chefe da Divisão de Processos
Administrativos,_ não era_propriamente ainda uma divisão, era um serviço, e eu coordenava esse serviço. Então
eu próprio" e que devo ter feito esse parecer sugerindo encaminhamento ao Jurídico. E, pelo o que o Senhor leu,
dá para notar perfeitamente que as irregularidades e as
medidas foram propostas por nós, endossadas pelo Departamento Jurídico.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Era
a informação que eu tinha, que V. S• mesmo tinha Preparado este parecer, mas como não coinçidia aqui a data
que eu estranhei um pouco.
O SR. DELI BORGES- Antes de eu ir para o gabinete, eu coordenava esse serviço de processo administrativo; então mais tarde eu fui chefiar o gabinete do Dire~
tor Wey, então, aí esse processo ficou tramitando dentro
do departamento, e eu já estava no gabinete. Quando eu
retornei para o departamento, e aí como Chefe do Departamento, esse processo, vamos dizer assim, não foi levado ao conhecimento do Diretor Wey, e que eram necessárias es_sas punições. As irregularidades realmente
eram graves e difíceis até de serem pegas, eu não sei, talvez até por um descuido da empresa, porque não são fáceis detectar essas irregularidades. Só para ter uma idéia,
ele pegava um jogo de partilha, vamos dizer assim, o
cliente ia fazer uma aplicação, a primeira via que ele
dava ~o cliente era uma aplicação em ORTN, as demais
todas eram obrigações da ELETROBRÁS ou até conta
de luz, e ainda não eram nem dele. Ele parece que tinha
uma equipe de compradores pelo Brasil inteiro, comprando essas contas de luz, para depois transformar em
obr~gações da ELETROBRÁS, mas muitas delas os proprietários entr"aram na Justiça dizendo que não fizeram a
venda, aquilo foi atravéS de terceiros, negociaram com
eles. Então, era muito dificil pegar essas irregularidades,
mas o _inspetor conseguiu pegar. Essa foi uma outra dificuldade da fiscalização, que eu não mencionei no início,
essa fiscalização da Laureano levou 9 meses para ser
~-O!lcl~í_da; e é o normal quando se pega uma empresa de
médio ou grande porte, é demorar de 6 meses a 1 ano. As
ftsc~iz_ações são muito demoradas, o quadro já é reduzido e as fiscalizações muito demoradas.
Pois bem, quando voltamos para o Departamento, comuniquei ao Diretor, e o encaminhei o processo, para
que fosse dar o andamento normal. O Diretor, então, de- VOlveu o Processo 1, dizendo que o Sr. Roberto Laureano teria contestado todos os nossos números. Eu, imediatamente, convoquei os inspetores do Rio de Janeiro,
que tinham feito a fiscalização, e fizemos uma reunião;
eu, o meu Adjunto, que era o Sr. José Evangelista de
Souza e:_ QS três fiscalizadores que atuaram na Laureano,
com o Sr. Roberto Laureano; e ele contestou todos os
números do relatório, dizendo que já não era mais aquilo, que a situação da empresa era outra. Então, nós fomos obrigados a atualizar aqueles dados, porque a fiscalização é muito demorada. Eu acho que em um ou em
um mês e meio nós fizemos a atualização dos dados e a
conclusão era a nossa mesmo, e a situação dela era de total, vamos dizer assim, insolvência. E, propusemos a inabilitação dos administradores, inabilitação permanente,
propusemos comunicação ao Ministério Público, propusemos comunicação à Receita Federal, e demos o prosseguimento normal, encaminhei para o Diretor, com despacho meu, se não me engano no dia 17 de janeiro de
1981.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- En·
tão, quer dizer, esse processo de emissão de letras a que
V. Sf. se referiu hã pouco, de eomo a Corretora Laureano
mostrava ao cliente que comprava as suas letras, que estaria comprando ...
O SR. DELI BORGES- E_aria_as suas aplicações.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- ...
~taria apicando em ORTN, quando, na verdade, o embasamento eram ·até contas de luz.
O SR. DEU BORGES -Até contas çl.e luz.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY
Quer dizer, isso, tipicamente, é o que nós poderfarrios di·
zer de emissão de letras frias, ou de letras ...
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O SR. DELI BORGES corretora não emite letras.

D!ÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Não, não seria porcjüe a

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Bom, mas é...

O SR. DELI BORGES- A corretora não emite pa~
pel nenhum.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Não -emite letras? Ela está intermediando letras ou papb. is com falsidade.

O SR. DELI BORGES --.. Não, isso é estelionato,
fraude, como queira.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Certo. Agora, ao mesmo tempo, então, a diretoria do
Banco Central não levou adiante as recomendações feitas pelo Departamento de Fiscalização, de intervir e punir os diretores itaquela oportunidade.
O SR. DEU BORGES- O procedimento, vamos dizer assim, aplicado aí no cas_o seria realmente a intervenção.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY
Aplicado seria a intervenção?
O SR._ DELI BORGES -A intervenção.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Quer dizer eritão, a prímeira vez que isso foi constatado
com clareza foi em junho de 1979, _no primeiro semestre
de 1979 é que...
O SR. DEU BORGES- O resultado da fiscalização
foi em 1978.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY
1978!

O SR. DELI BORGES -

!978.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYQuer dizer, em 1978 ...
O SR. DELI BORGES - Mas, obviamente, que nós
precisamos seguir, vamos dizer assirri, os caminh.os__normais do processo, nós não tomamos nenhuma medida
repressiva, sem primeiro ouvir o jurídico. Lógico, nós te-mos que ter um embasamento legal, para que, amanhã
ou depois, a gente não sofra, vamos dizer assim, o revés
de uma ação na Justiça,_Por isso todos os processos da
ãrea de fiscalização passam piírrieiro pelo J urídíco. Agora, o processo foi encam-inhado no dia 27 de janeiro de
1981 para a Diretoria de Mercado de Capitais; no dia 4
de fevereiro de 198 f foi ·encaminhado à Presidência, porque só quem assina ofício ao Ministério Público é o Presidente do Banco Central.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas é importante que o Sr. tenha revelado que jâ, em
1978, o Banco Central houvesse detectado essas irregularidades na corretora, na qual antes havia trabalhado o filho do General Golbery do Couto e Silva, porque exatamente em 28 de março de 1979, o Sr. Assis Paim Cunha
foi chamado pelo Diretor do Banco Central, e eu vou relatar os fatos conforme me disse o Sr. Assis Paiin Cunhâ.,
para que depois a· Sr. relate se conheceu esses fatos e
como a fiscalização do Banco Central acompanhou isso,
que reação teve:
"Era Presidente do Banco Centi'al, o Sr. Carlos Brandão. O Diretor telefona para o Sr. Paim CUnha-e -disse~
Olha, Paim, sabe a imprensa como é essa perSeguição
política, como hã essas coiSã.S todas, o Governo ficá. sempre visado, e na realidade_ a Laureano está sendo vítima
desses problemas políticos. Porque não é que ela tivesse
irregularidades, estava sendo vítima de problemas políticos. Eu precisava qu-e você me ajudasse, eu pre_císava
cobrir a posição da Laureano, que está com cheques sem
fundos e não po.de estourar". O Governo achava que- a
Laureano não podia estourar, não sei se era porque o Sr.
Roberto Laureano levava passarinhos ao General Goubery do Couto e Silva.
"Isso vai causar um trauma enorme, a Laureano era, em termos de volume de operações, uma das maiores- do
mercado. Eu precisava fazei VoCê de- ponte para me passar 50 milhões de cruzeiros para a: corretora, eu raça" ilin
empréstimo a tua finanC:eira e você ·aplica no open." O

Sf. Assis Paíiri Perguntou: Piofessor, quem me garante
que eu vou receber isso"'? uo Banco Central garante que
você vai receber".
-Muito bem. Então, eles J?róprios, as autoridades, provídenciaram um depósito na conta da financeira, direto
na conta da corretora, fizeram a operação devendo eu 50
niilhões de i::-ruzeifos-, pa.Javras áe Paim Cunha- e de(:?Oi_s a corretora me mandou_ um documento da aplicação
da financeira na corretOra;- no valor de" 50 milhões de
~~~t!-~!?S.
Cl:lrioso_ deste d(,)CUmento é que,
28 de
marÇo de 1979, e o doCiuTieil.to teD.ho aqui a cópia xerox
do Banco do Brasil ao Banco Central, operações_ de ãrea
bancária, códigos, depóSitOs ciri"il1stituições financeíras.
número-; crédito creditado __ à Coroa Sj A, crédito de fi~
oanciamento, em porte, contabilizado em sua conta acirt_l_a_,_ ·co_nforme__ instrução ~o Banco Ce~tral, expediente
abaixo, BR~REBAM, 30(J000900/79, 50 milhõis de cruzeiros.
Então, o_ Banco do Brasil, à ordem do Banco Cerltral,
creditada na Conta do Sr. Assis Paim Cunha. Aliás, não
foi direto para a conta da corretora, nós fizemos um cheque e mandamos para a conta da corretora, n' do cheque, operaçâo- do open marketing e guia de liquidação,
apli_c~çãO no~sa na cOITetOra, e o ·iD?-pO~tantê, o aviSo de
Iãnçamenfo-dO Banco Central, Departamento de OpefãÇões Bai:lcárías em QUe meSmó as pessoas que não afeiM
tas ao mercado finariceirO põdem ver aqui:

º-

em

Histórico: ciédito de operação iiitralirnite 37 milhões e
500 mil cruzeiros, extralimites 12 _milhões e 500 nlil cruzeiros. Ou seja-- diz o·sr:Assis Paim Cunha- ·_~faÇa
---mos a hipótese de que eu tivesse dito ao Banco Central
qtre-o dinheiro era para mim e que eu tenha aplicado na
corretora, o que seria, vamos dizer, uma aberração. Então, o Banco Central, sem apresentar uma justificativa, e
com a fiscalização que era contínua, Via que eu ia pedir
dinheiro emprestado para aplicar no open. Muito bem,
então o que é que fica nítido? Para atender a Laureano,
eles deram o meu limite máximo de apanhar diriheiro e
deram mais um extralimite para eu aplicar na Laureano".
Quer dizer, aqui nesse primeiro documento já fica, assim, ultranítido a posição nlais dó-Que privilegiada qui
essa corretora tinha. Pergunta-se. ..
O. SR. DELI BORGES- De que data é essa partilha?

O Sr. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Março de 1979, e eu lhe mostro.
O SR. DELI BORGES - Eu tenho a impresSão de
que o Presidente não era nem o Dr. Carlos Brandão.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Março de 79, em 29 de março era Ministro da Fazenda o
Sr. Carlos Rischbieter.
O SR. DELI BORGES- Mas o Presidente do Banco
Central o Dr. Carlos Brandão nã_o_ assumiu no dia 31 de
março ou depois de 31 de março?

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Deixe eu ver. Aqui, a data é 28 de março de 79.
O SR. DELI BORGES - Não tenho certeza, mas
acredito que o Presidente anterior era o Dr. Carlos Brandão.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- A

pessoa que relata aqui, quaádO ele -chama o ProfeSsOr·; ê
um _diretor do __ Banco Central. Mas o Senhor Presidente
da República assumiu no início de março, em quinze de
-março, já tinha, então, um novo ...
O SR. DELI BORGES- Foi qufnze de março então
é possível que já tivesse ...

O SR. EDUARDO MAT ARAZZO SUPLICY- Já
h<ivía, então ...
O SR. DELI BORGES- Qual seria
cima desse argumento?

â pergunta· em-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Se

-Y. S• teve conhecimentO

d6sses faloS e, se pa.Ssalldõ- isso
no Banco Central, como é que a fiscalização do Banco
Central acompanha uma decisão de diretoria dessa forma? Quer dizer, essa opera_ção, pOr exemplo, há afuma
aplicação muito acima dàS limites que poderia receber a
Coroa para aplicar na Laureano? Por outro lado, pode-
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rii Q-SJ::A.ssis Paim Cunha receber, pelo regulamento do
Banco Central,_ um empréstimo de 50 milhões de cruzeiros do Banco .Ceptral para aplicar esses recursos na Corretora Laureano? Foi legal essa operação?
O SR. DELI BORGES- A legalidade da operação,
não posso realmente...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
S• _conhece mUito _bem o regulamento.

O SR. DELI BORGES-_ Nessa data aqui eu era até
um i1ustre desconhecido, eu era um coordenador daquele
serviço de processo administrativo, eu ainda não era nem
chefe de gabinete e nem chefe de departamento.
Na verdade, a fiscalização não acompanha e nem participa dessas operações. A fiscalização jamais fOi âuvida
em prestãçãó--áe assistêilcia financeira. Jamais opinou
em qualquer operação dessa natureza, como também jamais opinou, vamos dizer assim, na cõffipra de determinifdo grupo por outro. A fisCalização nunca participou.
Isso aqui é uma medida política, isso aqUi é Diretoria do
Banco_ central reunida com os Ministros da área econô~
mica; "E: que decidem o que é melhor para o mercado naquele momento. Se o trauma de uma liquidação não vai
ser maior do que, vamos dizer assim, o resultado de uma
negociação O que eles chamam de uma solução de mercado_.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas V. S• soube desse fato?
O Slt DELI BORGES- Este_ aqui só soube através
da imprensa.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Soube na oportunidade ou só recentemente?

b SR.

DELI BÜRGES -

Não, só receriierrlente.

O.S.R. EDJJARDO MATARAZZO SUPLICY Como, na mesma oportunidade, o Banco Central estava
fiscalizando a Laureano, acredito que fosse natural que a
Diretoria do Banco Central, realizando uma operação
_desse..tipo, ajudasse o próprio Departamento de FisCalização do Banco Central a s-aber das coisas.
O SR. DELI BORGES- Não. Realmente a Fiscalização jamais foi ouvida, e se fosse, sempre opiilaria contra, se excedess.em os limites previstos pela regulamen~
tação.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Certo.
_Mas houve um outro episódio e aí V. S•, segundo o Sr.
Assis Paim Cunha, esteve mais bem-informado. Em primeiro lugar, por que V. S• já conhecia esse relatório,
quer dizer, preparou o relatório, conhecia, havia despachado a· respeitO do relatório da Corretora Laureano, e
observava, como Chefe da Fiscalização, que a Laureano
aumentava as suas dificuldades com o decorrer do tempo.
- - -Assinl, em. O:ovembro de 1980, o Sr. Assis Paiin Cunha
estava erri-seu eScritório quaitdo recebeu um telefonema
do Ministro Antônio DelfLm Netto, que estava em uma
cidade do interior de SãO Paulo e, que pediu ao Sr. Assis
Paim Cunha que emprestasse a Laureano 180 niilhões de
çruzeiros, porque_ o Ministro sabia que ele havia atendi. do_ 50 milhões anteriormente e que tinha recebido aquilo
de volta ao Banco Central. Pagou exatamente do Banco
Central, conforme o combinado.- Foi uma operação
tranqUila, segundo o Sr. Assis Paim Cunha, que não deu
_o menor problema, teve o seu dinheiro de volta e até um
pequeno lucro. Porque a operação foi no Open e o open
estava com as taxas boas, segundo o Sr. ASsis Paim Cunha foi uma opúação que ele deu nota dez.
M.as o Ministro jã conhecia a atuação do Sr. Assis
p~úm_ Cunha, em_ter facilitado _a aquisição que as autoriw
dades haviam solicitado da IPITUR, da Corretora Falcão. Telefonou e pediu para que ele aplicasse 180 milhões que a Laureano estava com cheques sem fundo na
rua e estouraria. Q Sr. Assis Paim ficou surpreso, foi a
primeíra Vez que o Ministro Delfim Netta lhe telefonou,
- disse a EX• que rião tinha os 180 milhões, que iria analisar o que iria fazer para at_ender. Perguntou se seria nas
mesmas condições da outra -vez, se o Banco Central se
responsabilizaria. O Sr. Ministro disse que S_im-. E S. S•
falou; ''Vou verificar o que posso fazer". No mesmo dia
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o Sr. Ministro lhe telefonou e reiterou a solicitação. Tanto um quanto o outro mostraram o que poderiam representar uma intervenção na Laureano, a Assis Paim Cunha, depois de tanta onda, de tanto comprometimento, e
o que poderia acontecer no mercado.
Então, no final do dia, à noitinha, o Sr. Langoni fez
wn apelo dramático, demonstrando a gravidade do
problema e que precisava contar com- o Sr. Assis Paim
Cunha, que S. S• sempre havia ajudado o mercado e tal...

Ele disse ao Professor Carlos Langoni, Presidente do
Banco Central, naquele mesmo dia: ..Olha, Langoni, até
o fmal do dia tentei operar, mas não consegui formar
esse valor, não tenho como fazer". Então, o Presidente
Carlos Geraldo Langoni disse o seguinte ao Sr. Assis
Paim Cunha, segundo o depoimento deste: .. Bom, Paim,
então você faz o seguinte, você empresta cm letras de
câmbio e nós conseguimos transformar cm dinheiro". O
Presidente do Banco Central, pedindo ao Sr. Assis Paim
Cunha para emitir letras de câmbio, que S. g, transfor~
maria em dinheiro. "Eu disse: Bom, mas se-é cheque sem
fundos, emitido hoje, bate na compensação"~ N~o sei se
isso passou numa sexta ou numa quinta-feira, mas vamos dizer se for numa quinta era para sexta, se fof de
sexta era para segunda. Foi de um dia para o outro. "Então w emitia as letras", diz Assis Paim Cunha, ..estava
com medo" ...Soube, esse Inspetor..Qeral do Banco Central, chamado Deli Borges ... " Aqui vou fazer um relato
do Sr. Assis Paim Cunha, sobre sua pessoa e pedir se V.
S• pode, depois, confirmar ou não o que ele relata ... Esse
Senhor, chamado Deli Borges, que hoje estâ nesta polemização com ele, ele era tido com um sUjeito implacável.
Então, achei por boa politica comunicar a Cle qiJ.e iria
emitir as letras extralimites, ou seja, além do limite que
eu tinha direito de operar. Naquela época, o Banco Cen- ·
trai determinava o limite das operações financeiras, quer
dizer, sobre o ano anterior, o Banco Central determinava
45%, se a inflação era de 90, claro que apertava muito
para as financeiras que -tinham uma relação importante
com as suas empresas comerciais, no caso a Bnistel.
Na realidade o suj.;ito estava financiando, no nosso
caso, as nossas necessrdades. As grandes ambições eram
poder financiar tudo que vendesse na loja, na BRASTEL, .no caso. Então fui, no dia seguinte; pela manhã,
cedo, Jã com letras na mão e o Langoni me pediu para est?r com ele, porque disse: olha, vou ter a resposta definitivamente amanhã. Quero conversar um pouco mais·
com v~. ~ngo_ni, e passei antes pelO
"Deli Borges,
na área de. Ft~cahza~ão de ~ercados de Capitais que estava no Rio, 1sso f01 na Presrdente Vargas. Então contei
para ele o fato, e disse: Olha, o Ministro Delfim telefonou, o Ministro. Galvêas telefonou, o Langonei telefonou. Asseguraram que a operação vai ser idêntica a dos
50 milhões anteriores.
-

s-r.

Eu ê}Uei-0 te preven-ir <iuC-ilninha -t"énàênciã:, se-eles assegurarem que se resposabilizanl, a minha tendência é
emprestar. Tem esse problema de limite, essas coisas todas, e é importante que eU marque um Ponto com o pess?al da ârea econô~ca, porque eu vou tocando o negócto _na ã.rea de .vareJ_O, que é o meu negócio .. Ele, o Sr.
Deli Borges, f01 veementemente contra, disse: Você está
"!aluco? Você não sabe como é que está a Laureano, vo~
~manda ver lã o relatório de auditoria que nós fizemos
di.sso tudo; _e_ll S?U contra, eu não vou permitir e tal. E fale~: Olha, De!i. Se o Sr. Assis Paim Cunha, relato, eu falet: olha, Deh, eujâ assumi um compromissó.com o Mi·
nist~o e com o_ Sr. Carlos Langoni, eu vou lã agora. O Sr.
Deh Borges d1sse: Eu vou com você. E saiu junto comigo. Ele deve ter dado ciência disto a mais ·alguém do
Banco Central e estava me acompanhando um Diretor
da ~presa, chama~o Jorge e foi junto comigo da Av.
Prestden~e Vargas ate a Praça Pio X, ar:gumentando que
eu devena esperar; foi até o gabinete do Sr. Carlos Langoni. Eu avisei a secretária, a seCretária aviSOu 0 Sr. Carlos Lan_goni, o Sr. Langoni abriu à porta e não deixou o
Sr. Deli Borges entrar e eu entrei. Ele, o Presidente Carl~s Langoni, fez, um rapapé enorme para mim e tal. Eu
dtss~: ?lha, Lan~oni, está tudo b_em .. Agora, que vai gar~ttr lSSO? Ele d1sse: Mas você tem uma experiência anter~or com o Banco Central, essa coisa e· tal. Disse o Sr.
Pam: Cunha: Eu queria ouvir de você, quem vai me ga~
ranttr?_ Eu não estou atrás da garantia da Laureano, você
sabe disso. Ele disse: Quem garante a HC:r.Uiâação dessa
operação~ o Governo. E a1, o Sr. Carlos Langoni enfati-

zou e fez em tom solene: :f: o Presidente do Banç:o Centrai. Eu falei: bom, Langoni, eu posso dormir tranqUilo
agora. Qual o prazo que eu recebo isso? Ele disse: no máximo, em dez dias e tal. Você pode chegar lâ na Laureano, entregar as letras, que a gente faz o dinheiro. Eu saí
de lá, da A v. Rio Branco, entreguei às letras ao Sr. Roberto Laureano, contei a ele o que o Sr. Deli Borges ti~
nha me dito, resultante da inspeção que tinha sido feita e
disse a ele: Olhe. na verdade, Roberto, eu estou te em~
prestando dinheiro iienhum, para você ter uma posição
muito clara, eu estou emprestando dinheiro ao Governo,
estou com a garantia do Governo de receber; quer dizer,
qualquer coisa que, eventualmente, você sinta, você está
no dever moral de me comunicar, porque eu vou cobrar
é do Sr. Delfim Netto, do Sr~ Emane Galvêas e do Sr.
Carlos Langoni. Porque já se falava muito que ele
quebraria etc. Quer diZer, eu tenho uma coletânea imensa de jornais em que Laureano era manchete permanente.
Dez dias depois, conforme o combinado, eu começei a
cobrar e não recebia. Isso foi em novembro, eles foram
me empurrando com a b_arriga, novembro; d~bro, ja-·
neiro e início de fevereiro. Muito bem. Aí eu· começei a
ficar desesperado. Eles pediram 18.0 niilhões emprestados em dinheiro, em letras de câmbio, significa o quê?
180 milhões de cruzeiros em aplicação financeira que
tem o prazo mínimo de emissão de seis meses, para vencimento do papel e- tiDha que tCr um rendimento de mercado. Então, o valor de resgate destas letras era de 300
milhões de cruzeiros; na realid'ade eu tinha assumido um
compromisso de quem comprou as letras de 300 milhões
de cruzeiros. O valor de aplicação foi de 180 milhões de
cruzeiros, data de emissão: 27 de dezembro de 1980. O
vencimento das letras emitidas em 27-11-1980 variava de
27 de maio de 1981, porque nós tínhamos feito a divisão
para não cair tudo num dia só, até 26 de novembro de
1981, desdobrado numa série de vencimentos. Representa-isso que eu emprestei 180 milhões e, no seu resgate, eu
teria que pagar ao investigagor, notando-se que nomesmo dia eles transformaram estas letras em dinheiro, quer
dizer, venderam essas letras para alguém, para quem?
Consta que para a Fundação dos Funcionãrios da Caixa
Econômica Federal; colocaram o dinheiro na Laureano
e eu cobri o cheque sem fundos dela. Fiquei com uma
obrigação junto ao tomador ou ao investidor que foi a
FUNCEF, ou alguém que eles determinaram que comprasse e a Laureano me devendo 180 milhões.
Evidentemente que, com o passar dOs dias o que ocorria? Estas letras tinham rendimento tranformaram-se em
180, '190, 200, até chegar a 300 milhões.
·
Mas, se tinha direito de emitir, de financiar emitir letras para financimCilto, doze vezes sobre o c~pital e rese:v~, entã~, admitamos que o capital da Coroa, o patrimomo líqmdo da Coroa entre capital e reserva fosse
qualquer que fosse, seria possíVel ele fazer isso? Da mesma forma que você tem o direito de emitir doze vezes caP!tal e reserva, no nosso caso, o patrimônio líquido, captta1 e reserva davam 680 milhões de cruzeiros. Se eu levasse a crêd.ito em liquidação, eu não iria" levai J80, iria
levar 300 milhões, que era o valor que eu teria que pagar
no vencimento da letras. Se tivesse que pagar a crédito
em liquidação os 300 milhões, eu teria que deduzir que
ficaram estagnado no valor da emissão, no dia em que eu
levasse a crédito em liquidação. Daí por diante. eu teria
- que começar a resgatar as letras até que a minha emissão
ficasse 680 milhões de cruzeiros menos os 300 milhões de
prej1.:1ízo".
Eu pergunto se V. S• tem conhecimento destes fatos se
a descrição aqui exposta pelo Sr. Assis Paim Cunha ,;,nfe~e com a verdade dos fatos, em especial no que diz respetto ao encontro que teve com V. Ex• pOde ser que as
palavras não sejam tão precisas, mas se houve o fato do
encontro e a recomendação de S. S• para que ele não emprestasse à Corretora Laureano em novembro de 1981.
O SR. DELI BORGES- Quase tudO ai correSponde
a minha versão. Eu digo quase tudo porque realmente alguns dados, no decorrer do tempo, a gente vai deixando
escapar alguma coisa e eu acredito até que ele realmente
tenha deixado escapar ou colocou algo a mais ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Se
V. Ex• pudesse precisar então, que é um fato de anos
atrás.
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O SR. DELI BORGES- Foi o acompanhamento de
um tal de S. Jorge, que eu acho que não houve. Eu tenho
a impressão que só eu e ele que fomos até o gabinete do
Sr. Langoni. Mas, na verdade, nesse dia eu estava no Rio
de Janeiro, e devia ser mais ou menos 9:30 horas da ma~
nhã e eu estava reunido, toda regional a que eu vou, eu
faço uma reunião com todos os comissionârios. Nós estávamos reunidos e a secretãria do chefe da divisão do
Rio de Janeiro entrou na sala, pediu licença e disse que o
Sr. Assis Paim queria falar comigo e estava muito nervoso, mas muito nervo.so mesmo. Eu pedi licença, fui até a
ante--sala e disse: qual é o problema? Ele aí disse: Olha,
ocorreu, isso e isso, eu não sei dizer. Ele disse-me que me
ligou às 10 horas da noite e que outro ligou ãs 2 da manhã; isso são palavras dele. Mas eu não sei precisamente
quem ligou às lO e quem ligou às 2 horas da manhã, não
me lembro ...

O SR. EDUAllDO MATARAZZO SUPLJCY Um era o Sr. Delfim e o outro o Sr. Galvêas.
O SR. DELI BORGES- ... não me lembro do nome
do Ministro Ernane Galvêas. Eu me lembro do nome do
Presidente Carlos Langoni, e eu não sei quem ligou às lO
horas e quem ligou às 2 da madrugada dizendo que pediram que ele cobrisse a posição da Laureano, que tinha
emitido não sei se era 80 ou I00 milhões de cheques sem
fundos da compensação. Eu falei que era um absurdo isto, que realmente eu não concordava de maneira nenhuma e que a Laureano era uma empresa inviável, quebrada e toda a fiscalização já tinha o relatório sobre isso. A
gente disse que não sabia como resolver o problema porque, às 10 horas, o Presidente Langoni, estava esperando
por ele no gabinete. eu falei eritão: Eu vou com você,
porque essa operação ê um absurdo. E fui acompanhando por aí e disse que a fiscalização era totalmente contrária à operação. E fui acompanhando até o gabinete do
Presidente Carlos Langoni. Parece-me que nós, primeiro, subimos até o gabinete do Diretor Wey, que não estava, me parece, não tenho certeza, e de lã nós descemos
para o gabinete do Presidente Carlos Langoni. Realmente o Presidente Langoni mandou que ele entrasse e eu figu~i aguardando do lado de fora. E não tive a oportunidade de expor minha opinião, que seria a opinião da fiscalização, do chefe da fiscalização. E quando foi ex.atamente 5 para às 11 ele saiu correndo do gabinete do Presidente Langoni, e eu falei: como é que foi? E ele disse:
depois eu comento, depois eu comento, agora eu tenho
que cobrir o cheque da Laureano. Eu disse: Mas, rapas,
não pode. Ele disse: depois, explico depois, eu te explico.
E foi embora, porque a compensação fechava às 11 horas. Eu desci porque o Presidente Langoni realmente não
tinha mais por que me receber. Mais tarde, eu não sei como, não sei onde, não sei se foi por telefone ou se foi pessoalmente, eu sei que nós tivemos um novo encontro e eu
então, perguntei detalhes e ele, então, me deu esses detalhes, dizendo que ele teria uma compensação, esse negócio todo. E eu falei assim: - esse detalhe talvez ele não
tenha lembrado- Você tem algum documento garantindo issç.? Ele respondeu: você acha que vou pedir algum documento a uma autoridade? Aí falei: ele é uma
autoridade hoje, amanhã poderá não ser mais; eu pediria. Ele não pediu.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Ainda tem bastante, Sr. Presidente, porque os fatos são
importantes para o esclarecimento. Peço desculpas por
ser tão longo, mas acredito que esse esclarecimento foi
da maior importância.
Posteriormente, os problemas da Laureano continuaram a se agravar. E se agravaram de tal maneira que, em
26 de janeiro de 81, o Diretor da ãrea de Mercados de
Capitais recebeu um relatório, acredito que da fiscalização, ou então, de V. S•, do Departamento de Fiscalização, dirigindo-se ao chefe adjunto, que encaminhou ao
Diretor, de acordo com a consideração do Excelentíssimo Sr. Diretor, em 27 de janeiro de 81, assinado pelo
Chefe de Departamento de Fiscalização, seguindo-se a
sua assinatura, num relatório, em 27 de janeiro de 81,
que V. S• demonstra, com maior precisão ainda, todas as
irregularidades, fraudes e crimes cometidos pela Corretora Laureano. E aí, fala da substituição de lastros em
operações a preços fixos, no ·montante de 290 milhões de
cruzeiros, efetuadas pela sociedade, à revelia do comprador, através da manipulação de notas de vendas.
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Como se vê, conclui o relatório, a Laureano ~ remitente contumaz no modus operandi, posta··que, embora já

alertada por essa fiscalização, continua a exercitar as
mesmas atividades fraudulentas, envolvendo cifras de
milhões de cruzeiros, confornié nOs dâ conta a farta documentação inclusa no relatório de 11 de junho de 80.
Cabe lembrar que a Laureano foi intim"ada pelo DECAM, em 9 de abril de 80, e cito os números, pela intermediação em operações de venda de câmbio nos valores
de 1 milhão, 459 mil e 81 O dólares, mais 1 milhão, 7 mil e
640 dólares. Aqui são milhões de dólares que a Laureano
havia levantado no exterior, por isso, que eu digo que
este caso relaciona-se ao problema do endividamento extemo. Por isso que eU quiS perguntar aO Presidente Affonso Pastore, e aos Ministros que se recusaram a comparecer, preferiram Ir a Washington, do que vir à C~I e
responder essas perguntas, porque aqui hã sinais de
como o endividamento externo brasileiro, foi utilizado
indevidamente para movimentos especulativos no mercado financeiro, de operações fraUdulentas.
Quer dizer: havia um imenSo dossiê. E por 10% de fatos como esses, o Banco Central já fechou diversas instituições financeiras, distribuidoras, corretoras, por
muitíssimo menos do que aí V. S• havia constatado.
Mas, diante da iminênCia de novamente ocorrer a intervenção na Laureano, e de haver rumores no mercado financeiro d_e que a Laureano iria sOfrer interveitção, iria
estourar, em 9 de fevereiro de 81, o Ministro Antônio
Delfim Netto, telefonou para o ·sr. Assis Paim Cunha,
pedindo que tomasse um jato, que lhe esperava no Galeão, isso às 11 e pouco da noite, para que ele viesse a
Brasília urgentemente para ter a reunião com o Sr. Antônio Chagas Meirelles, eHermann Wagner Wey, que o esperavam durante a madrugada. E ali, ele se reuniu até às
4 da manhã com os dois, e procuraram lhe convencer da
necessidade de adquirir o controle da Co_rretora Laureano. Explicaram ao Sr. Assis Paim Cunha das dívidas que
tinha a Laureano, os 15 milhões de dólares junto ao Banco do Brasil, um bilhão ç 300 milhões junto ao GEROF,
do Banco do Brasil, Gerência de Operações Financeiras·,
mais cem milhões de cruzeiros ao Banespa e outras dívidas, fora os 300 milhões que devia à própria Coroa. Ao
Banrisul, 500 milhões de dólares e etc.
Aí, Assis Paim Cunha, perguntou ao Ministro Antônio Delfim N etto: mas, como ê que ele iria fazer isso,
porque não tinha cacife ... Perdão, o Sr. Assis Paim Cunha pediu um tempo a Hermano Wey e Antônio-Chagas
Meirelfes. Ãs 9 da manhã, reuniu-se com o Sr. Antônio
Delfim Netto, e José Fl~vio Pécora, onde disse ao Ministro Delfim Netto: eu não tenho cacife para essa operação. O Ministro· Delfim Nett.O,-Segurido Paim Cunha
disse: nós lhe daremos uma contrapartida. E assim, ele
voltou, acabou concordando, porque se ele não ·com~
prasse a Laureano, ele estouraria como credor. Voltou
ao Dr. Antônio Chagas Mei~elles e I:Iermann Wey_ _isso era ainda no meio da man-hã - quando ele disse a
Meirelles e Wey: olha, eu tenho-que ficar, porque não tenho safda, mas vocês têm que me dar a contrapartida, se
não eu estouro junto. Daí o Sr, Meirelles, diz o Sr. Assis
Paim Cunha, com aquela delicadeza que o caracteriza,
disse: Paim, tem um probleminha, a Laurea:Õ.o hoje está
com 100 milhões de cruzeiros de cheques sem fundo, em
10 de janeiro de 1981, precisa ser coberto até às 11 horas
e você sabe que não hã a menor condição -de nós passarmos mais dinheiro para a Laureano porque os .. urubus,.
estão aqui em volta: era a imprensa. Desculpem, mas foi
essa a expressão usada na oportunidade. Se nós mandar~
mos dinheiro de volta para a Laureano, estamos perdidos, -falou- não convém, fere o Governo em si, dizia
que estavam lá os "urubus" em volta. Muito bem. Eu
não tinha outra coisa a fazer se não comprar, ou quebrar
junto. Disse: olha, quebra a Laureano, quebro eu.
Então eu telefonei para o Rio' de Janeiro, para o D'iretor Administrativo e perguntei: fofa as obrigaçõeS- dO
dia, qual é a nossa disponibilidaâe'? Ele disse: tirando de
todas as empresas, o Waldemar, Diretor Adniinistrativo,
falou: dâ 50 milhões de cruzeiros. Ai, no gabinete de
Meirelles e Wey, não sei se no do Wey ori de Meirelles,
mas provavelmente no do Meirelles, com o Wey do lado,
eu disse: olha, não vaí dar porque eu só tenho 50 milhões
de cruzeiros. Aí o Meirelles, saltitante, disse: teu dou os
50 milhões de cruzeiros agora. E me deu os 50 milhões de
cruzeiros, através do Banco Central, cujo 4ocumento está aqui, igual àquele outro, feito na época do CarlOs

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Brandão. Credito-u na conta da financeira, eu juntei com
os meus 50 milhões de cruzeiros e depositei na conta de
Laureano, evidentemente quem assinou a nota promissória, eu estando em Brasília, foram oS meuS dois diretores no Rio de Janeiro. Aqui estâ a documentação, um
cheque do BCN, que eram das minhas disponibilidades e
o cheque do Banco do Brasil com aplicações- fCitãs na
Laureano e com dinheiro passado_ pelo Banco Central, o
documento e a carta, um do Banco do Brasil, com depósito feito pelo Banco do Brasil, e outro das disponibilidades dele, quer dizer, eu entrei, Sr. Assis Paim Cunha,
com 50 milhões e o Banco Central com 50 milhões, para
inteirar os 100 necessários, eles autorizaram. -Eu pergunto ao Sr. Deli Borges, se tem conhecimento
desses fatos- posso lhe passar às mãos toda essa documentação referente a essa nova injeção de recursos talvez V. S• já conheça tão bem que nem precisaria olhálas, e, então, novamente- em 19_79 V. S• não estava a
par, mas agora, V. S• já estava bem a par, porque estava
envolvido pela consulta feita pelo Sr. Assis PaimCunha,
jã sabia do problema da Laureano, havia recomendado a
sua intervenção, a inabilitação dos diretores, e viu a corretora salva, como que por milagre; quer dizer, por milagre não, pela determinação do Sr. Ministro do Planejamento, nessa negociação com o Sr. Assis Paim Cunhi.
EJ]tão, como ê que o Departamento de Fi~calização
do Banco Cep.tral viu essa operação, e como a sentiu,
também, porque, se eu fosse o chefe de fiscalização do
Banco Central e visse uma coisa dessas, certamente me
sentiria Constrangido, frustrado, quer dizer, o Sr. estava
procurando cumprir com o seu dever de relatar ali irregularidades de maior gravidade e, de rep.ente, vem um
Ministro milagroso e salva tudo ...

O SR. DELI BORGES - Realmente o constrangimento existe na Fi~calização sempre que ocorre um caso
desses. Na verdade o nosso papel de fiScalizar se realiza
- quando são detectadas uma série de irregularidades
graveS - ele se realiza com a punição dos fãltosos; 6, no
caso da Laureano, essa punição não vcio. Posso afirmar
tambêm que o processo, nesse caso Laureano, não ficou
~1!~-º!MEC, passei esse processo num despacho datado
de 27 de janeiro e no dia 4 de fevereiro ele subiu à Presidência- e perm·ane'ceu lâ. Então, não caberia, nesse caso,
futerpelar o Diretor do MercadO de Capitais, Sr. Hermano Wey, sobre a demora da punição desses casos.
Os dados operacionais n6s ti::inOS-COnhecimento, é lógico. De repente, uma empresa que nós sabíamos
quebrada, com uma série de irregularidades, que recomendávamos a intervenção, de repente ela é absorvida
por uma outra; é lógico que a Preocupação se transfere
para essa outra, mas logo em seguida essa preocupação
desaparece, porque deve ter havido, vamos dizer assim,
um acerto entre as autoridades e os empresários, para
que esse fator preocupante não prevalecesse; agora, volto a afirmar o que disse no início: a fiscalização jarilais
foi ouvida nesse tipo de operação.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Sr.
Presidente, eu gostaria que fossem tiradas fotocópias
dessa documentação porque preciso de volta todos esses
documentos que estou entregando à Comissão.
Quer dizer que, em diversas sitUações, a Fiscalização
do Bancp Central se sente constrangida por atas ...

O SR. DELI BORGES-

Fr~strada ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- ...
frustrada porque a sua função acaba não sendo levada a
termo. Constrangida e frustrada, foram utilizados os
dois termos.
-- Então, foi concretizada a operação de compra da Corretora Laureano pelo Grupo Coroa-Brastel, pela financeira Coroa. Estamos em fevereiro de-1981. Havia sido
prometida uma contrapartida ao Sr. Assis Paim Cunha,
mas demorava a vir. Aconteceu que ele foi conversar
com as autoridades, com os Ministros, com o Presidente
do Banco Central, Carlos Langoni. E a contrapartida!
Eu vou estourar. Dizia Assis Paím Cunha.
Mas, na verdade, a dívida deixada pela Laureano era
muito maior do que ine esclareceram Meirelles e Wey
naquele dia 9 de fevereiro, porque eram tantas as letras
emitidas ou negociadas por aquele esquema que V. S•
descreveu, que a própria empresa nem sabia exatamente
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quanto era. Então, vinham os clientes, mostravam os pa·
pêis, e ele tinha que ir pagando. E foi observando que a
dívida era da ordem de 50 milhões de dólares, ou coisa
assim. E foi conversar com o Presidente do Banco Central, Carlos Langoni, dizendo: "Eu vou estourar, vou
quebrar, não há jeito, e a contrapartida prometida!" Então, o Presidente Langoni, certamente em acordo com os
Ministros Delfim e Galvêas, disse: "Olha, a (mica instituição que pode lhe ajudar é a Caixa Económica Fe~eral.
Então, você vai conversar com o Presidente da Caixa
Econômica, Gil Macieira. E assim foi o Sr. Assis Paim
Cunha, que explicou precisar de 2,5 bilhões de cruzeiros.
Na oportunidade, Gil Macieira lhe disse: ..Tudo bem, eu
gostaria de lhe ajudar, jâ lhe ajudei uma vez comprando
letras da Coroa; quando, recebendo instruções, pedi
para que a Fundação da Caixa Econômica, os funcionários da CaiXa Econôrnica, adquirissem as letras Coroa·; estou disposto a lhe ajudar, quero ajudar o Governo, mas não posso liberar esse empréstimo, sem que seja
apresentado um senhor projeto pelo Grupo CoroaBrastel. Então faça o favor de providenciar isso, e mais,
eu não vou assumir sozinho essa responsabilidade, vou
exigir que o empréstimo seja aprovado pelo CDE, Conselho de Desenvolvimento Económico".
Isso ocorreu no dia 22 de junho de 1981. Em cinco dias
o Sr. Assis Paim Cunha preparou um projeto - que está
aqui Comigo - de expansão de seu grupo comercial em
52 novas instalações, novas lojas em cinco Estados brasileiros. A presentou um plano de entrada e saída de recur~.
sos por oito anos - porque havia um período de carência e era um prazo de oito anos para o pagamento do empréstimo- o objetivo era fictício. Gil Macieira lhe disse
- e confirmou a mim mesmo quando fui conversar com
ele, confirmou esse diãlogo - ..Se. você não apresentar
~se projeto, desta maneira, depois o Tribunal de Contas
pode impugnar essa operação de empréstimo".
Então ele apresentou o projeto e foi levado ao CDE,
onde, em 30 de junho de 1981, os Ministros Antônio
Delfim Netto e Ernane Galvéas assinaram um parecer ao
CDE, e, portanto, ao Presidente da República, dizendo
que se tratava de um empréstimo para expansão do Grupo Coroa-Brastel, quando na verdade o objetivo era outro, o de cobrir as dívidas deixadas pela Corretora Laureano. Tanto é que no próprio dia 30 de junho, o Sr. Assis Paim Cunha escreveu ao Sr. Cristiano Guimarães
Fonseca, diretor de Aplicações e Fir;tanciamento da Caixa Económica Federal, pedindo para destinar, naquela
data, antes da Hbe"ração dos recursos, na mesma data, 30
de junho, a importância de Cr$ 1.266.000.000,00 (uni bilhão e duzentos e sessenta e seis mílhões de cruzeiros) à
conta Gerência de Operações Fir;tanceiras do B-anco do
Brasil - GEROF; ,uma das dívidas que a Laureano havia deixado. E em meia dúzia de cheques, entre 30 de junho e 17 de agosto de 1981, esgotaram-se os 2,5 bilhões
de cruzeiros,- ainda ultrapassando esse valor porque ele
colocou mais recursos de seu Grupo na operação, mas
salvou-se a Corretora Laureano.
Ê claro que expandiu-se a Grupo Coroa-Brastel, com
a Corretora Laureano e talvez algumas lojas, mas não foi
cumprido o objetivo expresso no projeto. Pergunto a V,
S•, o Banco Central, numa operação dessa ordem, não tinha também que fiscalizar? A Caixa Ecoriômica FedCral
não ê objeto de fiscalização das autoridades monetârias,
que têm no Banco Central o seu órgão fiscalizador?

O SR. DELI BORGES -

Não só a Caixa como o

B:inco do Brasil, mas não são fiscalizados pelo Banco
Central, não. Eles se autofiscalizam.
Pela lei seria da competência do Banco Central fiscalizar, atê o próprio Banco Central.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Se
autofiscalizam ...
E importante esse escl8.recl!nento porque ...
O SR. DELI BORGES - Tenho impressão que o
Banco do Brasil se sentiria atê ofendido em ver entrar
um inspetor do Banco Central lá.

O SR. EDUARDO MA TARAZZO SUPLICY- Sei.
Mas V. S' tomou conhecimento desses fatos na oportunidade'}
O SR. DELI BORGES- Não, eu tomei conhecimento desses fatos agora, através da Imprensa, inclusive até
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da confirmação do presidente Gil Ma_cieira; que eu lí até
no jornal a confirmação dele sobre esses fatos. A ünica,
vamos dizer aSsim, a única observação que eu tenho a fa~
zer é que realmente nós passamos a acompanhar um

pouco de perto, depois dessa aquisição da Laureano, os
balancetes da CoroaRBrastel. E quando chegou em juR
nho, o balanço da Corretora Coroa âtrasou·, pói'que eles
têm um prazo para entrega de balanço. Então, eu come-cei a apertar porque eu queria a entrega do balanço, mas
ele não tinha feChado ainda o balanço, e eu comuniquei
então o fato ao diretor Wey e o diretor Wey,Qis_se q~~ r;u
aguardasse mais uns dias - o que é perfeitamente ·nar~
mal, não é a únic-a a atrasar, quase tOdas elas atrasam.
Então o diretor disse que eti aguardasse mais um pouco
porque realmente estava faltando a liberação de alguns
recursos para a Coroa. Não disse quanto nem por conta
de quem, s6 isso. E dias mais tarde, realmente, eles entre·
garam o balanço.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY - A!
há um fato importante, exatamente da responsabilidade
da fiscalização do Banco Ceo_tral, porque, segundo o_ Sr.
Assis Paim Cunha, ele conversou com __o Ministro __Gol~
vêas e explicou atê que ele não poderia mOstrar o ba·
lanço com as dívidas que tinha, com o rombo que ti·
nba ...
O SR. DELI BORGES- Seria
ma de mercado.

realmen~e

um __proble-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Seria realmente um problema no mercado muito gr3.nde~ E
ele então combinou com o Ministro Galvêa~ ~com a Di~
reção do Banco Central que ele faria, sobre a questão do
balanço de junho _de 81, pois se ele apresentasse com
rombo, ia tudo abaixo no_ merçado, mas caso ele apre·
sentasse já como se tivesseTeito a opf:i'açãojunto à Caixa
Económica, então apresentaria ti:iiúi Sit.üãção de balanço
boa. Então, antes que o dinheirO houveSse ~ntrãdo, uma
vez que o dinheiro só entrou em 17 de agosto, só foi libe-rado em 17 de agosto, mas como se já tivesse entrado em
30 de junho de 81 foi f!;itÕ ui:lll;>alanço, mostrando uma
situação não condizente com a realidade, Quer dizer, Oã
oportunidade, o Sr. Assis Paim Cunha falseou o seu ba·
lanço, como o acusa o Sr. Affonso CelSo PãStor~ a.O d.izer
ao Procurador~Geral da República qu~ nos _anos 81, 82 e
83 o Sr. Assis Paim Cunha apresentou o balanço falso.
Todavia, õ- Ministrõ Galvêas e o Presídente Langoni es·
tavam cientes da falsificaÇão dos balanço:;;.
Como é que a fiscalização do Banco Central. em 30 de
junho de SI, observando esses balan.cos incorretos, antes
da entrada, da liberação do dinheiro, do empréstimo de
2 bilhões e meio -claro que uma operaÇão extraordina~
riamente·grãnde, tratava-se do maiOr empréstimO até en·
tão dado a qualquer grupo privado no Brasil - como é
que a fiscalização do Banco Centra_! dei~ou iss.Q passar?
Fo~ por causa dessa recomendação do Dfre-tOr Hermano
Wey?
O .SR.. DELI BORGES- Aí há um engano, é: o se-guinte: a fiscalização não deixou passar, a fiscalização
deu o balanço como bom. Apenas ele atrasou na entrega
do balanço uns dias e segundo o Diretor seria por conta
de uma liberação de recursos que ia haver para a Coroa.
Isso ai ele pode pegar essa liberação depois e jogar os va·
lares de 30 de junho. Isso é o que nós chamamos de ..va~
lorizar" o lançamento, valor em tal data, mas õ ·balanço
veio correto para nós.

O SR..EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Veio correto, mas err:i que data ele foi entregue? Fo,i en·
tregue em agosto ou foi em 30 dejunho'?_O__b~an~otem
de ser publicado até que data?
_
___
O SR. DELI BORGES - Eu não sa"-?~!ia dizer hoje
quando é que ele foi entregue. Ele foi en!r~?gue com ~tra
so. Mas, para a fiscalização o balanço e!ltava perfe1to.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYEstava perfeito, embora mostrasse Uma entrada de re·
cursos em 30 de junho que só foram liberados em 17 de
agosto?
O SR, DELI BORGES- Essa correspondência existe
na rede bancária normalmente. Eles reççQ~m lançarilen·
tos de dependências, de agências ~e outras praças e jo·
gam o valor naquela data.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYBcm, aí rne impressiona um pouco a- flexibilidade das
instituições financeiras poderem então ...
O' SR. DELI
panda.

BORGES~Desde

que o outro corres·

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CYOesde que haja correspondência mútua? O que o senhor
quer diz.er com isso?
O SR. DELI BORGES- Não, ele não pode valorizar
um lançamento no dia 30 e o outrQ i~ no dia fO do outro
mês.L Não pode.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYMuito bem. Mas, então, em função dessas operações es·
tava o balanço em ordem e a Firianceíra COroa em or~
dem, a Corretora C_a_roa também _em_ ord,em. Tod_a'-:ia,
pro_~s_eguiram, como V. St mencionou, os trabalhos de
"fiscalização sobre o Grupo Coroa. Em determinada
oportunidade, uma fiscalização realizada em corretora,
acredito no Espírito Santo, Lima & Uma, se não me en~
gano, constatou indícios da existência de "caixa dois" na
Financeira Coroa e _o D~;:partamento de Fiscalização do
Banco Central, observando esses indícios, verificou com
a maior precisão, junto à Coroa---: nós estamos af _em_ 82
- e relata à Diretoria do Banco Centl:al que a Financeira Coroa ou o Grupo Coroa está com irregularidades
graves, está com «caixa dois", está emitindo letras sem o
dC.Vidõ lastro, sem a devida correspondência de vendas
na cadeia Brastel, vendas comerciais, e isso chega à Diretoria do Banco- Central. Eu a_grad~ceria se V. St pudesse
te_latar a constat~ção· desses fatos irregulares, o tei1_1pO
em que se deu, se foi então em 1982, e qual foi a reação
da Direção do BanCQ Central diante d~ses fatos, detec·
tados por V. St
O SR. DELI BORGES- Primeiramente, deve ficar
esclarecido que a existência de "caixa dois" não indica a
existência de letra fria. A existência de letra fria é que_ in·
dica a existência de "cai}C.a dois", mesl}lo porque grande
número de empresas do mercado de distribuição, que
são as corretoras e as distribuidoras, elas operam com
"caixa dois" e não emitem letras, nãq emiteql título _nenhum. Realmente o relatório de um inspetor que fiséali·
zou a Lima & Lima em 1982, mais tarde verificando isso,
ele coloca como indício de "caixa dois" isto ê muito__itn·
portante, porque é o tema central do inquérito que estou
sofrendo no Banco Central - indício de caixa dois na
Cõroa-Distribuidora, não- era na Financeira, úã na
Coroa·Distribuidora, mas dependia ainda de uma apu·
ração posterior. Quer dizer, se dependia de uma apu~
ração posterior, ainda não se tinha certeza da existência
desse "caixa dois".
De qualquer forma, a Diretoria do Banco sempre foi
muito complacente com a existência de "caixa dois".
principalmente porque estávamos vivendo uma fase de
uma economia muito arrochada, muito conduzida pelas
autoridades monetãrias.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Ou
V. S• poderia descrever um pouco melhor, para conhecímento da Comissão, o que significa o caixa dois e nor·
malmente as suas operações.
O.SR. DELI RORGES- Pode-se operar o caixa dois
através de uma conta bancária, como-· roi õ caso da Dis·
tribuidora Coroa, emissão de letras frias, recibo frio, que
foi - talvez - o tiJ.ais encontrado no mercado, seria o
recibo frio. O recibo frio é o seguinte: as empresas pagam
comissões sobre colocações de títulos, ela escolhe uma
empresa já desativada. Então, elas faÚ:m um recibo pela
colocação de títulos no mercado, mas, na verdade, elas
pagam com dois cheques: uni, correspon-dente a 90%; outro, a 10%. A empresa desativada fica_ com lO%. OS 90%
voltam p~ra os administradores das empresas. Isso foi
largamente difundido no mercado. Todos os casos que
pegamos, propusemos abertura de processo e comuni·
cação à Re_ceita Fe_deral. Nos casos que foram coml!nic_a·
dos à Receita Federal, foram perto de 175 casos, nunca
tive conhecimento de que se apurou coisa nenhuma.
Pode até ter_em apurado, não e!ltou dizendo que não te·
nham apurado, mas não recebi a resposta de volta, Também, depois, por uma qu-estão de compefência, não pude
mais· abrir processo administrativo, como também não
pude mais fazer comunicação à Receita FederaL A minha competência tinha sido cassada, vamos dizer assim.
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do caixa dois só foi confir.mada posterior~
mente, _quando a fiscalização voltou à bistribuidora da
-Coroa, e que já estava desativada. Foi montado um dos·
siê, foi feito um relatório, que foi submetido ao Dirctor.
Nesse intervalo, o Sr. Paim Cunha fez um recolhimento
espontâneo, junto à Receita F~deral, daqueles do impostÇt_que c_aberia !J.aquelas operações. Com base nesse reco·
lhimento espontâne_o, o processo foi arquivado, mesmo
porque a Distribuidora já estava desativada.
~~'o SR.

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Em

27 çie julho _çie 19:82, o Sr. He~man Wagner Wey, Diretor
· da Ã.f~ de_ Me!'_cado de Capitais, fez um parecer junto à
· Diretoria do Banco Central, ou seja, proferiu um voto,
~t(ue· foi votado por toda a Diretoría do Banco Gcrntral,
q_o _qual descrevia operaçõeS ·irregulares da Laureano,
openrções irregulares da Coroa, descrevia o empréstimo
realizado pela Caix.a· Económica Federal à SNCI- bolding do Grupo Coroa~Brastel, e ex.pressava claramente
que o objetívo dos empréstimos era com vistas- a facilitar
a absorção da Laureano pela Coroa. Este veto era justa·
mente para isentar uma operação de ICO para O Grupo
Coroa.
Participou V. S' da preparação desse voto?
O SR. DELI BORGES -

Não.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Esse foi um voto de estrita responsabilidade, mesmo ...
O SR. DELI BORGES- Obviamente que foi calcado
num relatório que mandamos. Se não me engano, não te-nho certeza dos dados, porque todos os processos rela·
cionados com o Caso Coroa estã_o em poder da Cernis·
são de_ Inquérito. Até teria dificuldade de checar alguns
dado~ S~ não me engano, nosso parecer estaria calcado
na semelhança de um caso arquivado anteriormente, o
cas.o MULTI, inclusive contrariando parecer nosso e do
Jurídico. Tenho quase certeza que o nosso parecer foi em
cima da semelhança com esse caso MULTI, mas o pro·
cesso fiscal foi arquivado com base na Resolução n_9 714.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Sr.
Deli Borges, vou-lhe fazer uma pergunta também de na·
tur~ pessoal. Acredito que não há uma falta, necessa·
ríamente, com respeito a este fato, mas é importante
paia o esclarecimento de tudo o que se passou.

Se V. i:S' tem um filho que trabalha ou trabalhou com o
Sr. Assis Paim Cunha, no Grupo Coroa"-Brastel, poderia
dizer como surgiu? É certo que em alguma ocasião V. St
perguntou ao Sr. Assis Paim Cunha se havia alguma
oportunidade de trabalho no seu grupo? Não vejo isso
~orno necessariamente de qualquer problema, mas é im·
portante para o esclarecimento de todas as relações, ora
de amizade, ora do que for, porque há no caso, como V.
S• Jã tem conhecimento, a notícia de que o Sr. Assis Paim
Cunha, para algumas autoridades, fez pagamentos até
em espécie. Então, para que fiquem claros, totalmente
claros. todos os episódios, pergunto a V. St se ocorreu is·
so, em que oportunidade seu filho começou a trabalhar
no G~upo Coroa~Brastel, em que função, e se - ar eu
pergunto díretamente - se V. St sentiu, de alguma ma~
neira, se o fato de o Sr. ter um filho trabalhando no Gru·
p_o_ C~r_oa-Brastel fe:z;: com que, porventura, V. St fosse
conivente ou não com respeito às operações do Grupo
CQr_oa~Brastel. Faço esta pergunta até para que estaCo~
rniss~a possa_ ter_: esclarecimento com reSpeitO ao rela~
tório da Comissão de Sindicância sobre as_ irregularida·
des_, porque o relatório não fala sobre esta questão de V.
s~ ter um filho trabalhando no Grupo Coroa-Brastel,
mas _o relatório credita a V. St a principal responsabilida·
de por toda a conivência, a omissão das autoridades'monet~rias sobre: o que se passou no Grupo Coroa·Brastel.
Então, ao mesmo tempo, peço a V. S• que nos dê o seu
parecer sobre as conclusões feitas pela Comissão de Sin·
dicância do Banco Central.
O SR. DELI BORGES- Em primeiro lugar, isso aí
foi realmente uma maldade, saiu atê da Presidência do
Banco ..• (Choro)

O

~ll..

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -

Talvez V. St preferisse fazer uma pausa, para responder
a esta pergunta com toda a tranqUilidade, porque o obje·
tivO- acredito- da Comissão e deste Parlamentar que
faz as perguntas é de que V. S• possa ter a total tranqOili·
dade para responder c esclarecer a verdade dos fatos.
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O SR. DELI BORGES- Isso saiu em uma reportagem na Veja, no mês de julho, de um membro da Presidência do Banco. Inclusive achei um abuso. A própria
Comissão de Inquérito inSiiluou Q.ue teria havido outras
negociações, e sugeriu que eu juntasse o meu Imposto de

OSR. DEu BÚRGES-~Foi quandO eiC ãssu!niu lá.
Eti era Chefe de Gabinete do Diretor Leite. Ele mechamou, e -~plicou que estava assumindo a Presidência.
Mais uma troca de idéias de quem está tom~ndo posse.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- E

Renda, para comprovar. Achei um abuso e não juntei,
mas trouxe aqui. Aqui estão todas as minhas declarações
de Imposto de Renda, que entrego à Comissão.
(Faz entrega de documentos à Comissão;)

com o Ministro António Delfin Netto V. S• nunca con·
versou?

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYPara esclarecimento, perguntaria a V. S• especificamente
a ...

Quando

O SR. DELI BORGES - Estou bem.
Meu tilho é um garoto, jamat.s_ cicup"ou cargo nenhum.
Nem era no Banco, era na Financeira. O trabalho dele
correspondia ao da
identidade, se o valor que ele declarou, essas propostas
de financiamento, se os dados pessoais estavam corretos.
Um garoto de 19 anos. GarihaVa-- acho- salário mínimo e meio. E é livre para trabalhar onde quiser. Realmente, no cargo, consegui colocação para muitos ariligos
-para um amigo, para outro amigo~ para outro amigo
-, menos para meu filho. Menos para meu filho.
Creio que está respondida a pergunta.
Foi um crime, mas vou ainda apur~r quem foi que deu
essa declaração a revísta Veja. Foi uni' crime!

era conferir se o noine da

-pesSoa

O SR. EDUARDO MATARAZZQ SUPLICY Perdão, mas não ficou tão claro, não compreendi" tão

bem. O filho de V. Sfllão trabalha no Grupo ..CoroaBrastel''?
O SR. DELI BORGES- Ele trabalhou, mas ele foi
que arranjou.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLJCY- Ele
arranjou o trabalho. E saiu depois do Grupo? Ou trabalha lâ?
O 'SR. DELI BORGES - Saiu. Ganhava um salário
mínímo e meio, e foi publicado que era Diretor do Ban-

co.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Apreciaria-se V. S• pudesse fazer uma avaliação das conclusões do relatório da ComisSào de Sindicâflcia do Banco Central que atribui as irreguiaddades -e- falhas de-fiscalização do Banco Central especialmente a V. S•- não
faz qualquer menção aos MinistrOs Antôilio Delfim Net-to e Ernane Galvêas. V. S• considera justo que estaCo-missão de Sindicância tenha -podido chegar a essas conclusões sem mencionar a responsabilidade das autoridades superiores, uma vez que~ como V. S• confirmou
aqui, no seu conhecimento -elas de fato participaram ..
O SR. DELI BORGES-,. Não confirmei. ConfiJ1!1ei o
que ouvi.

O .SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Confirmou. Mas V. Sf....

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
S• conversou alguma vez com o Ministro da Fazenda'?

Não.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Nunca conversou?

O SR. DELI BORGES~ Nã.o ..
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY'Com o Ministro Ernane Galvêas'?
O SR. DELI BORGES - Nunca. Só quando ele era
Presidente do Banco Central. E uma vez só.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- E
isso foi bem ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -

v. s• mencionou

que ...

O SR. DELI BORGES- E com o Presidente Langorii_sg_9uando houve a intervenção na "Coroa".

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Com o Presidente Langoni também V. S• não conversava muito.

O SR. DELI BORGES -Nunca.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY

Quer dizer, as ordens vinham at~avés do Diretor da Ãrea
de Mercado d_e Capitais, QUe era o Diretor a quem V. S•
reportava.
__
Talvez seja normal esse tipo de rela.cionamento no pre·
sente governo, porque ainda hoje de manhã, o Sr. Olavo
Setúbal me informava que, conversando com o Professor
Cárlos Geraldo Langoni, e perguntado sobre se ele_conversava algumas vezes com o Presidente da República,
ele, como um dos principais responsáveis pela nego·
ciaçã_a da dívida externa brasileira, relatou~lhe que nunca conversou com o Presidente João Baptista Figue"iredo.
O SR. PEDRO SIMON crofone - inaudível)

(1nterVCnçãõ fora" do mi-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Não sei. Talvez tenha cumprimentado, mas nunca conve:rsei com o Presidente Fi~ueiredo. Com o Presidente
João Baptista Figueiredo nunca conversou assim, segundQ~Iatou ao ex.- Prefeito de São Paulo, Olayo Setúbal.
O SR. PEDRO SIMON (fora do microfone- inaudível)

. .QSR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -No
presente momento há uma Comissão de Inquérito do
Banco Central que prossegue o trabalho de apuração das
irregularidades apontadas pela Comissão de Sindicância.
Pergunto a V. 8", Sr. Deli Borges, se já teve a oportunidade de depor perante essa Comissão de Inquérito e
qual o sentimento de V. S• sobre se essa Comissão de Inquérito está apurando de maneira imparcial os fatos relacionados, as irregularidades constatadas com o Grupo
"Coroa" em suas relações com as instituiÇões oficiais.
O SR. OELI BORGES- EsPê:ro que sim. Rearin~.-.. te...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.

O SR. DELI BORGES- Realmente nunca tive nem
cantata. Aliás, é outi'ã problema qUe a Fiscalização enfrenta. É muito mais fácil o empresârio entrar em cOntato com a autoridade, quer do Banco Central, quer a nível
de Ministro, do_ que o chefe da Fiscalização. O chefe da
Fiscalização il.unCa -consegue entrar em conta to com ninguém.

O SR. DELI BORGES -

D SR. DELI BORGES -Nunca.

S• já depôs perante a Comissão de lnquéritô?

o·Sif. OELI BORGES- Já._Já fiz a defesa. EleS-fie
a_presentar_am ris um o de instrução. TiVe conhe_çimento
primeiro do trabalho da Comissão de Sindicância, que
realmente reputo um trabalho sério. Fo; feito realmente
uril trabalho que lhe foi recomendado: fazer uma sindicância, -levantar indícios. Agora, não posso- -concordar
que eu seja o único a responder ao inquêrito, com a ale·
ga:ção de_ que sou o único vinculado ao Banco, enquanto
no- exercício todos têm vinculo com o Banco. Então, todos podem responder ao inquérito. Esse argumento de
que sou o único a responder ao inquérito, porque sou ·a
único que tem vínculo com o Banco, acho que não procede. Acho_ que eles devem responder ao inquérito. Se
apurada alguma coisa, comunicar às instâncias superiores,__c;onforme _for _neçessário. Mas, tudo bem. Fuj chamado a responder e estou respondendo. Apresentaramme o resumo de instrução, fiz a minha defesa, que agora
está sendo analisada.
A pergunta que V. Ex• fez, também tenho o mesmo
desejo, que ela seja imparcial, e acredito que sim.

·o

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Estão até presentes dois membros da Comissão de Inquérito, o Sr. Dilson Fonseca e o Sr. Salomão.
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E import"ã.Qte- acredito- até para as conclusões do
relatório da Comissã"o de Sindicância, que ainda não
concluiu os seus trabalhos, pelo menos li em um jornal
que aguardava, entre outras coisas, o depoimento de V.
S" aqui no SeTI.ado, então, é da maior importância não fique dúvidas aqui hoje sobre qualquer assunto de relevância, sobre tudo que aconteceu no caso "Coroaw
Brastel".
Eu vou ...
O SR. DELI BORGES- Esto_u mais tranqUilo agora.
Realmente quiseram insinuar algum envolvimento meu
nesse caso. Até uma reportagem muito criminosa da revista Veja, onde diz que... Deu até fotografia do Diretor
Wey, um humilde apartamento com móveis velho, e tudo, e eu com u~a casa de Cr$ 150.000.000,00. Não tiveram nem a hombridade de pesquisar a origem. E um criminoso.
Quem pagou a minha casa foi o Banco Central.

v.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Se.
s~

quiser esclarecer com detalhes, por favor.

O SR. DELI BORGES - .t: um financiamento da
CENTRUF .. Nem pegamos no dinheiro. Endossa~se o
cheque e eles pagam direto.
A reportagem da Veja foi criminosa. A Veja não merece ter um repórter dessa qualidade.
Atualmente tenho dois imóveis. Todos dois onerados.
Um, com financiamento do Banco do Brasil; outro, com
o financiamento do Banco Central. Autorizo, por escrito, a Comissão levantar todas as minhas contas bancâtias, a-qui ou no esterior.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Sr.
Deli Borges, é importante esclarecer a esta Comissão que
também terá oportunidade de ouvir o Sr. Assis Paim Cunha.
O Sr. Assis Paim Cunha, no seu depoimento feito a
mim, parte do qual foi divulgado pela imprensa, quase
todo, ele fala efetivamente que algumas autoridades se
beneficiaram com operações re~lizadas ou nos negócios
realizados entre o Grupo Coroa-Brastel e as instituições
oficiais.- Menciona que os próprios Ministros Antônio
Delfim Netto e Emane Galvêas, além do SecretârioGeral, José FláviO Pêcora, foram beneficiadoscom pagamentos, por ex:emplo, feítos a intermediários, feitos a Expande Consultores Associados, que é uma sucessora da
Empresa Pécora e Leal Consultores Associados. Diz o
Sr. Assis Pairo Cunha que fez pagamentos, alguns sobro
contrato, com a Expande, o que confirmou o próprio Sr~
Alvaro Armando Leal perante a CPI do Grupo Delfin e
suas relações com o BNH, até deu conta dos contratos
realizados entre ambos.
-O-Sr. Assis Pairo Cunha disse que fazia mriit.Os outros
pagamentos, além dos referidos nos'contratos, pagamentos por fora, inclusive, mostrou uma relação de cheques
pagos, por exemplo, no período de novembro de 1981 a
novembro de 1982, entre cheques e letras de câmbio pagos nominalmente de Assis Pairo Cu_nha à Expande,_ no
valor de 87 milhões de cruzeiros. Um valor parcial pago
na oportunidade. Muito além do que dizia o contrato de
prestação de serviços da Coroa-Brastel para a Expande,
entre as duas empresas.
Pergunto ao Chefe do Departamento de Fiscalização
d_o Ban_co Ce_ntral se o Bam;o Central teria condições de
averiguar com facilidade, uma vez que o Sr. Assis Paim
Cunha_ disse a relação de cheques, o número dos cheques, o nome dos bancos e as datas em que assinou os
cheques e em que eles foram descontados, se o Banco
Central poderia com facilidade averiguar a procedência
do d~sconto desses cheques.

O SR. DELI BORGES- Acho que hoje hã. Obviamente, se os cheques foram sacados na boca do caixa,
não hã. Isso é do conhecimento de todos, se a pessoa vai
no caixa do banco e recebe em dinheiro e não sei dentifica não há realmente como vincular.

O SR. EDUARDO MATARAZZO-SUPLICY -

M~ o chcbque foi noniinal.

-

-

O SR. DELI BORGES :--Se os cheques foram nominaís ou se houve descuido da outra parte de depositar na
sua conta ou fazer um pagamento a terceiros, endossando atrás, uma caracterização qualquer, hã facilidade.

3644 Sâbado J8

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Sendo o cheque nominal, mesmo descontado na boca do
caixa, o cheque fica .._,
O SR. DELI BORGES -:-:- __Sçndo nominal, não há
problema, porque aí a identificação é necessâria.

O SR. EDUARDO MATôRAZZO SUPL!CY- En·
tão, se faz a identificação?
O SR. DELI BORGES -

-Faz~se a ideniificação.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Então, mediante o...
O SR. DELI BORGES- O úriíCOCãSôC:ffi Que.ilãOhâ
possibilidade é se o cheque for ao portador e ele for na
boca do caixa e receber.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- A
razão desta pergunta ê porque enviei essa relação de cheques ao Presidente interino Aureliano Chaves, e o Presi-

dente do Banco Central Affonso Celso Pastore
informou-me na CPI, há duas semanas, que recebeu to-:.
dos os documentos que enviei à Presidência, inclusive esse. Portanto, a Comissão de inquérito do Banco Central
que examina o caso tem as condições d~ __averguar a veracidade desses fatos, no que diz respeito ...

O SR. DELI BORGES- A minha pessoa!

O SR. EDUARDO MATARRAW SUPLICY
Não, estou falando ...
O SR. DELI BORGES~ Veja bem, a Comissão de
Inquérito fOi "instaurada só contra niim. Eles não têm por
que averiguar contra as outras peSsoàs. Eles podem averiguar se estou lã. Isto sim.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Acredito ser uma responsabilidade da Comissão de Inquérito - e dois membros estão aquf prestes - tendo
conhecimento de fraudes, de crimes que não se referem a
v. s~. de levar a efeito isso iffiediatamen_te.
O SR. DELI BORGES -:Acredito que não teria.
Acredito ~ que o Presidente poderia nomear outra Comissão, ou até a mesma. O cãS'o específico dessa Comissão de inquérito é com relação à minha pessoa.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Ao
investigador o que aconteceu com o Caso Coroa-B_Iastel
ou mesmo sobre a sua pessoa, é da responsabilidade deles, até como cidadãos, comunicar ao Presidente do_Banco Central lá fatos graves que souberam e _que precisam
ser averiguados.
O SR. DELI BORGES- Se me permite, no caso V.
Ex• disse que o Presidente Aureliano Chaves epcaminhou ao Presidente Pastore a relação. Então, acho que
caberia ao presidente Pastore ou pedir a Comissão ou
nomear outra Comiss_ã_Q_ para isto.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- En·
tão, acho que isto deve ser feito.
Aliás, sr: Presidente, hoje à tarde estou encaminhando
ao Proc:u_r_aJ!Qr-_Geral da República um relato de todos
fatos de que tenho conhecimento até o presente, sobre
dos quais ainda não se sabe tudo, esta Comissão estâ
averiguado_ outros fatos, que-será importante-serem fe'v6-.
lados. Dos fatos dos quais já sabemos, a obrigação hoje
do Procurador-Geral da República é promover a investigação, em muito maior prOfundidade do que nós mesmos, como parlamentares, às vezes possamos fazer, ou
acelerar ou ajudar a ínvestíg'llÇão desta CPI. O Minístêrio Público pode colaborar assim _como-O Tribunal de
Contas da. União, com os trabalhos desta CPI.
Por isso que estou dand_o conh~cimento ao
Procurador-Geral da República de muitos fatos que jâ
são do conhecimento do público e comprovados por documentos.
Agradeço a oportunidade. São estas as questões que
tinha até agora. Apenas concluir um pensamento: o Sr.
Assis Paim Cunha, pelo menos no seu d~poiniento, rião
faz acusações a V, S•, de que o Sr. teria recebido benefícios pessoas .da part.e dele, Não.
Estranho um pouco que o Banco Central esteja con~
centrado a sua atenção apenas sobre a pessoa de V. S•,
porque, claramente, hã muitas pessoas responsáveis.

O SR. DELI BORGES - Nobre Deputado, eu não
estranharia, porque no Caso Vale que pega foi um colega
meu~

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- No

Caso Vale do Rio Doce? Sobre o caso Coroa-Brastf:_I~
concluí as minhas perguntas. Terei depois mais uma pergunta, mas sobre outro assunto, de irregularidade financeira.
Obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (José Fr118elli) - Agradeço a
V. Ex•, porque fez realmente uma série de indagações,
que se evidenciam da maior importância. Muito obrigado a V. Ex~
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, em primeiro lugar, minhas escusas.. Não me foi posSível chegar na
hora aprazada. Não sei, por causa disso, se algumas das
perguntas que vou formular jâ_ não tenham sido respondidas anteriormentç;. Neste caso, peço que sejam consideradas prejudicadas.
Dado o adiantado_ da hora, em vez de fazer uma exposição mais longa, vou procurar ser o mais sintético na
formulação destas perguntas.
Numa entrevista que foi concedida_à imprensa, o Sr.
Assis Pairo Cunha declarou que cobria cheques da Corretora Laureano a pedido das autoridades, e que V. S•
seria contiârio, e que o acompanhou, inclusive, até o Gabinete do Sr. CariO~ LangOní, Presídente do Banco Cential.
Qual é a sua versão sobre «Sta informação?
O SR. DELI_ BORGES- Esta foi qm_a dª_s primeiras
--perguntas, e realmente confirmei.

0 SR. PRESIDENTE

(JoséFr~gelli)-

Se V. Ex• me

permite, o Depoente esclareceu minucioSainente a pergunta feita pelo Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy.
O SR. PEDRO SIMON- O Sr. Assis Paim tem de·
clarado também que a Corretora Laureano era uma empresa quebrada e que o Banco Central tinha conhecimento disto através de relatório fornecido pela Fiscalização.
v. s• já confirmou?
O SR. DELI BORGES - O assunto também foi
abordado. Realmente procede.
O SR. PEDRO SIMON administrativo?

Fo.i instaurado processo
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O SR. DELI BORGES -

Mas a_ pergunta inicial...

O SR. PEDRO SIMON- Seria interessante, Sr. Presidente.
O SR. DELI BORGES -

... a que essas operações ...

O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli)- Estamos aqui
adstritQS, me parece, ao Caso Coroa-Brastel. Aí seria,
talvez, um desdobramento.
Poderíamos fazer, se V. Ex• o requerer, uma audiência, uma reunião sigilosa, e esse sigilo ficaria, então, sob
a responsabilidade da Comissão.

O SR. PEDRO SIMON - Correto.
Segundo declarações do Sr. Paim Cunha, para assumir
a Corretora Laureano, além de ajuda financeira lhes seriam con-cedidas outras facilidades: liberaçã·o de limites
de contingenciamento, ausência de fiscalização, isenção
de pagamento de IOF.
Participou V. S• dessa combinação'?
O SR. DELI BORGES - De jeito nenhum. Jamais
participei dessa negociação-e de negociação nenhuma.

O SR. PEDRO SIMON -Onde foi feita essa combinação?

O SR. DELI BORGES - Como?
O SR. PEDRO SIMON- Onde foi feita? Quem participOu dessa negociação?
O SR. DELI BORGES- Segundo as declaraçõC:s do
Sr. Paim Cunha, essas tratativas foram feitas com os Diretores do Banco Central. Com aval das autoridades.
O SR. PEDRO SIMON - Li nos jornais que V. S•
disse que não tinha conhecimento, mas consta que a Fiscalização foi suspensa duas vezes das empresas do Grupo Coroa-Brastel. Poderia explicar melhor esse episódio?
O SR. DELI BORGES - Realmente, em maio de 82
o Sr. Paim Cunha fez um expediente, alegando que estava realizando umas alterações na área administrativa do
Grupo e que ele precisaria de um ,tempo para se adequar,
para que a Fiscalização pudesse entrar, mesmo porque a
Fi~calização, Se chegar lã e encontrar tudo tumultuado,
não tem como fiscalizar. Nesse expediente, realmente lhe
foi concedido um prazo de 90 dias para que se aparelhasse, se reestruturasse. Depois desses 90 dias a Fiscalização
voltou lâ. Voltou, localizou o Caixa 2, montOu um. dossiê, fez um processo e o submeteu ao Diretor de Fiscalização.

OSR. DELI BORGES- Foi.
O SR. PEDRO SIMON - Por que, então, a Fiscalização não se manifestou contrária à compra da Corretora Laureano pelo Grupo Coroa-Brastel?
O SR. DELI BORGES- Já foi_dito. ~que a Fiscali_zação não se manifesta, nunca foi chamada a se manifestar nessas operações.
O SR. PEDRO SIMON- V. s~ tem o conhecimento
de outras transações desse gênero?

O SR. DELI BORGES - Tenho.
O SR. PEDRO SIMON dizer'?

Tem conhecimento'? Pode

O SR. DELI BORGES_- O problema de dizer ... seria, vamos dizer assim, um problema de mercado, porque, na medida em que cito o nome de uma dessas empresas, está arriscando eu criar um problema de mercado. Obviamente que estou aqui à disposição da Cornis- são. Se a Comissão se responsabiliza ...
O SR. PEDRO SI_MON-:- Ach~ que -sim. Esta é -uma:
Comissão de In(ruél:lto que...
O_SR. DELI BORGES- Ou se V. Ex•s desejarem,
também posso fazer depois; em signo, Para a própria Comissão. Na verdade, na hora em que eu citar uma instituição viva como tipo de operação dessas, estâ arriscado
haver um problema para ela depois.
O SR. PRESIDENTE (José Fr;:1g-elli}- NObre Senador Pedro_Simon, ses~ corre este 'risc_o, para evitar C:ón-s_e_qüêncías que realmente possam ser danosa, poderíamos fazer uma reunião sigilosa.

O SR. PEDRO SIMON - Também o limite de contingenciamento não foi observado no caso da "Coroa".
Quem foi o responsável?
O SR. DELI BORGES- Realmente o limite de contingenciamento não foi observado. A primeira coÕcessão
de limites para a "Coroa", foi no final de 80. Concessão
desse liffiite foi dada diretamente pela Diretoria. Normalmente esses processos teriam que passar pelo meu
Departamento. Quem examina a viabilidade dessa concessão ou não é o Departamento. Obviamente que ele
não decide. Ele examina a viabilidade, a possibilidade de
se conceder o limite ou não. No caso do final de 80não sei .!ie foí em novembro ou dezembro de 80 - realM
mente houve a concessão de um limite-extra para a Coroa, ·dado diretamente pela Diretoria. Em 81 foi dado
novamente um limite-extra, af jâ até com um estudo do
Departamento.
Essas concessões em Sl foram normais, quer dizer,
não foi só à Coroa. Outras empresas tambêm obtiveram,
Embora isso ai contrariasse a política implantada pelo
Ministro, que era de contingenciamento de crêdito.
O SR. PEDRO SIMON- Normais que V.S•se refere
é que eram repetidos, não que fossem normais.
O SR. DELI BORGES- Eram mais empresas, outras empresas.
O SR. PEDRO SIMON- No caso.de:pagamento de
IOF, o processo da Coroa foi arquivado.
Como V. S• explica. esse arquivamento?
O SR. DELI BORGES - Inclusive, já abordamos
este assunto aqui. Realmente o processo foi arquivado.
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O SR. PEDRO SIMON -

~ normar esse arquiva-

mento?

O SR. DELI BORGES- Não. Primeiro, que 0 Béi.it~.
co Central não pode legislar effi matéria tributária. Ca~

beria aí, no caso, submeter um recurso ao Segundo Conselho de Contribuinte. Na verdade, o processo foi arquivado por reunião de Diretoria.
O SR. PEDRO SIMON- V. S• jâ esclareceu qual a
participação sua no epis-ódiO- âa COncessão da assistênda

financeira aO GrupO -Coroa?
O SR. DELI BORGES- Nenhuma. Participação nenhuma. Na verdade, eu estava em casa naquela noite,
quando recebi um telefonema de um colega do Banco,
Iran Cerqueira Lima, chefe do DEMEC; dizendo que es-

tava com um problema e que o Sr. Paim estava lá no Gabinete dele, porque não tinha zerado a sua posição no
open. Falei que o problema não era da nossa área, era da
ârea do DEBAN. Ele disse que teria tentado entrar em
contato com o Sr. Xavantes, que é o chefe do DEBAN,
mas não conseguiu.- POi' isso -ê que estava me ligando,
porque sou vizinho do Xavantes, era vizinho do Xavan~
tes, na mesma prumada, morava no apartamento de cima. Então, mandei que ele aguardasse que ia tentar localizar o Xavantes. Consegui localizar o Sr. XaVantes, bati
na casa dele, a filha disse que ele estava na Casa de Saú~
de, porque o filho dele tinha feito uma cirurgia, Fui, ep.tão, atrás do Xavantes, e com o Sr. Xavantes fomos lá
para o Gabinete do Sr. Iran. Os três, então, fizemOs uma
reunião com o Sr. PaíiD-Curih<i: Foí quiirido, então, lhe
foi dada a assistência financeira.
Meu depoimento, inclusive, foi todo ele confirmado
pelo Sr. Iran.

O SR. PEDRO SIMON- A~ informações são de que-·
as dificuldades financeiras do Sr. Paím eram da ordem
de 15 bilhões.
O SR. DELI BORGES- Ele tinha zerado a posição
naquela noite em 15 bi.
O SR. PEDRO SIMON - Porque ele recebeu um
auxflio, então, assistência de 30 bi?
O SR. DELI BORGES - Nisse dia, não recebeu de
30, foi de 25. Mas ele não havia zerado a posição em 15
bi. Ele recebeu 25 e mais tarde, diiis depoiS, recebeu mais
S.

O SR. PEDRO SIMON -

Por quê?

O SR. DELI BORGES- Aí, realmente, a pergunta
caberia mais à área bancária.
O SR. PEDRO SIMÜN- A fiscalização não é ouvi~
da nesses casos?
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V. S• está nos dizendo que em 30 de maio de 1983; as
autoridades monetârias que se reuniram com o_Sr. Assis

solicitado a adquirir a Metalúrgica Castor, do co-sogro

Paim Cunha, no Palácio do Planalto - agora vou dar
qooa.infOrroação complementar-, em 30 de maio de 83,
o Sr. Álvaro Armando Leal levou o Sr. Assis Paim Cunha para con~ersar com as autoridades no Palácio do
Planalto, e, lá ambos se encontraram com os Ministros
Antônio Delfim Netto, Emane Gã.lvêas, com o Presidente do Banco Central Carlos Geraldo Langoni, com o
Secretário-Geral da SEPLAN Josê Flávio PéCo"ra, e com
o Sr. Antônio Chagas Meireles. Nesta reunião o Ministro Antônio Delfim Netto decidiu liberar 25 bilhões de
cruzeiros para o Grupo Coroa. São 25 bilhões de cruzeiros, isso em 30 de maio. Dia 31 os recursos foram injetados pelo BanC_o_ Central no Grupo Coroa BraStel. -MenOS
de um mêS depois, dia2l de junho, mais 5 bilhões decruzefros.
1:. importante o esclarecimento que V. S• nos dá, que o
Departamento de Fiscalização não foi consultado, uma
vez que o Departamento_ de Fiscalização sabia da situação ou pelo menos sabia de muito- V. S• está dizendo que precisaria até de um estudo mais aprofundado
sobre o conjunto das êmpresas- mas V. S•, como chefe
do Departamento de Físcalização, naquele dia, então,
não- foi consultado?
SR. DELI BORGES - Naquela noite, lembro, o
problema foi gerado na Corretora dei Grupo. A Corretora do Grupo sempre teve uma saúde boa. Realmente foi
feita uma pergunta verbal, pelo chefe do DEBAN, como
é que estava a Corretora em termos de fiscalização isto consta até do meu depoimento.

SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Foi
feita a v. s•'!
SR. DELI BORGES - Foi. Falei: não tenho o relatório em mãos, mas, encerrou-se agora uma fiscalização
lá, coisa de menos de um mês. A notícia _q~e o fi~c~~iza_

dor me deu, já pelo telefone, é que não encontrou nenhuma anormalidade lã que pusesse em risco a empresa, a
Corretora, que foi quem apresentou Oproblema e quem
é habiltiada na 366. Realmente esse relatório, confirmado, foi entregue na mão do Sr. Xavantes depois.

SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Com
_ respeitO à Financeira Coroa; que foi que absorveu_ os re. cursos, ...
SR. DELI BORGES- Não.
SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- ... não
foi feita a pergunta?
-SR. DELI BORGES- Não se tratava da Fínã.n-ceira.

SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Mas
foi quem recebeu os recursos.

O SR. PEDRO SIMON- Mas não deveria ser ouvida a Fiscalização?

O SR. DELI BORGES- :É porque a 374nãopermite
que se dê assistência financeira a corretoras e distribuidoras. Só visa instituições financeiras. ·o nosso Jurídico
já se manifestou contrário- a que considerem corretoras e
distribuid_oras como instituição finã:itceiri. :êntão, teria
que ser fe"ita- uma operação, ou através do Banco, ou
através da financeira.

SR. DELI BORGES- Se fosse o caso de ouvir, teríâmos que abrir todo um procediQ1ento de fiscalizaÇão eauditoria nas empresas todas do Grupo, para poder levantar a situação. Talvez fosse tarde.

O SR. EDUARDO MATJ\.RAZZO SUPLTCY- Então, as autoridades não perguntaram a V. S•, que era
quem dispunha de informações, sobre a situação da Financeira Coroa'?

O SR. DELI BORGES - Não. Em hipótese alguma.
-Mesmo porque é um problema político. Aquilo ali é iinediato: ou dá ou não dá.

SR. PEDRO SIMON - O Sr. Paiffi declarou que o
balanço da Coroa foi manipulado com a autorizaçãO do
- Banco Central.
SR: DELI BORGES- Se V. Ex• quiser; Seriador, i-epito, mas o assunto já foi abordado aqui também, jâ foi
até esclarecido. Se V. Ex• quiser eu ...
SR. PEDRO SIMON -Não. Obterei acesso ~os autos depois.

SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY --'
Permite-me, Senador Pedro Simon!
---SR. ~PEDRO SIMON ~Pois não.
SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Com
respeito à pergunta anterior, seria intere_ssante aprofundarmos no terreno.

O SR. DELI BORGES ~Não, nãá perguntaram." E
se pei'glinlassetn, eu tambénl Itão-ia te{á-elemento na hora. Aquilo pegou a todos de surpresa.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Precisaria p-reparar melhor.
O SR. DELI BORGES- Precisaria preparar. E, se
perguntassem, iria considerar rriá f"e, porque nunca per- - guntaram.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- t;
interessante para hlformação da Comissão: essas Cartas
aqui, até pediria que fossem distribuídas à imprensa,
porque será a primeira vez que serão divulgadas à imprensa.

Ao longo do ano de 1982, o Sr. Assis Paim Cunha foi
do Presidente Figueiredo, Osório Paes Lopes da Costa, e
também do Sr. Castor de Andrade. Foi-lhe dito, então,
que, caso" ·concoi-disse corri a aquisição dessa empresa,
que estava para falir, na qual ele teria que injetar cerca
áe 400 iriílhões de _cruzeiros - na verdade," acabou injetando I bilhão e I00 milhões de cruzeiros - ele teria
uma _contrapartida. Essa contrapartida poderia ser, por
exemplo, um rim préstimo jUnto ao Banco do Brasil ou,
pelo menos, a liberação de empréstimo que a própria
Metalúrgica tinha pendente junto ao Banco do Brasil.
Aqui estão os documentos que mostram como ele solicitou esSes reCuf-sOSjtiõto ao Banco do Brasil. No dia 9 de
março de 1982, solicitou 10 milbões de dólares, na forma
prevista na Resolução n~' 63, destinados ao reforço de capital de movimento. No dia 10 de agosto de 1982, faz
nova solicitação, voltando à presença, para sugerir seja
reexaminada a possibilidade da concessão da operação
prevista, lastreada pelos recursos do Programa de Formação do Património do Servidor Público_- PASEP,
acrescentando mais que pretendemos um prazo bem
elástico com um período de carência o maior possível.
Declara.rno-nos conhecedores das normas que disciplinam a liberação de recursos do PASEP administradospor esse Banco, inclusive no que se refere à Correçào monetária. Apresentaremos a documentação necessária e
assinaremos o contr-ato no prazo que for marcado, concordando com o pagamento da comissão de compromisso de 3% ao ano sobre o valor de crédito pelo tempo que
decorrer, de.sde a comunicação de seu deferimento. Recebido pelo Banco do Brasil em 11 de agosto." No dia 20
de agosto, ele sugere "que seja examinada a possibilida~
de de nos _conceder empréstimo de 2 bilhões de cruzeiros,
numa operação do PASEP" - quer dizer, para usar os
recursos do PASEP não poderia, então, ser a Operação
63, em dólares não é recurso do PASEP. Então, ele muda
para _s~r operação IO bilhões de cruzeiros -- 2 bilhões de
cruzeiros, em recursos do PASEP, que seriam injetados,
então, pelo Bancá dei" Brasil"no grupo Coroa-Brastel. Até
aqui nada havia sido liberado. Em 22 de outubro já foi a
época em que ele havia assinado o instrumento particular de compra e venda com os Srs. Osório Paes Lopes da
Costa, também com a interveniência do Sr. Castor de
Andrade, adquirindo, então, a Metalúrgica Castor. Aí
ele faz referência à Metalúrgica Castor. Ele volta nova-mente à presença "solicitando reconsideração da negativa acima, visto nos julgarmos aptos a preencher to_das as
formalidades necessárias ao sucesso das operações que
propomos. O pleito que <?ra reiteramos _como alternativa, sugerimos seja aplicado na liqUidação _de débitos e
encargos vencidos junto a esse Banco das firmas: Metalúrgica Castor Indústria e Comércio, Frelgen Frigorffico
Indústria Frosern Met., S/ A Araguari Com-érch e Indústria. Assumiremos as responsabilidades das dívidas
.mencionadas e a diferença para ser utilizada". Fala aqui
de garantias, Novamente no dia 31 de janeiro de 1983,
fala a respeito 4_~te__assunto.
Na semana passada fui conversar com o Sr. Arnaldo
Fãbrigas, Superintendente de Operações do Banco Central d()_ Brasil no Rio de Janeiro, que confirmou o seguinte: "de fato, o Sr. Assis Paim Cunha em 1982 foi ao seu
Gabinete, de lá telefonou para o Ministro-Interino, então, José Flávio Pécora, a quem falou sobre as instruções
combinadas - isto é, que ele poderia obter os recursos
da Banco do Brasíl por ter adquirido a Metalúrgica Castor; passou ·o telefone, na sua frente para o Sr. Arnaldo
Fábrigas, e o Sr. Arnaldo Fábrigas ouviu, .então, instruções para acolher a solicitaÇão de empréstimo do Sr.
Assis Paim Cunha, e deu instruções p"ara que ele ingressasse com pedido junto ao Sr. Narciso Fernandes Bolsas
Júnior, Gerente d_o Banco do Brasil no Rio de Janeiro, e
ele assim o fez". __
Aqui estão os documentos de entrada de solicitação de
pedido.
Agora, o que é interessante, o Banco do Brasil, tendo
exa"mirtado com o maior cuidado, como é da sua tradição e costume, a situação do grupo Coroa-Brastel, acabou não liberando esses recursos.
Então, a pergunta que é necessário fazer, não ao Sr.
Deli Borges, mas aos Ministros de Estado que têm procurado fugir a'o queStíonamento, e por isso entendo importante que os Ministros venham aqui o quanto antes,
nesta comissão, esclarecer o assunto: como foi possível

3646

ao Banco _do Brasil, com cuidado, negar a liber-ação de
10 bilhões de cruzeiros ao GruPo Coroa-Brastel e, numa
noite, graças à vara-de--condão do Sr. Alv_aro Armando
Leal, ex-sócio- se é que é ex- do Sr. José Flávio Pêcora na Pécora e Leal, proprietário da. Expande, onde trabalham dois filhos do Sr. JQsé Flavio Pf;cora- E.icardo
e Arthur, um médico, outro, engenheiro, conforme foi
explicado nesta Comissão mesma pelo Sr. AivarQ Armando_ Leal; que poder tem essa vara-de-condão para,
numa noite, liberar recursos negados pelo Banco do Brasil durante meses, e sabendo a Fiscalíz_ação do Banco
Central que a Coroa, que nela já havia sido dete!=_talio
uma vez caixa dois, jâ haviam detectadQS diversos
problemas, problemas que advinham desde o tempo -da
Corretora Laureano, porque não poderiam, do dia para
a noite, os problemas da Corretora Laureano, que mostravam a necessidade da sua intervenção e da inabilitação de seus diretores, serem sanados pelo Sr, Assis
Paím Cunha. E interessante que, como resultado da operação de compra da Corretora Laureano pelo Grupo
Coroa-Brastel, pela Financeira Coroa, o Sr. Roberto
Laureano não apenas deixou de ser punido, mas fOi dito
ao Sr. Assis Paim Cunha que era necessârió fazer com
que o Sr. Roberto Laureano não saísse de mãos abanando, e a ele foram pagos 50 milhões de cruzeiros, como
pagamento pela venda da Corretora Laureano, que devia essa quantia extraordinária.
- · .
São fatos, Srs. Membros desta Comissão, que preci·
sam ser esclarecidos pelos Ministros de Estado.
Entrego, e pediria tilmbên1 que se distribufssem à imprensa essas cartas aqui, e me devolvessem cópia das
mesmas.

O SR. PE_D_RO SIMON - Recebi uma denúncia de
que os créditosjurüo à Coroa-Financeira Somente são liberados mc:tdiante o pagamento de comissão.
O SR. DELI BORGES- Senador, fica difícil, muito
dificil ter-se que falar sem se ter uma prova na mão. Na
realidade isso corre dentro do Banco e dentro do merca~
do, porque várias empresas mahtiri.ham negócios com o
Grupo Coroa e muitos créditos legítimos ficaram presos
lâ para posterior verificação - i_sso ~lógíco, é óbvio como c~sõ~<k_ crédito, esses tipos de operação. Eu
também teria. tiao conhecimentg desse fato, mas não tenho nenhuma comprovação, nenhuma prOvá~ nada; nada, que levasse a afirmã-lo, mas tenho conhecimento.
O SR. PEDRO SIMON - E da existência de uma
multinacional, que tinha, inclusive, uma aplicaÇãO enor·
me no over junto ao Banco de Crédito Comercial, e
transformou esses créditos em depósitos à vísta? O que
v. s• tem a dizer?
O SR. DELI BORGES- A mesma situação da pergunta anterior. Realmente isso também surgiu, mas só
mesmo uma auditoria, só se pedindo uma auditoria para
verificar a legitimidade da operação ou não. f:: possível
verificar-se.
O SR. PEDRO SIMON - Isso não traz um grande
prejuízo aos demai!! investido.r_es?.
O SR. DELI BORGES- Traz. se ele recebeu indevidamente crédito junto ao OrU.pO, os outros investidores
têm prejUízo.
O SR,PED_RO SIMON- E como é que se pode fazer
essa apuração.
O SR. DELI BORGES- Uma auditoria. Se se fizer
uma auditoria, dã para apurar.
·
O SR. PEDRO SIMON -Também fiquei Conhecendo que uma empresa em Belo Horizonte foi beneficiàda
a transformar uma Compra de títulos Coroa, entregue
em consignação, providenciando depois a- sua- devolução.
O SR. DELI BORGES- Está no mesmo caso do Frigorífico, Essa operação é também facilmente ideÕtificãvel através de uma auditoria.
O SR. PEDRO SIMON -
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10 só querer?

O SR. DELI BORGES- E sA querer.
O SR. PEDRO SIMON- O;lr. Paim Cunha declarou que os ativos da Rio-Financeira foram entregues à
coroa sem(lü.ãlquer ônus, ou seja, de graça.

O SR. DELI BORGES- f:, Eu li tambêm isso no jornal. Também é facilmente comprovável através da auditoriª. Dev~ haver um dossiê completo lã sobre a operaçãQ, dentro do Banco Central. ~só verificar- se os ativos realmente passaram para o Sr. Paim Cunha e como
passaram. Se houve algum pagamento, se não houve.
O SR. PEDRO SIMON- Se tomou conhecimento de
que, no depoimento- piesta-dÕ à ConiíSsào de Sindi.cância, V. S•teria ouvido do Dir~tQT Wey_~ a afirmativa de
que o Ministro queria que o Sr. Assis Pairo adquirisse a
Delfin.

OSR. PEDRO SIMON- O Banco Central pode le-gislar- sobre matéria tributária?
O SR. DELI JlORGES ma.

Não, em hipótese nenhu-

O SR~ PEDRO SIMON -Então, a resolução é incónstitl.iCionaL
O SR. DELI BORGES- Isso, inclusive, foi motivo
de um trabalho da Fiscalização e do Jurídico. Todos os
dois criticaram violehtamente a edição de 714, que nem o
Conselho Monetário pode legislar ent matéria tributâria.

o-sR. ,-DELI BORGES -- R~almentec isto cOnsta no
meu depoimento. Achei ate estranho, porque isso aí foi,
talvez, no dia em que estaria levando a informação de
que não havia mais jeito, teria que intervir nO Grupo".
Quando entrei no Gabinete, ele me interpelou: e o Grupo Coroa? Levei até um susto, porque não ainda tinha
dado notícia nenhuma. Falei o que tem o Grupo Coroa?
Ele respondeu-me: O Ministro acabou de me ligar, que
ele tem que comprar a Delfin.

O SR. PEDRO SIMON - Existem outros casos de
arquivamento de processos fiscais?

O SR. PEDRO SIMON --Que Ministro é esse?

O SR. PEDRO SIMON -A Resolução n9 714 teria
tido, então, a finalidade de conceder anistia ilegal de IOF
às instituições financeiras? Quais as operações que seriam beneficiadas? Qual a opinião do setor técnico sobre
este assunto?

O SR. DEU BORGES- Não saberia dizer. Só mesmo o Diretor Wey poderia dizCr: Ou vi do Díretor. Ele é
que ouviu do Ministro.
O SR. PEDRO SIMON nome do Ministro?

V. S• não pode dizer o

O SR. DELI BORGES- Não, porque eu poderia estar c_ometendo uma leviandade, porque eu não falei com
o Ministro.
O SR. PEDRO SIMON-- Esse diretO; se ref6riu a
qual Ministro? Ele, diretor.
O SR. DELI BORGES- Não me lembro se se teria
referido, Senad_or. Ele deve vir depor aqui:
O SR. PEDRO SIMON- V. s~ acha que o Diretor
Wey beneficiava o Grupo Coroa deliberadamente, como
parte do acordo para a aquisição da Coroa,Laureano?
O SR. DELI BORGES- Sinceramente, não acredito.
Acredito mais que fosse em decorrência de uma política
que ele implantou na Fiscalização, Pelos próprios documentos que ajuntei na Comissão de ~indicãncia, ficou
demonstrado que a fiscalização foi sofrendo um proces-so de desgaste ao longo destes anos._ As suas competências foram cassadas, tudo em favor de uma filosofia que
ele quis implantar, e que achava que era justa. Eu não
achava, eu discordava, Mas ele era o Diretor. O problema é dele. Então, como era feito oficialme:nte, através de
expediente, através de reuniões de Diretoria, através de
votos, eu tinha mais era que obedecer. Mas não acredito
que ele quisesse beneficiar uma· empresa determinãda"A", "B" ou "C". Acredito que ele defendesse a politica
dele de fiscalização.
O SR. PEDRO SIMON- O processo ou pagamento
de IOF, segundo estou informado, foi arquivado com
base na R~olução n9 714 do Banco Central. t exata~
O SR. DELI BORGES -

Foi.

O SR. PEDRO SIMON - Mas- parece que a operação em questão foi realizada em maio ou junho de
1981.

O SR. DELI BORGES -Essa opçração, que levanta·
mos o imposto, e sugerimos a_notificação, foi justamente
os recursos que ele teve que repassar para a Corretora ou
para a Distribuidora, através da Financeira, para adquiR
rir a Laureano. Essa operação foi no inicio de 1981.
Quando ,ele adquiriu a Laureano.
O SR. PEDRO SIMON - E a resolução era de dezembro de 1981. Como é que explic~ i~o?
O SR. DELI BORGES zembro de 1981.

É. A resolução é de de-

O SR. PEDRO SIMON - Como é que, baseada em
uma resolução de dezembro, a operação ê feita em -màio
do mesmo ano?
O SR. DELI BORGES- Aí, realmente, o Dire_tor te·
ria que explicar,
-

O SR. DELI BORGES O SR. PEDRO SIMON -

Existem.
Dâ para citâ-los?

O SR. DELI BORGES- Eu: pediria, se fosse o ca$o,
se fosse necessãrio, citá-los também reser~adamente,
porque posso trazer problemas para as empresas.

O SR, DELI BORGES- As operações beneficiadas,
no caso da 714, foram o caixa único e: a cessão de crédito,
Esta até que resolveu. Embora não seja, do no:;so ponto
de vista legal, a resolução, mas ela chegou a resolver o
problema da cessão de crédito, que era um problema que
incomodava no mercado. Com relação ao caixa único,
não. Com relação ao caixa único, sempre o combatemos.
Não pela sua utilização, porque realmente ele é uma facilidade operacionaL Um grupo, com diversas empresas,
se ele pode utilizar só um caixa, fica muito melhor para
ele pagar e receber através desse caixa. Isso não contestamos. Queríamos era tributar quando uma dessas empresas ficasse devedora, porque aí cabe o tributo, porque estã havendo um financiamento, um empréstimo. Então,
tributávamos esses saldos devedores. Essa resolução
realmente regularizou o caixa dnico, que condenávamos.
O SR_. PEDRO SIMON- Era muito grande o número de _processos fiscaís instaurados?
O SR. DELI BORGES-- Muito grande, Muito grande.
O SR. PEDRO SIMON -Se o Sr. está proibido de
cobrar o IOF, jã que o Diretor cassou a sua competência, como se realizava a fiscalização?
O SR. DELI BORGES - Levantávamos os problemas e mandávamos para a Diretoria.
O SR, PEDR_O SIMON- Não houve casos em_ que o
tributo foi atingido pelo prazo dccadencial?
O SR. DELI BORGES- Houve. Houve uns quatro
ou cinco casos que foram atingidos pelo prazo decadencial.
O SR. PEDRO SIMON-~ exato que, pela a tua! legislação o CMM não poderia fixar alíquotas com base
de cálculo, principalmente aliquota zero? Os setores têcniCos do Banco chegaram a alertar a Superior Administração para este fato?

O SR, DELI BORGES - Realmente alertei a Superior Administração para este fato, inclusive fiz urit traba~
lho neste sentido, em que estávamos alertando a Superior Administração sobre fixação de aliquotas para as
operações de crédito direto ao usuârio final. Isso foi subR
metido ao Diretor em 26 de abril de 1982, mas, em l'~·ll83, um funcionário do Gabinete devolveu, dizendo que o
assunto era superado. úbvio, mas de um ano, o assunto
já estaria superado. Poderia passar à mão de V. Exf.s.
O SR. PEDRO SIMON - O assunto estaria superado?
O SR. DELI BORGES- ~- Pelo menos consta aqui
do bilhete que o assunto estaria superado.
O SR. PEDRO SIMON -

Bilhete de quem?
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O SR. DELI BORGES- De um funcionârio do Gabinete. Ele foi submetido em 26 de abril de 1982 e me foi
devolvido em 19 de novembro de 1983.
O SR. PEDRO SIMON- Segundo estou informado,
para beneficiar determinado grupo, foram rasgadas duas
folhas de um processo fiscal contendo despacho. Quem é
o responsável? Que grupo foi beneficiado?
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O SR. PEDRO SIMON - Por que não foi instau-rado
o prÕcesso administrativo correspondente?

o- SR. DELI BORGES- Mas, foram instaurados
processos tanto _contra o banco de investimento, quanto
também contra a distribuidora do grupo.
_Q SR. PEDRO SIMON- Então, porque os processos não andaram? Onde é que eles estão?

O SR. DELI BORGES- O grupo, eu p-oderia citar,
também, em reserva, porque ainda é um grupo ativo. E
se eu citasse qui, no morriento, poderia trazer problemas.
Agora, realmente, o fato é verdadeiro.

O SR. DELI BORGES -- Eles foram arquivados,
mas __andaram.

O SR. PEDRO SIMON- Como é que foi o fato?

O SR. DELI BORGES- Apurar, nós apuramos; o
que não houve foi punição.

O SR. DELI BORGES- Eu tinha feito um despacho, em duas folhas escritas, ao diretor, sugerindo a notificação desse grupo, no valor de 65 ou 68 milhões, se não
me engano, valor presente, valor de principal; af, é lógico, teria que iilcidir juros, multa e correção monetãria,
totalizando uns 300, 400 milhões. Realmente, o argumento era muito forte, era calcado no Código Tributário; e o processo_ foi devolvido tempos mais tard~.
Como o trânsito de processo é muito grande, eu não dei
nem pela coisa. Quem me alertou foi o meu setor que-trata do processo de IOF, porque eles têm o péssimo defeito
de tirar cópia de tudo. E não correspondia a numeração
das folhas com o processo que eles tinham. Verifiquei,
então, que tinham sumido duas folhas do processo com
o meu despacho.
O SR. PEDRO SIMON- O despachu desapareceu?

O SR. DELI BORGES c_ Não, rasgaram.
O SR. PEDRO SIMON- Rasgaram!
E a denúncia de que para beneficiar esse mesmo grti~
po, em outro processo fiscal, o chefe do Banco Central,
em Curitiba, porpôs que se retroagisse a contabilidade
do Banco Ceritral com que esse grupo obteria uma devolução indevida de IOF.
O SR. DELI BORGES- O fato ocorreu, mas não foi
na minha área; foi i:ta ârea da fiscalização bancária. O
chefe do Banco Central, em Curitiba, estava aqui agora
mesmo, porque ele faz parte da Coriiissão de Inquérito.
O SR. PEDRO SIMON- Como se poderia apurar o
caso'?

O SR. PEDRO SIMON- Mas, então, não apuraram
nada?

O SR. PEDRO SIMON -Quer dizer, apurararri as
letras frias, existia o fato ...
O SR. DELI BORGES- Não_ eram letras frias, eram
recibos frios.
O SR. PEDRO SIMON - E foram pura e simplesmente arqUivados. Se fosse decretada a iniervenção riesse ·
grupo, os bens de seus administradores ficarianl disponíveis?
O SR. DELI BORGES- Ficariam. Em todas as emPresas que entram em liquidação, os bens dos administradores ficam disponíveis.
O SR. PEDRO SIMON- Então, quer dizer que nesse caso atingiria o irmão do diretor Veloso e o cunhado
do presidente Langoni, que faziitm :Parte Oa admfnistração do grupo?
O SR. DELI BORGES- Eles faziam parte da adnii-nistração do grupo,
O SR. PEDRO SIMON - O grupo Residência recebeu a~istência _financeira da Caixa Ecómica Federal'?
O SR. DELI BORGES- Se não me en8cino, não fOi
do Banco Central, não. Acho que foi uma operação com
a Caixa Económica, também, da ordem de 6 bilhões.
Não tenho muita certeza.
O SR.. PEDRO SlMON- Quem eram os diritcire8 do
grupo Residência, parentes de diretores do Banco Central?
O SR. DELI BORGES- V. Ex• citou os dois ai,

O SR. DELI BORGES- f: só pedir, requisitar o dossiê, obrigatoriamente tem Que constar o despacho.

O SR.. PEDRO SIMON -

O SR. PEDRO SIMON- S normal a suspensão da
fiscalização nas empresas?

O SR. DELI BORGES dois.

O SR. DELI BORGES-- NãO-ôeVeria sei- normal.
Mas, ocorreu e ocorreu, vamos dizer assim, até com alguma freqUência. Com um quadro muito reduzidO de
inspetores, quando saía uma suspensão de fiscalização,
nós aproveitávamos e desviávamos o funcionário para
outras empresas. Foi um período, como eu disse anteriormente, em que estávamos muito voltados parã uri:tas
medidas econômicas muito imediatistas como- coD.tiri--genciamento de crédito, tabelamento de juros, crêdito
paralelo, que surgiu no mercado, violentamente. Então,
vez por outra, desviávamos todos os inspetores para fazer uma blitz no mercado, Por exemplo, sobre recibo
frio, fizCmos uma blitz no mercado. Então, quando se
suspendia a fiScalí:ZaÇãO;-- dependendo do argumento ...
Que ocorreram, ocorreram; vários caSos-.
O SR. PEDRO SIMON- V. S' poderia citar algum
exemplo de suspensão de fiscalização'?
O SR. DELI BORGES- Eu prefiro citar só as empresas mortas: Coroa, Residência; as outras são empresas vivas, e eu poderia citá-las também, depois, reservadamente.

Só esses, ou tem mais-?

Sábado 18
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O SR. PE_9RO SIMON- O que é o Banco Central?
O SR. DELI BORGES- Uma autarquia.

O ~SR.-PEDRO SIMON -

~

verdade que o grupo

Aplic foi transferido para o Sr. Wey por um preço irrisório e ainda com prestação de assistência financeira por
parte do Banco Central, com a finalidade de salvar da insolvência a família Barbiere?
O SR. DELI BORGES - E, alguns detalhes aí, eu
não sabia, não. Eu sabia que o diretor tinha sidO diretor
do Grupo Aplic, inclusive, para se desimcompatibilizar
ele deixou o Grupo Aplic para ser diretor do Banco central. Isso, obviamente, eu sabia. Também não sabia que
era para salvar a família Barbiere, porque eu não me
lembro dos antecedentes do Grupo Aplic, QUe tem assistência fínanceira tem, até hoje.
O SR. PEDRO SIMON- Eu ouvi parte do debate do
ilustre Deputado, a quem felicito pelo profundo estudo,
realmente digno de elogios, que está. fazendo, prestando
inestimável serviço à Nação. Mas, com relação a "caixa
dois", a gente fala na "caixa dois" como se fosse a coisa
mais banal, mais simples, mais normal; a fiscalização, o
Sr. como representante, não entende que a existência da
..caixa dois" caracteriza falta grave, eu diria crime, inclusive.
O SR. DELI BORGES - A caracterização de falta
grave sempre foi muito discutida Iâ dentro do Banco
Central; o próprío departamento jurídico às vezes se divide nessa caracterização. ~ muito-diffcil mensurar o que
é falta grave; às veies uma coisa que possa parecer pequena pode trazer tiin prejUízo enorme para o mercado.
Nós entendemos "caixa dois" falta grave. Nós, da fiscaliZação, sempre entendemos o ..caixa dois" como falta
grave.
O SR. PEDRO SIMON- En~o,_ vocês não instauraram processos?
O SR. DELI BORGES - Nós instauramos vários
processos; só não instauramos, depois que foi cassada a
competência para instaurar processo.
O SR. PEDRO SIMON --Foi Cassada a cOmpetência
para instaurar processo. Por parte de quem? Da direção?
O SR. DELI BORGES - :E.. Essa competência foi
cassada e não podíamos mais abrir processo; tinha que
ser submetido à diretoria.

O SR. PEDRO SIMON - Qual é a data?

Eu só me lembro desses

O SR. DELI BORGES - Eu tenho: 8 de março de
1982, e depois foi referendada em 20 de setembro de 82;
abri processo administrativo e processo fiscal, tambE:m.

O SR. PEDRO SIMON - A Asssociação dos· Funcionários do Banco Central fazia depósitos riestes grupo
Residê-n-cia?

O SR. PEDRO SIMON - Qual teria sldo a causa
dessa atitude da direção'? Porque ela nos parece esdrlixula, absurda, fora dit realidade.

O SR. DELI BO~GES- Eu teria que dar uma olhada no relatório, porque esses fatos são muito distantes e
eu não teria condições de afirmar de imediato.

O SR. DELJ BORGES_......, Talvez vale a pena esclarecer, porque pode parecer atê que a fiscalização não atuava; podia ser atê por esse motivo. Mas, os expedientes
que me foram mandados e os votos mandados para a di~
reteria, nesse sentido, dizem que era porque nós éramos
muito implacáveis.

O SR. PEDRO SIMON - Por que os diretores do
grupo Residência não foram atingidos'?
É verdade que foi encontrada uma solução de mercado, como ocorreu com a corretora Laureano?
O SR. DELI BORGES - Ele foi adquirido por _um
outro grupo. O processo foi arquivado e o grupo adquirido por outro
o-SR. PEDRO SIMON- Se fosse decretada a liquidação do grupo Residência, seus administradores também seiútril impedidos de exercer qualquer cargo de diretoria em outra empresa do sistema financeiro?
O SR. DELI BORGES- Fatalmente; qualquer empresa que entre em regime de liquidação, seus administradores estão proibidos disso; não sei se pela Resolução
527, não que lembro bem o número, mas estão impedidos de exercer cargos em outras instituições financeiras.

O SR. PEDRO SIMON- O Sr. falou na suspensão
da fiscalização da Residêncía. Ao que consta, exatamente esse grupo foi um dos maiores receptadores de recibos
frios no mercado. Como ê que suspenderam a fiScalização?

O SR. PEDRO SIMON- Então, como ê que o Sr.
Wey é diretor do Banco Central e ainda participa da aOministração do grupo lpiranga.

O SR. DELI BORGES- Fo~. realrriente, o maior receptador de recibos frios no mercado. Levantamos todos
os dados, fizemos um relatório completo.

O SR. DELi BORGES- O Banco Central não ê uma
instituição financeira. Se se considerar o Banco Central
uma instituição financeira, ele estaria impedido.

O SR. PEDRO SIMON- :E. possível chegar à Comissão essa documentação que o Sr. tem, de 8 de março e de
20 de setembro?
O SR. DELI BORGES - No início, aqui, dos trabalhos eu disse que fui chamado pelo Banco, para receber
recomendação nenhuma; não recebi instruções nenhuma
de- como pr-oCeder; cheguei aqui, pela primeira vez, sem
saber o que fazer. EQ.tão, não sei se eu estaria agindo corretamente ou não, cedendo um documento que é do Banco; agora, os Senhores é que resolvem ...
O SR. PEDRO SIMON- Esta é uma ComiSsão Parlamentar de lnq uêrito; a mim me parece que a tradição ...
O SR. DEU BORGES - Eu não sei como funciona;
eu poderia até consultar um colega, que ê assessor da
Presidência ...
O SR. PEDRO SlMON -Mas o colega é assessor da
Presidência; isto aqui é uma comissão do Senado, uma
ComisSão Parlamentar de Inquérito que busca investiw
gar ...
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O SR. DELI BORGES - Se eu for obrigado, realmente, não vou ter como fugir.

O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, considero
isso da maior importância.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Sem um exame mais aprofundado, acho que com base no depoimento do Sr. Deli Borges, o que cabe à Comissão é requisitar
esse documento à autoridade competente do Banco Central. Acho que devemos requerer, e não exigir do próprio
depoente.

O SR. DELI BORGES- Foi feito, sim. Nós insistimos muito e o resultado foi justamente a cassação da
competência; porque, mesmo com os votos, nós continuamos a abrir processos.
O SR. PEDRO SIMON -

Af veio a cassação.

É verdade que outros processos foram arquivados,

atendendo pedidos de amigos?

Outubro de 1986

-O SR, DELI BORGES- Não, a fiscalização nunca é
ouvida em liberação de r~ursos.
O SR. PEDRO SlMON - E a ass\stência financeira
foi decorrente da operação realizada entre os dois grupos?
O SR. DELI BORGES - Não, acho que não havia
transaçào entre os dois grupos.

O SR. DELI BORGES- Eu não sei se foi a pedido
de amigos, mas sempre houve arquivamento de proces-SOS. Com base nesse voto que V. Ex• citou, foram arquivados 239.

O SR. PEDRO SIMON- O Grupo DENASA possuía limite para uma assitência financeira desse vulto?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O depoente já.
disse a data do documento, que se refere à suspensão da
us competência de instaurar administrativos.

O SR. PEDRO SIMON- 239! Tenho conhecimento
de bilhetes, quer de Langoni, quer do Diretor Wey, que
circulavam, fazendo esse tipo de solicitações. V. S• pode
dizer alguma coisa a respeito?

O SR. PEDRO SIMON- E qual era a posição da fiscalização relativamente ao grupo DENASA.

O SR. MÃRCIO BRAGA- Sr. Presidente, só a título de esclarecimento: a comunicação deve ser urna ordem
baixada pelo Diretor do Banco Central, comunicando ao
departamento de fiscalização, de que a partir daquela
data, a fiscalização e a instauração de processos deveriam ser submetidas à diretoria.

O SR. DELI BORGES- Assim, de memória, ê muito dificil; às vezes, até uma ordem vem por bilhete, e a
gente não pode interpretar mal.

O SR. PEDRO SIMON - Eu pediria ao Secretário
da Comissão que ariotasse os documentos.

O SR. DELI BORGES- Não, de maneira nenhuma.

O SR. DELI BORGES- Nós sempre insistimos na
intervenção. Tanto 'no Banco DENASA, como no Residência.
O SR. PEDRO SIMON -V. S• sabia que o Presidente do grupo DEN~SA é filho do Ministro Mário Andreazza?

O SR. PEDRO SIMON- A impi"enSapublicou qUe,
meSes antes da decretação da liquidação da corretora, o
Sr. Diretor da ADIMEC arquivou processo administrativo instaurado contra a mesma por manter contabilidade tumultuada em "caixa dois". E verdade?

O SR. DELI BORGES- Fiquei sabendo, tenho a impressão que foi em julho ou agosto do ano passado, até
lá não sabia.

O SR. DELI BORGES- S um expediente DIMEC;
DIMEC é a-sigla da Diretoria de Mercado de Capitais.

O SR. DELI BORGES-~ verdade. Eoi arquivado (:r,
processo aberto contra a Tieppo, São Luiz e mais umas
outras, sendo que as duas em regime de liquidação.

O SR.. PEDRO SIMON- Entende que possa ter havido influência do Ministro na concessão da assistência
financeira?

O SR. MÁRCIO Bll.AGA- Então, é um_ documento
de ordem pública, pode ser juntado em qualquer lugar, a
requisição dele é formal.

O SR. PEDRO SIMON - Segundo a Folha de S.
Paulo vários -processos foram desovados recentemente,
após o seu afastamento. O Sr. engavetava esses proces~
sos?

O SR. DELI BORGES - Seria difícil, porque não
participamos na deliberação de recursos. Seria muito
difícil para mim responder a essa pergunta.

O SR. DELI BORGES -

Exatamente.

O SR. MÁRCIO BRAGA- Isso deve ser uma ordem
de serviço,

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragellil :- Eu não me
sinto bem, francamente, querendo exi!i;ir do depoente
que ele apresente o documento; eu prefiro, como Presidente da Comissão, requisitá-lo à autoridade competente. Peço ao depoente que repita a ordem de serviço.

O SR. DELI BORGES -

DIMEC.- 82/39

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu prefiro fazer assim. Essa requisição, de certo modo, será mais interessante para vermos, justamente, a reação dos que mais
diretamente são responsáveis.
O SR. PEDRO SIMON- Realmente é algo impressionante, baixar uma instrução pedindo para suspender
a fiscalização; não dá para compreender. O seu argumento é que a fiscalização ê rigorosa demais, e as financeiras estourando a cada dia, inclusive, uma, hoje.
O SR. PRESIDENTE(José Fragelli)- Peço ao secretário da Comis_s_ão para providenciar esse oficiO.
O SR. PEDRO SIMON- Embora V. S• já tenha referido, mas me parece importante: quais as medidas que
a fiscalização adotava quando detectava uma irregularidade no mercado_finan~iro, e com a freqUência da "caixa dois", qual era forma que agia atê então?
O SR. DELI BORGES - Nós fazíamos o levantamento dos dados e elaborávamos um relatório; comunicávamos ao diretor e, daí então, surgiriam aS providências que deveríamos tomar com relação ao mercado. Isso
ocorreu com o recibo frio, com o mercado paralelo de
crêdito, com venda de ORTNs a prazo. Todos esses trabalhos· foram levados ao conhecimento da diretoria.
O SR. PEDRO SIMON - Segundo foi publicado
pela Folha de S. Paulo, houve um arquivamento maçiço
dos processos administrativos pelo Diretor Wey, com
base na resolução. A fiscalização é responsável pela
edição desses votos, que é o voto BCB 76 709/79?
O SR. DELI BORGES- Os votos realmente foram
aprovados pela diretoria.
O SR. PEDRO SIMON - Qual foi a receptividade
dessa medida lá na fiscalização?

O SR. DELI BORGES -A pior possível.
O SR. PEDRO SIMON- Se foi a pior possível, a fiscalização não tomou providências, não insistiu, não fez
nada para alterar esse quadro?

O SR. DELI BORGES- Não. Nesse meu dossiê, inclusive, tem uma relação desses processos, com as datas
que eles foram encaminhados para a Diretoria. Eu posso
até ler, porque eu não gostaria que pairasse dúvidas
sobre a fiscalização. Só- do Ban~o_ Hall~_._nós mandamos
para lá, em 78, do M Marcelo Leite Barbosa onde foi
inabilitado o Sr. Maurício Duarte, nósm~ndamos em janeiro de 79, o outro do M Marcelo Leite Barbosa nós
mandamos em maio de 80; Banco Crefisul, em maio de
80; Laureano, em janeiro de 81; outra vez a Crefisul, em
junho de 81; Credense, em agosto de 81; e a relação aqui
é extensa; todos eles foram encaminhados nessas datas
para o gabinete da diretoria. A desova realmente ocorreu, e também foi publicado pela revista Veja, dando a
entender que esse engavetamento era feito lá no departamento. De maneira nenhuma.
O SR. PEDRO SIMON - Na fiscalização, o Sr. 04
seus colegas alteraram parecer seu ou de seu funcionário
a pedido de superiores?
O SR. DELI BORGES- Jamais. Qualquer funcionário meu pode prestar depoimento; eu jamais interferi
no exame de um processo.
O SR. PEDRO SIMON Central?

Isso acontece no Banco

O SR. DELI BORGES - A não ser aquele fato das
folhas rasgadas, eu não tenho conhecimento.
O SR. PEDRO SIMON- Mas existem dois pareceres do departamento jurídico, com o mesmo número,
com a mesma data, indicando que o mesmo foi alterado
para não incriminar o Sr. Ernesto Alvares, membro do
CMN, ex-diretor do Banco Central. O ~r. sabe alguma
coisa a respeito disso?
O SR. DELI BORGES quando é que foi?

Eu teria que ver a data;

O SR. PEDRO SIMON- V. s~ não tem conhecimento?
E da liberação para a assistência financeira prestada
ao grupo DENASA, no valor de 9 bilhões e, logo em seguida, a intervenção no grupo Coroa'?
O SR. DELI BORGES -

l&so oc~rreu sim.

O SR. PEDRO SIMON- V. S• foi ouvido nessa ope~
ração?

O SR_ PEDRO SIMON- V,S• não teve nenhuma influência nessa operação? E O Sr. W ey?
O SR. DELI BORGES- De jeito nenhum. E acredito que o Sr. Wey também não.
O SR. PEDRO SIMON BanCo -central teria influído?

Algum funcionário do

O SR. DELI BORGES - Acho que nenhum funcionário do Banco Central, inclufdo af o próprio Presidente,
teria condições de liberar importância desse vulto.
O SR. PEDRO SIMON -E como foi liberada?
O SR. DELI BORGES - A verdade é que acho que
ele não tem competência para isso. Na minha competência pelo menos não const:.t. Como essa liQe-ração do
G~po Coroa d~ 25 bilhões, acho que até extrapola a
própria Presidência do Banco Central.
O SR. PEDRO SIMON- Até o Presidente do Banco?
O SR. DELI BORGES- Não Tenho certeza. acredito que sim. Teria que sim. Teria que ler a competência da
Presidência da Presidência do Banco.
O SR. PEDRO SIMON - Seria, então, da área mi~
nisterial? De Ministro para Ministro?
O SR. DELI BORGES- Não sei sobre isso. Pode ser
que tenh_a sido feíto um estudo, urna viabilidade técnica
ou qualquer coisa. Realmente não acompanho esses processos.
O SR. PEDRO SIMON - Ocupou destaque na imprensa o chamado "crédito paralelo". Como se processa
essa operação e qual a posição da fiscalização nesse caso'?
O SR. DELI BORGES- O crédito paralelo foi muito
difundído no mercado, por ocasião do contíngenciamento de limite. Como este era muito forte e as empresas necessitam de recursos, então, notamos que havia um número muito elevado de empresas comerciais e industriais, quer dizer, sem passar por uma instituição financeira. Aí ftzemos um levantamento a nfvel nacional, (evaÍltamos essas operações quase todas - é lógico que
nunca conseguiríamos levantar todas- e, por amostragem, fizemos um rastreamento de algumas operações,
chegando à conclusão, em meia dúzia delas, que eu não
sei se saberia lembrar o nome agora; mas mesmo se sou-
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besse, não poderia citar aqUi, porque poderia trazer aJ.
gum problema, e em meia dúzia que flZemos, por amostragem, ocorria que essas empresas se beneficiavam di
·créditos subsidiados e emprestavam a juro de mercado a
outras empresas-

quer no Senado, quer na imprensa, há um envolvimento
de uma série de pessoas e que só tem estourado sobre V.
S• e os outros, tudo bem?

O SR. PEDRO SIMON- Existe realmente hoje uma
interrogação muito grãride na sociedade, porque a grande verdade é que perante o consenso das pessoas até mais
desavisadas, a responsabilidade pelo que está acontecen~
do aí é do Banco Central. Estoura uma fmanceira hoje,
estoura outra amanhã, estoura mais adiante. E a pergunta que se faz, genericamente, é essa: onde está a fiscalização do Banco Central, que tem a responsabilidade
sobre isso? Eu perguntaria, hã deficiências, a nível técnico, a nível quantitativo, nessa fiscalização do Banco
Central?

O SR. PEDRO SIMON-:- Mas hã três horas que V.
está respondendo que, normalmente, as decisões não
passavam por V. Sf. vindo exatamente das outras pessoas.

O SR. DELI BORGES- Esse problema foi abordado logo de início, Senador Pedro Simon, e realmente a

deficiência é muito grande. Há 4 ou 5 anos- os colegas
sabem - que vimos insistindo em reaparelhar a fiscalização, em reestrutUrar o quadro, promover mais curso.
Realmente nunca encontramos eco na área de administração do Banco Central para levar isso adiante.
O SR. PEDRO SIMON -

Não hã interesse?

O SR. DELI BORGES -Pelo menos não foi tomada
providência alguma.
O SR. PEDRO SIMON -Após a explosão do Caso
Coroa, várias denúncias chegaram às mãos de praticamente todos os parlamentares. Acho que não existe algum que não tenha recebido uma série de denúncias, algumas anónimas, algumas de que não s-e tinha nenhuma
comprovação. V. S.• alguma vez foi incumbido_ de chamar a atenção de empresários só por estarem atuando a
favor da Oposição, mandando esse tipo de denúncia ou
coisa que o valha?
O SR. DELI BORGES O SR. PEDRO SIMON -

Só uma

Vez.

E como foi?

O SR. DELI BORGES- FUi chamado lã em cimaviajo muito para o Espírito Santo, porque sou de Iâ- e
aí me pediram para dar um aperto no Sr. Carlos Lima,
porque ele estaria financiando a campanha do PMDB.
O SR. PEDRO SIMON- O "lá em cÚna" á qu<iV. S•
se refere é a direção do Banco, onde é que fica o "lã em
cima?"
O SR. DELI BORGES -

Pelo meu Diretor.

O SR. PEDRO SIMON - Como é, Senador José
Lins? Não pode fmanciar de ninguém ...
O SR. JOSf: LINS -- t:. claro. Se pudeSse firiii!Cici.i-0
PMDB, poderia se financiar os outros Estados ...
O SR. PEDRO SIMON Mendes, é uma boa piada ...
O SR. JOSE:: UNS -

Como dizia o General

A do PMDB?

O SR.DELI BORGES-O argumento m:iiSforte é o
de que sou o único com vínculo no Banco Central.
s~

O SR. DELI BORGES - Exatamente. Nessas decisões políticas nós jamais fomos ouvidos, mesmo porque
a fiscalização nunCa concordou muito com esse tipo de
negociação.
O SR. PEDRO SIMON- Dá a entender que a Comissão do Banco Central só pode examinar o seu caso,
porque é V. S• funcionário, o resto é liberadQ?
O SR. DELI BORGES- Porque estou vinculado ao
Banco, ainda. Pelo menos, em termos de Banco Central,
estaria liberado.

O SR. PEDRO SIMON - Então, nesse caso, o que
estaria faltando era, por parte da Presidência da República, a instalação de_um inquérito ...
O SR. DELI BORGES - Não sei se seria por parte
da Presidência, Agora mesmo abordamos esse assunto e
o meu ponto de vista é de que o próprio Banco pode instaurar. O fato deles não terem um víncqlo m_aior._ .. mas
eles estavam no exercício da função. Então, não vejo a
razão de só eu estar respondendo a inquérito.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se V. Ex• me
p-ermite, eu diria que sobre o aspecto que V. Ex• agora
acaba de esclarecer, fica manifesta a oportunidade e até a
indiSpensabilidade das comissões parlamentares de in·
quérito aqui no Senado e na Câmara, porque, se só um
funcionário, como o Sr. Deli Borges, está sendo objeto
de inquêrito por questões de regulamento interno ou até
de lei, e aquelas autoridades maiores envolvidas no caso
não são investigadas pelo Poder Executivo, repito, fica
então manifesta a oportunidade e a indispensabilidade
de comissões, como esta.
O SR. PEDRO SIMON- EStou plenamellti:: de-ã.COr~
O seu inquérito é administrativo?

O SR. PEDRO SIMON- Como V. s~ explica o fato
de que, quer na Comissão de Sindicãncia da Câmara,

O SR. DELI BORGES- Eu não saberia dizer, não
conheço.
O SR. PEDRO SIMON -Não, mas V. S•, mas nào
conhecimento de outra Comissão!
O SR. DELI BORGES- Não tenho conhecimento.

O SR. MÃRCIO BRAGA - Se estivesse investigando, V S• estaria convocado para depor,
O SR. DF.LI BORGES -

E, também tem isso.

O SR. MÃRCIO BRAGA- Só está sendo convocado
para depor no seu inquérito administrativo, porque V. S•
é funcionário do Banco, funcionário de concurso ...
O SR. DELI BORGES -

De concurso.

O SR. MÁRCIO BRAGA -

... e de carreira.

O SR. PEDRO $_IMO~ -:-:- E qualquer coisa de fantástico. Tudo o que CStá acontecendo e tudo o que acon·
teceu, o Governo na·sua "rigidez", na sua "inflexibilidade", pois o que nós temos é o inquérito administrativo
com relação ao funcionário, que acho absolutamente
correto, tudo bem, mas estranho que fique absolutamente nisso.
Agradeço, Sr. Presidente. Agradeço a S. S•, o Dr. Deli
Borges.
O SR. PRESIDENTE (José Frageli)- Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, só uma pergunta do Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy, que me
parece importante aqui.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Pois não.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Faltam uns dois ou três pontos importantes a esclarecer,
acredito. Um deles refere-se ao fato da intervenção, de·
cretada em 27 ou 28 de junho de 1983.
Vinte e sete.

0 SR... DELI BORGES- Não, ela pode até concluir
por outra coisa, pode até concluir pela remessa dos autos
ao Ministério Público.

O SR. DELI BORGES - Para fiscalização, seria O
fato que ela estaria já InstáVel. se outros fatores existiram, realmente, não foi do meu conhecimento.

O SR. PEDRO SIMON Público com relação a V. S•?

Sim, mas o Ministério

O SR. PEDRO SIMON- Sim, Pode ser disciplicar.
Ê um inQuérito administrativo. Pode concluir por uma
punição administrativa e pode enviar o processo, para
que a promotoria apresente denúnci"a criminal, envolvendo V. S•.

O SR. DELI BORGES- Não senti nada nesse sentido, mas se houver, seria um comportamento muito vil.

Mas, pelo seu conheci-

O SR. PEDRO- SIMON - Quer dizer que, -d-e tudo
isso que aconteceu, em todos esses problemas que envolvem o Sistema Financeiro, o que pode acontecer é V. S•
leVar uma punição disciPlinar, e o resto...
--

O SR. DELI BORGES- O título é Inquérito Administrativo Disciplinar.

O SR. PEDRO SIMON- Voltando ao caso de suspensão de fiscalização. Foi citado o caso da Corretorã.
Ney Carvalho. Não é a mesma que esteve "envolvida no
caso das ações da Vale do Rio Doce, quando foram feitas denúncias contra o Ministro Ernane Galvêas e contra
o Presidente Langoni e que culminou com o afastamento
de um outro funcionário do Banco Centrar?
O SR. PEDRO SIMON- Há uma tendência-para incriminar o Banco Central, quer através de V. s~ ou de
outros funcionárioS~ fazendO com que o BanCO seja o
grande responsãvd e obrigado a ressarcir os investidóres
e, nesse caso, as autoridades ficariam livres, como, por
exemplo, no caso do Sr. Assis Paim Cunha. Há esse
espírito, essa tendência?
- -- --- -

O SR, PEDRO SIMON mento!

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Vinte e sete de junho de 1983, depois de 6 dias do dia 21,
quando o Banco Central tinha colocado mais de 5 bilhões na Coroa. Não ficaram evidentes, ainda, quais os
motivos que levaram a essa repentina mundança de atitude do Banco central. Agradeceria se V. s~ pudesse nos
esclarecer o que detonou a decisão da intervenção, no
que diz respeito a tudo o que V. s~ sabe.

O SR. DELI BORGES ---Ah! Sim, com relação a
mim.

!:. a mesma empresa.
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O SR. DELI BORGES- Aí eu não saberia dizer. Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE -

do.

O SR. PEDRO SIMON- Não, a de V. Ex•. (Risos.)

O SR. DELI BORGES -
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O SR. DERLI BORGES -

Só.

O SR. PEDRO SIMON- 1:: só iSso ·que o Bãnco
tem ...

- Õ SR. DELI BORGES- A CoiriissãO-âe si~dicâilcia
sugeriu ...
O SR. PEDRO SIMON- A investigação que existe,
em nível de Executiva, é com relação a V. S• e à süã: situação administrativa ou à situação penal própria:
O SR. DELI BORGES -

E.

O SR. PEDRO SIMON - Quer fizer, o Banco não
estâ ínvestigando mais absolutamente nada!

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY
Mas, inviável desde quando?
O SR. DELI BORGES- Inviável desde os 25.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CYDesde os 25 bilhões.
O SR. DELI BORGES- Mas, uma vez dados os 25,
ela passaria a ser viável, não é?
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CYEntão, segundo a fiscalização, deveria haver a intervenção, em 30 de maio, já antes do Governo liberar os 25
bilhões.
O SR. DELI BORGES- No problema de intervenção, o Banco ex.amina muito o [ado social da interVe"tiÇãõ. E não pode ser diferente. Então, lembro-me de
que-,- ria éPoCa, foi levantado esse problema de que o
GrUpo Coroa contava com cérca de 8 mil empregados
díretos~- cjUer âiZei, se cõnsiderarmos as pessoas, os dependentes, atingiria perto de 25 mil pessoas. Então, esses
fatores são considerados e são importantes.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYAgora, o Sr. Assis Paim Cunha estranhou a maneira
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como foi feita a intervenção, porque, segundo ele, tudo
estava combinado com as autoridades, o enlendim~nto,
a liberação dos 25 bilhões, depois mais 5 bilhões. De repente, ele viu uma drástica mudança de atitude. Na interpretação: dele, o então Presidente Carlos Geraldo
Langoni tentou apresentar um fato jâ concreti~acl.o. _sem
possibilidade de alteração, de intervenção, qUe ínclusive

teve anuência dos Ministros, mas, na verdãôe, surpreendendo os Ministros. Quer dizer, quando ele apresentou
os fatos concretos ali, não tinha como aos Ministros negar a anuência da intervenção, Mas, segundo Assis Paim
Cunha, os Ministros não teríam feitO pó'r vOfitadie própria. Ao contrârio, depois de terem ajudado a Financeira
Coroa, um mêS antes, hõ mês-anterior, uma semána·an~
tes, teriam deixado que a coisa se sustentasse por algum
tempo, porque, segundo o Sr. Assis Paim Cunha, c9m o
tempo os seus ativo,s iri_a_m_ cobrir os passivos.
O SR._DE_Ll_BORGES-Não tenho conhecimento.
Essa decisão de intervenção ou de liquidação parte quase
sempre, do DE.OPS, que é um outro departamento de
operações especiais. E, tomada a nível de dil:etoria lá, em
reuniões, das quais eu, realmente, não participei.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CYSería-cOrrera a informação de que a sua nom-eação e per~
manência na chefia do departamento de fisc~lização foí
feita à revelia do Diretor reSponsável Hermman Wagner
Leite, conforme surgiu na imprensa essa notícia?
O SR. DELLBORGES ~Eu li isso em uma declaração dele.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYTeria fundamento? Seria, por exemplo, ..
O SR. DELI BORGES- Eu, se fosse diretor, não
aceitaria.

O SR. EDUARDO MATARAZO SUPLICYSentiu V. S-' que seu nome foi assim- irii{fo"Sf03-ele por
que autoridade? Teria sido pelo Ministro Danilo Venturini?
O SR. DELI BORGES- Para o meu entendimento,
seria o Ministro Galvêas, que na época, não era Ministro, era Presidente do Banco Central.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CYEra o Presidente do Banco Central?
O SR. DELI BORGES- Ele era o Presidente do
Banco Central.

O SR. EDUARDO MATARAZZOSUPLICY -Foi
ele quem indicou-o para ser Chefe do Departamento de
Fiscalização?
O SR~ DELI BORGES- Deve ter sido, porque eu
nunca trabalhei como Díretor dele.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYAnteriormente?
O SR. DELI BORGES- Sim.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Hã
notfcia.s, tambêm, que em algumas ocasiões, aliâs, algumas citadas pelo Senador Pedro Simon de que certas punições a diretores de financeiras deixavam _de ser feitas
porque esses diretores, em algum momento, tio passado,
contribuiram para a operação bandeirantes, conhecida
por OBAN, e que então, na hora de haver uma punição,
por exemplo, diziam: ..Não esse af não pode, vamos segurar, porque ele contribuiu para a OBAN ." Poderia ter
contribuído para a OBAN por diversos meioS, por exemplo, contratar entre os seus membros de segurança, pessoas que, na verdade, trabalhavam na OBAN, eram ape..
nas assalariados das instituições financeiras ou outra fo~r~
ma de contribuição. V. S• sabe a que me refiro. A OBAN
era uma operação de repressão aos movimentos de resistência ao regime inSfaLiradO erri 1964. Então, era uma
operação paramilitar de ajuda aos órgãqs de re_pr~ssão,
aos movimentos de resistência. Tive noticia de que certas
punições foram suspensas em função de diretores de financeiras ou de entidades financeir,as tere-m coritribuido
para a OBAN. Pergunto a V. S• se hâ fundamento nessa
história.
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argumento de que, desde então, encontravam-se os
ex.administradores afastados das respectivas
funções.
Em conseqüência do inovador critério, os Srs.
Floriano e Renê, ainda que sem o perceberem, jâ teriam cumprido, na data mesmo do julgamento, mais
de 3/4 da pena que afinal lhes fora inflingida, enquanto o Sr. Umberto permaneceu sofrendo constrição superior àquela a que foi obrigado, eis que
sua inabilitação cessara em 2:5 de janeiro."

O SR. DELI BORGES- ~a primeira vez que ouço
falar nessa organização, eu nem conhecia. !?ara mim as
punições ou eram adotadas ou não. Agora, independente
desses problemas, desses fatores políticos aí que V. Ex•
falou, porque realmente eu não conhecia, é a primeira
vez que eu estou ouvindo falar nessa organização!

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Também haveria algum fundamento na hipótese formulada de que v. s•. formulada por pessoa da imprensa, no
caso, conversando comigo, só como hipótese, mas ela
aventou a hipótese de que S. S•, de alguma maneira, eta
conSiderado um membro do Serviço Nacional de Informações, dentro do Banco Central.
O SR. DELI l30RGES - Eles, de ve~ em qu_ando,
brincam comigo com isso, ma.s não acredito. Foi só
como brincadeira.
Açho que o meu espírito não ...
O SR. PEDRO SIMON- Essas brincadeiras são graves.
O SR. DELI BORGES- Como brincadeira, admiti~
mos até muita coisa, fnas a sério isso nãó pode nem ir
para a fretite.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- V.
S• garante que não hâ qualquer fundamento nisso?
O SR. DELI

BORGES~

Não.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- t'.
um órgão do Governo.
O SR. DELI BORGES - Se ele pedir informações
atr;3,vés da Assessoria _de_8egurança do B~~co Central,
sou obrigado a dar, isso não tem a menor dúvida.
TOdos os órgãos têm úma asseSsoria de segurança e informação que presta informação.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SCPLICYCom respeito às instituições que por muito tempo foi
prolongada a sua punição, uma delas foi a Godoy S.A.
Financiamento Crédito e Investimentos.
_Em__27_de dezembro de 19&3, foi apreSentado pelo Sr.
Constantino Alves de Oliveira aQ Delfin_ um parecer
sobre o processo administrativo de inabilitação dos exw
administr_adores da instituição Submetidos à liquidação
extrajudicial.
Falando, também, de retroação do termo inicial da
execução, da pena, à data do decreto de liquidação.
V. S' estâ a par da razão por que demorou-se tanto
com respeito à resolução desse processo?
Porque diz aqui neste parecer:
"No julga~ento do processo administrativo,
3708l3lf80, deêidiu essa Autarquia, nos idos de
1981" - V. S' era Chefe do Departamento de Fiscalização -"impor aos ex-administradores da Go~
doy S .A. Financiamento Créditos e Investimentos:
Srs. Floriano Otávio de Godoy, Renê Jorge Siberberg, com base no artigo prímeiro do Deci"etowlei n<i
448, a pena de inabilitaçãO permanente para o
exercício do cargo de direção da administração ou
gerência de instituições financeiras ou de entidades
integrantes do siste_ma de distribuição do mercado
de capitais e mais que isso, punir com inabilitação
temporáriª_ o~ tambl:!ll -~x-:dit:i_Sente_S daq~ela instityjção Henrique Wolf Siberberg, 5 anos, Mário JUba, 5 anos, José Miqueline, 5 anos e Gustavo Elisa
Baldo, 3 anos.
Inconformados, interpuseram recurso ao Conselho Monetário Nacional apenas os Srs. Floriano
Otâvio de Godoy, Renê Jorge Siberberg e Henrique
Wolf Siberberg, vindo a matêria se-r decidida, recentemente, por aquele colegiado, nos termos do v_oto
299/83 apensado aos autos.
Consoante se observa do mencionado deciso, deliberou, a superior instância, convolar a inabilitação
temporária, por oito anos a restrição imposta ao Sr.
Henrique Wolf Siberberg, fixando, porém, como
termo inicial da execução das penas, não - esse é
um detalhe importante- não a data em que os re..
correntes viessem a ser intimados da decisão, como
seria de rigor, mas o dia 25 de janeiro de 1977, data
em que foi decretada a liquidação extrajudicial d_a
Financeira". Portanto esse caso vem desde 77- ao

Vindo __a con_hecer tal Q.eliberação, questiona o Departamento de Fiscalização do Mercado de Capitais se a hipótese não se faria aplicável disposto no art. 580 dq Código de Processo Penal, com vistas a que a decisão adotada abranja igualmente os não recorrentes. Isto é, os
dOJS puriídos Por uma decisão que demorou tá'nto a entrar em vigêncía, quando punidos, na verdade, foram
perdoados, porque a punição por cinco anos a partir de
77, feita apenas-depois de passados os_cinc:o anos. considerando que eles foram punidos desde aquela época,
simplesmente relevou~a, tornou a punição uma não punição e aqui esse parecer pede que o mesmo seja aplicado
aos demais.
Segundo a informação que obtive, exatamente essas
pessoas não foram punidas, na oportunidade, na êpoca,
--porque eram contribuintes da OBAN. Quando punidos,
o foram de tal maneira que a punição não valeu.
l?ergunto como isSO-se passa dentro do Departamento
de Fiscalização do Banco Central? Que conhecimento V.
S• tem deste assunto?
O SR. DELI BORGES --Disso tenho conhecimento
porque esse assunto passou por minhas mãos e eu era
Chefe do Departamento na êpoca. Aliás, ainda sou Chefe do Departamento.
Acontece, como afirmei antes, nunca tinha ouvido falar nessa organização, OBAN. Muito menos quem seriam seus participantes, seus adeptos, não sei. Na verdade isso aí tem um pouco de ligação com o processo que o
Senador Pedro Simori citou agora mesmo, que se referiu
ao ex-Diretor do Banco Central, Ernesto Albert. Não te~
ria conhecimento desse fato e desse parecer, porque, se
não me engano, esse parecer é posterior ao meu_desligamento lâ do Banco.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Vinte e sete de dezembro de 83,
O SR. DELI BORGES- Então, eu jâ estava afastado, por isso não tenho conhecimento desse processo.
Quando V. Ex• mencionou a data...
Na verdade, nesse processo, pedimos a inabilitação
permanente e temporária dos seus administrãdores e o
recurso foi encaminhado ao Conselho Monetário, com a_
manutenção das penalidades. O ex-Diretor do Banco
Central, Membro do _Conselho Monetário Naciçnal,_$r.
Ernesto Albert, pediu vista do processo, o qui: é uni -direito seu. Sei desses dados, porque isso chocou muito a
fisca1ização, também.
As falhas da fiscalização não são por causa da fiscalização. Vejam bem. Então esse proeesso ficou na mão do
Diretor Aldo dois anos para examinar o recurso que encami'Ohamos ao Conselho Monetário, como proposta de
manutenção da penalidade que aplicamos inicialmente.
Ora; _depois, eles propuseram, então, retroagir essa punição- à -data -da- entra-d-a--da --liq u-idaçãa- -d-a--em-presa.-A fiscalização, absolutamente, nunca concordou com
essa _retroação. Agora, não é justo que se retroaja para
uns- e-não retroaja para os outros administradores.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Observamos um caso em que uma punição. que seria importante para o Mercado Financeiro, -ficou simplesmente às escondidas, porque isso aqui só hoje está esclarecido, porque o Mercado Financeiro nem sabe dtslie assun~
to.

O SR. DELI BORGES desse parecer.

Não tinha conhecimento

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- En·
tão, uma punição que deveria ter sido feita por intervenção em 1977, até hoje não foi dada a público, porque
foi negociada.
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O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Ainda não se concretizou, não foi daàa a público. Os
próprios punidos e perdoados- porque sua pena já terminou naturalmente- sabem que a coisa estâ tramitando Iâ dentro, mas ainda não tiveram a notícia pública do
resultado da intervenção e da sua quase inabilitação, que
não aconteceu.

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- Resta apenas
o famoso efeito moral.
Concedo a pala via ao ilustre Senador José Lins.
O SR. JOS~ UNS --Sr. Presidente, Srs. Membros da
Comissão:
.
É claro que o assunto já foi, de- certo m-odo, exaustiva-

mente estudado na Câmara e que o volume de informações ...
O SR. EDUARDO SUPL!CY O SR. JOSÉ LINS Eduardo Suplicy.

Não.

Ao menos_ pelo Deputado

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mesmo assim ainda não foi, porque f~~ta o essencial, o
depoimento dos Mínistros Delfín Netto e ErliaOe- Galvêas, porque acho que só esta CPI conseguirá, porque a
CPI da Câmara está com enormes dificuldades. Estou
me referindo à CPI da Câmara.
O SR. JOSE: LINS- De qualquer modo, o volume de
dados, de infOrinações, sobre o problema ...
O SR. DELI BORGES- Perdão, a CPI da Câmara
não é sobre o caso Coroa Brastel.
O SR. JOSÉ UNS --Sei, iilas o -a-ssunto foi ventiladO,
paralelamente. Mas, de qualquer modo, o que quero ressaltar é que este é o primeiro depoimento pedido por esta
Comissão e é certamente um depoimento a mais para
aqueles que vêm da Câmara analisando o assunto. Daí
porque, Sr. Presidente, esse material, trazido aqui pelo
Deputado Eduardo Suplicy, é de suma importância e
peço a V. Ex~ que o requisite, já que S. Ex' mesmo tem
oferecido os dados à Comissão. A posição do depoente,
parece-me clara. Evidentemente, é uma das partes da
questão e que seria cedo para se emitir qualquer opinião
sobre o mérito. Seria até dificil.
Mas desejo, Sr. Presidente, perguntar ao nobre_ depoente: Primeiro: o iriquêrito fcifispecificamenie contra
V. S', pelo Banco Central ou foi -sobre um fato, em si,
para apurar responsabilidade dos funcionários?
O SR. DELI BORGES- A ComisSão de-SindlcânCia
foi instaurada reaJillenfe-já Cm diilid.e fatos, para-apurar os indícios de participação, ·de envolvimento, ou o
que seja, dos funcionários no episódio~ Já a Comissão de
Inquérito, não. A Comissão de InquêfifOI'Oi específica
contra mim.
O SR. JOS:S UNS- Quer dizer que-a ComisSão_ de
Sindicânciajã se ãíii:Sia para focafizar com mais cuidado
as ações de V. Sa., não é isso?

O SR. DELI BORGES- Não, pelo contrãrio. A Co·
missão de Sindicânclá Concluiu que contra a minha Pessoa poderia ser instaürado um_p_r2cesso administrativo
disciplinar. Quanto aos demais -diretores caberia sugerir
a comunicação dos fatos ao Ministério PúbliCo.

O SR. JOSf3. LINS- V. Sa. poderia repetir?
O SR. DELI BORGES _;- E1a concluiu, sugerindo
contra mim a abertura de um processo administrativo
discipHnar. E contra os demais ela sugere, face à natureza dos indícios encontrados, -que fosse feita a comuni~
cação ao Ministério Público.
O SR. JOSS LI:NS - Eritâo, V. Sa. disse que, real~
mente, da Corilissão de Sindicãncia resultaram medidas
diversas, sendo que para v. Sa. coube o inquérito administrativo e aos outros, já na etapa superior, o que seria
uma acusação perante o Ministério Público.
V. Sa. disse, em seu depoimento que a fiscalização do
Banco Central era e foi sempre inadequada. V. Sa. era
chefe do Departamento de Fiscalização. Pergunto se V..
Sa. não se sentia responsável, também, por essa deficiên~
cia, pelo menos em parte. E, de certo modo, não haveria
uma certa conivência com V. Sa.,já que só dc!pois v. s·a~
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acusa o Banco Central de ter a estrutura de fiscalizaçãO
inadequado?

O sit. DELI BORGES - Eu não entendi muito bem
a pergunta.

O SR. DELI BORGES -:- A pei-gunta é eficaz. M_as
acontece que eu também me sentia responsâvel por esse
trabalho. Em parte os trabalhos foram feitos. Só para V.
Ex• ter uma idéia, esse relatório foi só de trabalhos. A
própria administração chegou a pedir o reaparelhamento. V. Ex• poderá comprovar pela data que, já em 79, nós
estávamos preocupados com a fiscalização e vários tra-~ balhos foram feitos.

OS-R~ JOSJ:: LINS- Aqui contou-se, foi relatado que
o Sr. Pairo foi chamado pelo Presidente do Banco Central ou pelo Ministro Delfim Netto, para assumir compromissos contra o seu interesse., e que ele foi levado a
assumi-los. Eu pergunto a V. S• se isso é normal e se houve outros casos lá no Banéo semelhante?

O SR. JOSf: LINS- Mas, de qualquer modo, a fisca~
lização era deficiente e era reconhecido pelo seu próprio
departamento. De forma que não se poderia confiar ne~
la... (inaudível) ...
V. Ex~ também afirmou q~C? a fiscalização atingiu a
45% a 50%. Ora, se isso é verdade, essa seria uma (inaudível) ... estaria realizando um trabalho altamente defiCiente (inaudível). Eu discordo, porque se bem que (inaudível) a fiscalização - e V. Sa., sendo do Departamento de Fiscalização- certamente teria uma maneira
de cumprir, de realizar essa sua gestão de fiscalizar o (inaudível) No meu ponto de vista, deveria mostrar uns
50% ou extremamente razoável melhor seria (inaudíVel)
mais assim como (inaudível)
ü SR. DELI BORGES- Isso só deve ser.r.egularmente estabelecido, porque existem empresas irregularmente estabelecidas neste Brasil afora. Aqui em Brasília
mesmo fechei três vezes a mesma empresa. Fechava num
lugar, ela abria em outro.

O SR. JOSÉ UNS - De qualquer modo, parece-me
que a deficiência era mais de qualidade do que da quantidade._ Como V. Sa. era responsável pelo seu departamento, certamente teria também, algumas responsabilidades.
Mas continuo a pergunta: V. Sa. tem ouvido (inaudível)
o Departamento de Fiscalização do Banco Central, do
qual V. Sa. foi Diretor, era chefe, é um órgão de fiscalização interna ou um órgão de fiscalização externa? O
Banco Central dizia que a fiscalização (inaudível) ..

O SR. OELf BORGES -Não en!endi a pefgunta.
O SR. JOSÉ UNS- Pergunto se o Departamento de
Fiscalização é um Departamento de Fiscalização interna
do Banco.
O S_R. DELI BORGES -

Não, é exJerna.

O SR, JOSÉ LINS- Logo V. Sa. não tinha a obrigação pelo seu departamento, de fiscalizar os atas do
Presidente. Como foi (inaudível) se o Presidente teria ou
não ouvido a fiscalização especificamente através do Di~
retor do Departamento,
O SR. PEDRO S~MON- Fo_i feita a.-pergimTã com
telação ao trabãTho da fis-c-alização que estava sendo feitO e que na escala superíor (inaudível) ...

O SR. JOSÉ_ LINS- h do conhecimento de V. Sa. se
há alguma -~ei que regulamenta o controle interno?
(iriaudível) e este sim tem por objetivo ~s-a fisca4zaçào
dos atos administrativos e que também hâ uma diretoria
externa que é quando visa pelo Ministério da Faz_enda e
pelo próprio Tribunal de Contas.
O SR. DELI BORGES _ TenhO conhecimento, inclusive a chefia (inaldível) feitas por auditores indicadoS
pelo Conselho Monetário e outra coisa também, pelos
funcionâfiõs e audítores indicados pela própria Presidência do Banco e todas elas1 posso garantir v~ s', foram
favoráveiS l-fiscalização, em ~rmos administrativos.

o SR. JOSE LINS _ Logo v. Ex• concorda em que
não fiscalizando 0 seu dePartamento, os atas do Presidente, nem por isso esses atos deixavam de ser fiscaliza~
dos pelos órgãos próprios.
O SR. DELI BORGES- Ah! sim, isso não tenha dúVida.
- O SR. JOSE. LINS - E. normal que o empresário assuma obrigações contra o seu interesse por simples pedido verbal, ou por telefone de uma autoridade; ou 0 no rmal seria a formalização do compromisso através de documentos próprios? Há outros casos que v. s• conheça,
d~ empresários que tenham se comportado do mesmo
modo?

O SR. DELI BORGES- Outros casos aconteceram,
eu realmente conheço outro caso.

O SR. JOSÉ UNS -

Poderia relatá-lo?

O SR. DELI BORGES - Eu preferia que não, porque a empresa ainda está viva, como nós chamamos. Na
hora em que eu mencionar o nome dela aqui, acabou.
Porque fatalmente eles vão sentir as mesmas dificuldades
que a Coroa sentiu.

O SR. JOSI'. LINS- V. S• admite ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se V. Ex• quiser pode-se fazer uma reunião especial, para esclarecer o
que não pode ser esclarecido de público.
O SR. PEDRO SIMON Presidente?

Não ficou marcada, Sr.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sigilosamente., ainda não ficou marcada.
O SR. PEDRO SIMON- Aquela primeira questão
feita?
O. SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Sim, mas não
marcamos ainda, foi apenas sugerida.
Mas foi o que eu disse a V. Ex•, requerer, como tambêm o pedido do nobre Senador, porque senão pode parecer uma iniciativa da Mesa,
O SR. JOS.t: LINS der esclarecer melhor.

Mas eu acho, quanto mais pu-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Aliâs, eu posso tomar essa iniciativa, desde que V. Ex•s concordem.
O SR. JOSÉ: LINS- Eu concordo, Sr. Presidente, estou de pleno acordo.

·o SR. PEDRO -SIMON- Eu também estou de pleno
acordo.
O SR. JOSE: UNS- Mas, nesse casq, pergunto a V.
S• ....:.... e parece que V. S' já- confirmou isso - se acha justu que o Banco Central, ao tomar conhecimento da difí~
cil situação em que uma empresa dessa natureza chega,
-- se deve levar em conta as repercussões sociais, oU mesmo
sobre o mercado, ou se não deve levar em conta esses
pontõs de vistas, essas condições, essas condiCionantes?
E ainda: se é normal que o Banco Central tome a iniciativa de_ ten~r. ou pelo menos cooperar para uma solução,
digamos de mercado1 ante~ de chegar a uma intervenção?
O SR. DELI BORGES - Isso af, realmente, é uma
questão de filosofia. Acho que os fatores sociais devem
ser considerados, nós não somos um país, onde o merca~
do de trabalbo é farto, é sair daqui e estar empregado ali
no dia seg.uinte; então esses fatores têm que ser considerados. Acho, também, que o Banco Central pode e deve
antes procurar uma solução que não traga trauma ao
- mercado. Ãs vezes, dependendo da empresa, se voe! levar essa empresa para um regime de intervenção ou de li--- ~-quidação, ela arrasta 10, 12, na esteira dela.
O SR. JOSE: UNS- Então V. S• concorda em que as
ações do Presidente do Banco, as gestões, no sentido de
procurar ilina solução fora da intervenção, são razoáveis?
O SR. DELI BORGES- Não, eu estou dizendo, do
meu ponto de vista, eu acho que isso é até Um fStor a ser
considerado, agora, eu não posso julgar os atas do Presidente do Banco.
O SR. JOS~ UNS- Não, a pergunta que eu fiz a V.
S!- é se V. S' estranha que o Banco coopere no sentido de
tentar resolver o problema de uma empresa dessa nature~
za, sem a liquidação, através da área do próprio mercado.

;1652 Sãbado 18

O SR. DELI_ BORGES- Todas as soluções tentadas
antes são realtnente bem~vindas, agora, precisa ver que
nisso tudo existe sempre uma contrapartida. Essa contrapartida é que tem que ser dosada.

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Sr. V. Ex• me
permite, eu nã sei, é uma regra que talvez nós possamos e
deva 'ser adotada nas Comissões. ~uma regra de direito
processual que o depoente deva depor sobre fatos,e não
deva e nem possa ser interrogado para emitir juízos.
Acho que essa regra nós poderíamos adotar aquí, porque, na realidade, vem o depoente aqui para depor sobre

fatos; e não para emitir jufzos sobre os fatos. ~ uma
questão que vou levantar depois como Presidente da Comissão, para nós estabelecermos aquí uma disciplina nos
nossos trabalhos. ~ uma regra de direito processual conhecida, que eu acho que deva caber nas Comissões de
Inquérito. Emitir juízos é uma coisa e depor sobre fatos é
outra coisa.
- O SR. JOSÉ LINS -Sr. Presidente,_ acho que várias
solicitações de emissão juízo já foram -feitas aqui hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ll, eu vi. E
não é s6 V. E"-'• por isso mesmo que eu acho que dev.emos disciplinar um pouco.

O SR. JOSf: UNS- Sr. Presidente, eu não fiz nenhuma pergunta pedindo que fosse emitido um jufzo próprio. Eu pergunto se tem acontecido que as autoriçiades
do Banco CeQtr:al e até de outras entidades financeiras
tenham tentado uma solução de mercado -antes da solução ...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Muito bem,
isso é depor sobre o fato. Agora o que o _depoente pensa
sobre isso já ê Uma questão de juizo. --Agora vamos adiante, depois discutiremos sobreisso.
O SR. JOSS. LINS- Por exemplo, a pergunta que eu
vou fazer agora, dificilmente- O Senhor poderia ínquiiiar
de questão de juízo própriO, e nó eriiaiito não é sobre fatos, Mas ela se refere ao depoimento do depoente e até a
perguntas aqui feitas, que eu gostaria de verem esclarecidas. O depoenteafirmou que nunca conversou Com o Ministro Galvêas. E eu pergunto se realmente a conversa, o
intercâmbio, entre o depoente, como Diretor do Departamento de Fiscalização, e o Ministro Galvêas era neces~
sárici na realização do seu trabalho, da sua missão no
Departamento,
·
O SR. DEl.I BORGES- Não, porque aí existe uma
escala hierárquica que tem que ser obedecida.
O SR. JOSÊ_LINS- Quer dizer. V. S• te-m Um chefe
ao qual se reporta.
O SR. DELI BOR.GES_- Eu reporto-me ao Diretor
de Mercado de Capitais.
O SR. JOS:l; LINS- Nesse caso, nem mesmo ao Presidente do Banco Central, V. Sf se rePorta?
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O SR. DELI BORGES O SR. JOSf: LINS chefe imediato?

Nem mesmo.

O normal é reportar.:se ao seu

O SR. DELI BORGES -

Exatamente.

O SR. JOS~ LINS _-:- Outra pergunta, Sr. Presidente,
que eu faço ao_d_epoente. Quem dava ordem, para fiscalizar quem? Havia um piano estabelecído_ por V. Sf.? Ou
esse plano era combinadQ co_m o seu superior? Em suma,
como se fazia a programação dessa fiscali:iação?
O SR. DELI BORGES- Ela ê feitª- coil) um ano de
antecedência. Qs chefes das divisõ_es regionais, com b~se
em levantamentos anteriores, erri dados que eles possuem; fazem um trabalho que nos encaminham com an·
tecedência, aqui para a sede, e nós aqui -corripilamos num
ú~_íco programa de fiscafi~_ação e redístr_íbuímos para
Cã.da regional antes do início do ano, e alí ele obedece o
regulamento.
O SR. JOSÉ LINS - Nesse caso, não é verdade que
V. S• tenha recebido uma ordem para não mais ter atribuições na área da programação da fiscalização, uma vez
que essa programação já não era de V. S• j4 era uma coisa feita com um ano de _antecedêncía, que a:_líás me parece
muito prematura, é tempo demais ante de se chegar até a
fiscalização.
O_SR. DEU BORGES- Não, eu não me lembro de
ter dito aqui que recebi ordem para não maiS fazer eSse
programa de fiscalização. Acho que foi para não abrir
mais prócesso_.adr:ninistrat_i_vo_.
O SR. JOS~ UNS- Então, V. S• talvez tenha colOcado mal esse pronunciamento. Entendi que não poderia
fiscalizar sem autorização superior.
O SR. DELI BORGES- Fiscalizar nós continuávamos, nós não p'oderíamos era abrir processos administrativos, fazer comunicaÇões ...
O SR. Jost LINS- Poderiam fiscalizar sem autorização sUperior. Mas V, S• confirma que realmente a programação da fiscalização dependia de um longo trabalho
já programado desde o ano anterior.
O SR. DELI BORGES- Tinha que ser dessa forma,
porque o programa cobre o ano inteiro.
O SR. JOSÉ UNS- Sr. Presidente, estou satisfeito,
ilâ()teinho mais nada a acrescentar e quero parabenizar
os nobres colegas, se V. Ex• me permite, porque realmente o trabalho da Comissão foi extremamente produtivo e
mUito ajud<lfá, nesse ·sentido, ao RehitOr~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Também não
posso deixai d"e agradecer aqui a presença do Sr. Deli
Borges, atendendo à nossa convocação, a muito valiosa
contr_ibuíção do ilustre Deputado Eduardo Matarazzo
Suplicy e dos demais Membros da Comissão. Eu acompanho o ilustre Senador José Liils nos curiiprirllentos que
estendeu a todos os Membros da Comis~ão, inclusive ao
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nosso Secretário, e iremos, de comum acordo, fixar uma
data para um outro depoimento sigiloso do Sr. Deli Borges que lhe será comunicado oportunamente, com tempo
suficiente, para que ele venha mais uma vez trazer aqui
os seús esclarecimentos e _o seu depoimento.

Ó SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Pois não.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Sr.
Presidente, hâ uma entrevista do Sr. Assis Paim Curiha
no O Est~do de S. Paulo de hoje, onde ele externa o receio que tem de ser preso, uma vez que o processo estâ
sndo requisitado pela Justiça Federal e que talvez tentariam prendê-lo. Pergunto a V. Ext, para esclarecimento,
se caso houvesse, nos próximos dias, a prisão do Sr. Assis Paim Cunha, se isso, de alguma forma, impediria de
ele estar presente aqui e depor no Senado, porque se isso
ocorresse, acredito que seria importante que a Comissão
tomasse os devidos cuidados, para garantir o depoimento do Sr. Assis Paim Cunha perante esta Comissão.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Prçsidente, não há nenhuma dificuldade, nenhum problema, é claro, porque,
mesmo preso, uma convocação por uma Comis_sãp Pªrlamentar de Inquérito está em primeiro lugar e ele terá
que vir depor, Só acho que, diante da dúvida levantada
pelo ilustre Deputado, parece ser mais interessante, dentro do possível, que ele viesse depor ainda em liberdade,
porque estando preso, na coação normal da prisãO, iria
inibir em parte o seu depoimento. Estou certo. Se hã essa
perspectiva de que ele venha a ser preso, acho interessante que ele seja o primeiro a depor. Se pudéssemos antecipar esse depoimento, porque ele estando em liberdade
não terâ as inibiçõeS natUrais de ter que sair da prisão,
vir acompanhado de policiais e fazer um depoimento que
será de uma inibição tremendamente maior.
O SR. PRESIDENTE (Jpsé Fragelli)- Sr. Senador
Pedro Simon e Sr. Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy, houve uma alteração quanto às datas da convocação
dos: depoentes. E como V. Ex• solicitou o depoimento do
Sr. Assis Paim Cunha para o dia 29 de maio, a nossa Secretaria entrou em conta to com o advogado Dr. Heleno
Fragoso, sem advogado, e ficou para confirmar a data.
Sabe V. Ex• que o professor Heleno Fragoso tem muita
competência para providenciar a sua presença aqui.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- A
providência é justamente de evitar que ele seja privado
de depor,
O SR. JOSt UNS_- Sr. Presidente, esclarecendo a situação, o advogado ficou com a opção de marcar o depoimento para o dia 29 de maio ou 5 de junho.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Bem, nossos

anseíos podem ficar em suspense, pórqile ele estâ devidamente assistido por um advogado, como o professor Heleno _Fragoso. Muito obrigado a todos,
Está encerrada a reunião.
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Comunica~ào
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Pareceres encaminhados à Mesa

Inexistência de- quOrUõtpã.rã-ã:bCrtura da sessão

1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima

sessão

2 - ATOS DA COMISSÃO DIRETORA

N9s 12 e 13; de 1986

5 DOS

ATO DO PRESIDENTE

COMISSÃO DIRETORA
LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 16'1- Reunião, em 21 de outubro de 1986
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. Jamil Haddad
ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
-- -

E:XPEDIENTE DESPACHADO NQSTER_MOS DO-REGIMENTO INTERNO.

Marcondes Gadelha- Mauricio Leite- Luiz Cavai~
cante - Arno Daniíarií.
O SR. PRESIDENTE _(Jamíl Haddad) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 4 Srs. Senadores.
Não há, portanto, número regimental para abertura da
sessão.
Nos termos do§ 29 do art. 180 do Regimento Interno,
o Expediente que se encontra sobre a mesa serã despachado independentemente de leitura.
A Presidência designa para a sessão ordinãria da próxima quarta-feira a seguinte

ORDEM DO DIA
'Trabalhos das Comissões.
O SR. PRESIDENTE (Jamil Haddad)- Estã encerrada' a reunião.
(Levanta-se a reunião às /4 horas e 50 minutos.)

PARECERES
PARECER
N• 1.042, de 1986
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei n~' 197, de 1986-DF, que Haprova o Orçamento
Plurlanual de lnnstimentos do Distrito Federal para
o triênio 1987/1989'', nas partes relativas ao Gabinete do Governador, à Procuradoria Geral e à Secretaria de Comunicação Social.
Relator: Senador Saldanha Derzl
O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblicã encaminhou ao Senado Federal o Projeto de Lei n~' 197, de_
1986-DF, q1,1e ãprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o triénio 1987/1989,
na fárma da legislação vigente.

Na exposição de motivos do Sr. Governador ao Senhor Presidente da República, destacamos os seguintes
tópicos:
~·"O documento estã ajus-tado aos parâmetros da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República, e assegura programa de trabalho para manter a continuidade das ações do meu Governo em
consonância com as diretrizes da Nova República e
com os-objetivos do Plano Cruzado.
As funções Desenvolvimento Regional, Administração e Planejamento e Habitação e Urbanismo,
receberam 96,27% do total dos recursos, em razão
das prioridades estabelecidas, das vinculações e dos
recursos oriundos de fontes federais.
Dentre essas, destaca-se a função Desenvolvi~
mento Regional com o valor de Czl467 .593.000,00
(quatrocentos e sessenta e sete milhões, quinhentos
e noventa e três mil cruzados), correspondente ao
Fundo de Desenvolvimento do Distrito FederalFUNDEFE.
Os investimentos do Governo do Distrito Federal, provenientes de recursos próprios estão praticarne_nte res1ritos ao Fundo de Desenvolvimento do
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Diretor-Geral do Senado Federal
JOSÉ LUCENA CANTAS

ASSINATURAS

Diretor Executivo
JOÃO DE MORAIS SILVA

Via Superficie:

Diretor Administrativo

Cz$ 92,00

Anual

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

__Cz$ 46,00-

Semestral

Diretor Industrial
PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso, Cz$ O, 17

Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

e onze milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzados), e o
resumo geral da despesa por função estâ assim detalhado:

A programação das Despesas de Capital, com recursos do Tesouro, para O triênio 1987/89, monta a importância de C:_S_l.9ll.480.000,00__ ~~m bilhão, novecentos

Distrito Federal- FUNDEFE, constituído de 20%
da Receita Tributária, mais juios e- diVlâ.Cndos."

FUNÇÕES

ADM!NISTRAÇJ.O E PLA..!\E,jAM~NTO

"

AGRIC\JLT\JRA

18.825

"

18.625

"

56.475

2. 95

.C.67.S9J

ol67. S9J

1.402.719

13,39

300

300

300

900

o,cs

SJ .2&7

53.267

53.267

15.9.801.

6, 36

300

300

300

900

o.o~

3.029

3. 029

3.029

9. 067

0,4.7

o. 05

IN00STR1 ... , COH!RCIO E SERVIÇOS
Si'o.ÓDE E S.Vlf:}\I"!EN'TO

30~

301

301

903

. 1.004

1.004

l. 004

3.012

0,16

637.160

637 .lf>O

f>3'1.lf>O

1.9Ü.480

100~00

'I'Rl\B.I.l..HO
'l'IU..NSPOR'I't

Procuradoria Geral
Ã Procuradoria Geral estão previstos, no triênio

1987 f89, recursos que montam Cz.S 158.778.000,00 (cento e cinqUenta e oito milhões, setecentos e setenta e oito
mil cruzados), entre despesas Correntes_ e "de Capitaí,
sendo que estas últimas, no triênio, somam a inexpressiva importância de C.z$ 3.000,00 (três mil cruzados).
Da mesma forma que no Gabinete do Governador,
não foi elaborado um Planejamento para a Procuradoria
Geral, conforme demonstra o quadro 2 em anexo.

Gabinete do Governador
Ao Gabinete do Governador_ estão alocados recursos
para o triênio no montante de Cz$ 192.177.000 (cento e
noventa e dois milhões, cento e setenta e sete mil cruzados), sendo que deste montante, 99,53% representam
Despesas Correntes e 0,47% de Capital.
O quadro I, anexo, demonstra que o OPI não reflete
um instrumento de Planejamento, vez que ele se transforma em mera repetição de valores para os três anos.
No que concerne às Despesas de Capital, os recursos
são todos destinados à unidade admin_istrativa Instituto
de Tecnologia Alternativa do Distrito Fe9~ral.

14,52

"

HAalTAÇÃO E URBANISMO

Fomos incumbidos de relatar· os subanexos relativos
ao Gabinete do Governador, Procuradoria Geral e Secretaria de Comuilicação Social.

.

277.57S

92. 52!>

92.:.25

16.625

EDUCAÇJ.O E: Cl,.Tt, T1,)RJ,

TO'! A L

S2S

'I' O T ,\ L

467. S9J

PEF'ESA NACIONAL E SECURkHÇA
DESENVOLVIMEI>TO P:EGIOSAL

l989

l9S8

1987

Secretaria de Comunicação Social
O OPI reserva para a Secretaria de ComuniCação Social, no triênio, recursos da ordem deCz$ 23.346.000,00
(vinte e três ~ilh~es., trezento~ e quarenta e seis mil cru-

zados), correspondendo 96,14% com despesas Correntes
e 3,&6% com de Capital.
Como todo o OPI do Distrito Federal, os valores de
1987 são repetidos para os dois anos seguintes, conforme
demonstra o quadro n9 3.
Assim, nada mais podendo ser inferido dos frios números que a atual sistemática orçamentária obriga o legislador a verificar, e não tendo sido apresentadas emendas às partes que relatamos, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei n' 197, de 1986, nas. partes relativas ao
Gabinete do Governador, Procuradoria Geral e Secretaria dt: C6munícição Sot:ial.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1986.- Humberto Lucena, Presidente- Saldanh8. berzi, Relator,.\..laor_ Çoutinho- Lourival Baptista- Ni.valdo Machado
- Mauro Borges - Marcelo Miranda.

OA~AI-It:NTO PLUIIIANO~L

DE liWl::S'ftM~U'l'O$ OC
DIStlllTO FEDERAl.

HP7/19B~
DD\OtiStM"U\fO DA OESl'lSA POli. PONTE DE !U:CU/1S0i E 1\i'UCAÇJ;O

~<}o
""'~"''

.

OIIDINllliOS

. "'.

COIIIIENtl:

"'

100,00

H,53

.

"'

PI

"'

u,47

100,0~

\

6-1.0~~

!00,00

.

121

l~O,u~

too.o.
1/INCUL.AODS

:r D'! ... L

00

i!UStltVAçAo'

Tf:SOURO

1~0,00

9~

Valor•• 4• U81, o. do• de<U.U ...,.,_. ...

,5l

~~pnem.

:too,aõ

'

0,47

100,00
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""'RÇ".AMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO
DISTRITO FEDERAL
~51:.-.: ADO

fEDERA[.

19~7/1989

~o.~!:>r.SSOJtJ.~o

,,,u~l

Cl<tT AH.ll\

D~ õkCA-MENTO

DEMON5TRATrv0--0A DESPESA.. POR

FONTE

DE RECURSOS E APLICAÇÃO

PROCURADORIA GERAL

Cz.$

1. 000,00 de 1987

~~cPcL:I~~-~~or-------C~O~R~R~E~%~N~T~E~,--~------~c_A~P~r~·~:~A~L~·--~.~--\------~T~O~.~T~--~A-~s__,__-,--F' o 11 T _E! ___

~

VALORES

ORDINf...RIOS

(l)

(2 )

VALORES

(l)

(2 )

Vr\LOtU.:s

52.925

1_00' 00

100,00

100,00

o,oo

52.926

52.-925

100,00

100,00

100,00

o,oo

52.926

(l)

100.00

(2 )

100,00

VIHCULADOS

TOTAL

DO

TESOÚRO

OBSERVAÇ~O:

100,00

100,00

yalores de 19S7. os dos demais anos se repetem.

ORÇAMEN'rO PLURIANUAL DE INVEST-Il'lE:NTOS DO
DISTRITO FEDERAL _
!.:"oAOO fEDERAL

19~7/1989

.4~Sf.S.SOKI.~o

.. -.~CR.ET Ali. lA OE ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA. POR FONTE DE RECURSOS. E APLICAÇÃÓ
SECRETÃRI A DE

~o
s

c o
VALORES

ORDINÂRIOS

Vli/CULADOS

..

7.482

-

CO~!UNICA

R R EN TE

%

(1)

100' 00

-

O SOCIAL
c~

'

(2)

YALORt..S

300

96,14

-

-

_p

·r

·.

CZ$ 1.000,00 de 1987

T A L

..

(l)

•

(2)

100,00

3,86

-

-

'1'

O TA L

VALUttES

(1)

7. 782

-

%

'.

12)

100,00

100,00

-

-

-··-'l' L'!'

1~

L

DO

ODSERVAÇAO•

TESOURO

7.482

100,00

96,.14

300

100,00

3, 86

7. 782

100,00

100,00

Valores de 1987. Os dos demais anos se repetem.

PARECER

N• 1.043, de 1986
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei do Senado nl' 197, de 1986-DF, que "aprova o
Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito
Federal para o triênio 1987/1989" -parte referente
à Secretaria do Governo e à Secretaria de Administração.
Relator: Senador Mauro Bofles
O Excelentíssimo Senhor Pi-esidente da -RCpG.biica -. _submete à apreciação do Senado Federal, com a Mensa-

gem rt1 352, de 1986 (n~' 500, na origem) o' Projeto -de Lei
que aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do
Governo do Distrito Federal, para o triênio 1987/1989,
em consonância com o disposto nas normas constitucionais e legais vigentes.
Na Exposição de Motivos que acompanha o Projeto,
o Senhor Governador enfatiza que o documento estâ
ajustado às diretrizes da Nova República e aos objetivos
do chamado Piano Cruzado.
A programação das despesas de capital, à conta da
Receita do Tesouro, é da ordem de CzS 637.160.000,00
(seiscentos e trinta e sete milhões, cento e sessenta mil
cruzados), unifonnemente, para cada um dos anos do
tribío.

As funções Desenvolvimemto Regional, Administração e Planejamento e Habitação e Urbanismo receberam 96,27% do total dos recursos, justificando esse fato~;;~
Senhor Governador. "em razão das prioridades estabelecidas das vinculações e dos recursos oriundos de fontes
federais".
Salienta, por fim, a Exposição de Motivos a insufici@:ncia da Receita Própria e a necessidade de continuar buscando recurSos externos, tais como Transferencias da
União, OperaÇões de Crédito e Convanios.
Ctirnpre frisar que o Orçamento Plurianual de
Investimentos - OPI -é parte de um sistema integrado de
Planejamento~Promoção-Orçamento~ desenvolvido a
partii''de 1967~ do qual fazem parte ainda os Planos Na·.-
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-Secretaria de Administração - Cd 1.000,00 (um
mil cruzados).
Isto posto e tendo em vista q~e as Despesas Correntes,
idênticas para os três anos do OPI, já foram apreciadas
quando do exame da proposta orçamentária anual para
1987, não nos resta senão opinar, coerentemente, pela
aprovaÇão do presente Projeto de Lei do Senado n11
l97,de 1986-DF, nas partes referentes à Secretaria de
Governo e à Secretaría de Administração, uma vez que
não foram apresentadas emendas e estas partes.

cionais de Desenvolvimento e os Orçamentos Anuaís;
desdobrando-se inc_lusive pelos três níveis da Administração _Pública: Federal, Estadua_l e Municipal.
Inicialmente, o OPI deveria indicar só as _Qespesas de

cãpital, compreendendo em especial as aplicações em
Investimentos e Obras Públicas. Verificou-se, logo a seguir, a necessidade de acrescentar as Despesas Correntes,
em vista da interligação e repercussões existentes entre
esses dois__t_ipos de dispêndios.
Como observação de caráter geral, em relação ao Projeto de exame, deve-se assinalar que tanto as Despesas
Correntes: com as de Capital foram repetidas para os 3
(três) anos, de maneira uniforme.

Pludanual de Investimentos do Distrito Federal para o
triênio de 1987 a 1989, na parte relativa à Secretaria de
Finanças 'e à Reserva de Contingência.
A instituição do Orçamento Plurianual de Investimentos data da expedição do Ato Complementar nQ 43, de 29
dejaneífO de 1969, visando a projeção trienal das despesas de capital de todos os Poderes, Orgãos e Fundos, tanto da administração direta quanto da indireta, exclufdas,
tão-somente, as entidades que não recebam subvenções
ou_transfer~ncias à conta do orçamento.
Em atenção à regra jurídica prevista no art. 9Q do refe-ridÕ diploma, também os Estados, Municípios e o Distrito Federal passaram a ter obrigação de emcaminhar, no
prazo estabelecido, ao respectivo Legislativo e ao Senado Federal a proposta do respectivo OrÇamento Plurianual de investimentos.
Cabe-nos, nesse passo, a anâlise das partes concernentes à Secretaria de Finanças do Governo do DiStrito Federal e à Reserva de Contingência.

Sala_das_.Comissões, 15_de outubro de 1986.- Humberto Lucena, Presidente - Mauro Borges, Relator Saldanha Derzi - Alaor Coutinho - Lourhal Baptista
- Nivaldo Machado - Marcelo Miranda.

Secretaria de Governo e
Secretaria de Administração

PARECER

As Despesas de Capital voltadas para a função de Administração e Planejamento situam-se na faixa bastante
expressiva de 14,52% do OPI em exame. No entanto,
trata-se de Projetas e Atividades a serem desenvolvidas
por outras instituições, que não_ a Secretaria de Governo
e a de Administração, muito embora as finalidades e
competências destas estejam ligadas precipuamente à
função de Adminis_tração e Planejamento.
Dessa forma, não constam Despesas de Capital às
duas instituições cujas partes nos coube rela_tar, senão
cm valores simbólicos, em cada ano do triênio, conforme
dados a seguir:
-SeCretaria de Governo - CzS 4:.000,00 (dois mil
cruzados);

N• 1.044, de 1986
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de- Leí do Senado nQ 197, de 1986-DF, que "aprova o
Orçamento Plurianual de Investimentos do _Distrit?
Federal para o triênio 1987f1989". Secretana de FInanças e Reserva de Contil).gência.

Secretaria de Finanças
A propoMa em tela contempla esse órgão com uma
dotação anual de Cz$ 537 .I t 5.000,00 perfazendo um total de Cd 1.611.345:.000,00 destinados a dçspesas de capital.

Relator: Senador Marcelo Miranda
A matéria em exame,-encaminhada mediante Mensagem do Senhor Presidente da Repúblic~-- acompanha~a
de Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal tem por escopo a aprovação do Orçamento_

--------~--~
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Tendo em vista os Programas de Trabalho, é o seguinte o quadro discriminatória de tais despesas:
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O demonstrativo da despesa por Funções, Programas e Subprogramas, para o triênio em questão
apresenta os seguintes valores:
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Evidencia-se a relevância dos recursos destinados ao
planejamento govetnamental, mola mestra das funções a
serem desenvolvidas pela Secretaria de Finanças, resultando pouco significativas as demais previsões úlsefíaas
na proposta orçamentária relativamente a esse importante órgão da Administração Direta do :Oistrito FederaL

Reserva de Contingência

Prevê a proposição em anâlis~ r~r~os corresp01lden- ·
tesa Cz$ 115.284.000,00 a serem áestinados, anualmente, à Reserva de Contingência no Oiçamento Plurianual
de Investimentos relativo aos exercícios de 1987/1989.
Consoante definição -a que alude o beúetõ-lei n9
1.763, de 16 de janeiro de 1980, que alterOu o art.-·91 do
Decreto-lei n~' 200, de 1967, tais recursos- destínaffi-Se à
abertura de créditos adicíona"is: - - -- -- O somatório da ~eserva d~ CÜ'ntingência nç CursO do
atinge à cifra de Cz_$-3<f5.8-52.000,00, importâ!lcta essa que há de proporciorlar recursos Suficientes paia
fazer face às necessídades relacionadas com a abertura
dos créditos previstos no art.
da Lei n9 4.320, de
março de 1964.
Ao projeto não foram aPresentados emendas, registrando se a inexistência de qualquer obstáculo de natureza jurídica ou financeira que possa ser oposto ao mesmo,
razão pela qual propomos a aprovação do mesmo.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1986.- Humberto_ Lucena, Presidente - Marcelo Miranda, Relator
- N1valdo Machado - Saldanha Derzi- Alaor Coutinho - Lourival Baptista - Mauro Borges.
p~ríodo
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Relator: Senador Mauro Borges

Crescimento da pop-ulação do Distrit_o Federal

1986
1987
1988
1989

Urbana

Total

1.557.644
1.641.091
1.710.537
1.779.927

1.614.929
1.690.053
1.761.175
1.832.242

Fonte: CODEPLAN/DF - Dados sujei-toSà: revisão.
O quadro a~aixo demonstra as despesas anuais de capital Por função, programas e subprogramas_da Secretaria da C~J.ltura, à qual foram destinados todos os recursos da função Educação e Cultura à conta do Tesouro:
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Para a Administração Geral foram destinados 50%
(clnqaenta por cento) dos recursos alocados à Secretaria
da Cultura, enquanto à atividade de Manutenção e Preservação do Património Histórico, Artístico e Arqueológico do Distritõ Federal e à atividade de Disseminação
Cultural e educacional foram alocados os rest3.ntes 50%
(cinqUenta por centO), cabendo a cada uma dessas atividades 25% (vinte e cinco por cento) do total dos reCursos
para despesas _de capital.
Os objeiivos da Administração Geral podem ser resumidos da seguinte maneira: _
1 *Administrar, planejar e controlar o sistema cultural
do Distrito Federal.
I *Desenvolver pesquisas sobre a realidade, a produção e o património cultural.
I *Divulgar e apoiar a produção e o património histórico, artístico e cultural do Distrito Federal.
I *Preservar e manter o património histórico, ariístico
e cultural do Distrito Federal.
2 •o sisterila cultural tem como função básica o apoio
a produção cultural, a proteção ao património cultural e
a difusão desta produção e deste património. Estas
funções estão traduzidas pelos dois últimos ojetivos acima mencionados. Estudos, pesquisas e anãlises sobre a
realidade cultural e específicos fornecera subsídios para
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tração Geral, Património Histórico, Artístico e ArqueOlógico e Difusão Cuhural.

O Programa de trabalho da Secretaria de Cultura detalhado no Quadro abaixo - compreende Adminis-

: uool.OU$0212.137

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, por
intermédio da Mensagem n9 532, de 1986 (n.,.-500, na origem) acompanhada da Exposição de Motivos n9 18/86GAG do Senhor Governador do_Distrito Federal, submete à apreciação do Senado Federal o Projeto de Lei,
que aprova o orçamento plurianual de investimentos do
Distrito Federal para o triênio 1987/1989, estimando as
despesas de capital em Cz$ 2.189.676.000,00 (dois bi~
lhões, cento e oitentã e nove milhões, seiscentos e setenta
e seis mil cruzados).
Por indicação do_Senhor Presidente d~ Comissão do
Distrito Federal, cabe-nos relatar dos Anexos relativos à
Secretaria de Educação e à Secretaria- da Cultura, esta
criada recentemente por força da Lei n"' 7.456, de J9 de
abríl de 1986.
-- As despesas com a função Educação e Cultura à conta
de recursos ordinários do TesQurQ_ªtipgem a cifra de CzS
300.000,00 (trezentos mil cruzados)_ anuais e à cQnta de
recursos da administração indireta e fundações a soma
de CzS 6.175.000,00 (Seis milhões, cento e setenta e cinco
mil cruzados) anuais.
Sem ulteriores detalhamentos, sabe-se pela letra A-2
do Artigo 39 do Projeto em exame, cujos anexos nada
acrescentam a respeito, nem forain fcifril!cidas infor-mações complementares pelos órgãos competentes, que
as despesas de capital com a função Educação e Cultura,
à conta de recursos da administração ind.ireta e fundações, estarão a cargo da Fundação Educacional do
Distrito Federal. Este ê: o executor do Plano de Educação do Distrito Federal, que abrange as atividades relacionadas com o ensino ministrado na rede oficial.
Ora, cám base nas projeções dõ Crescimento populacional do Distrito Federal (quadro abaixo) para os próximos anos, é, no mínimo, de estranhar que os investimentos previstos de CzS 6.175.000;00 (seis milhões, cento e setenta e cinco mil cruzados) permaneçam constan-
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tes até 1989. Na verdade, o crescimento populacional do
Distrito Federal de 1986 a 1989 atingirá percentual de
22,_30% (vinte e dois por cento e trinta centésimos), enquanto se prevê para 15,74% (quinze por cento e setenta
e quatro_ centésimos) o aumento da matríc11la total e para
apenas 6,44% (seis por Cento e qtrarenta:e-Quitro centéSImos) o aumento da matrícula do ensino regular de _19
grau. O déficit de salas de aula, principalmente na perife~
ria do Plano Piloto,já atingira em 1985 a cifra de 68 Unidades (dados do diagnóstico do setor Edudlção para o I
Plano Trienal de Governo - DF).
Além disso, o qUe o FUNDEFE aplicará na execução
de obras em equipamentos do Sistema de Educação e
Cultura repr~enta muito pouco dentro desta perspectiva
de crescimento das necessidades ed.ucacionais da população do Distrito Federal.

N• 1.045, de 1986
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei do Senado n9 197, de 1986-DF, que "aprova o
Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito
Federal para o triênio 1987/1989- Anexo: Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura".
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o planejamento e a política do setor. A realimentação do
sistema cultural será realizada através do acompanhamento e do controle dos projetas que surgirão para atender: ~ses objetivos.
A- amplitude disses obetivos, representando funções
de apoio ao sistema-cultural, inclui entre seus projetas de
investimento a construção, ampliação, adaptação, reforma e equipamento de unidades museológicas do Distrito
Federal, para o que foram destinados CzS 50.000,00 (cin~
qUenta mil cruzados).
A atividade de Manutenção e Preservação do Patri..
mónio Histórico, Artístico e Arqueológico do Distrito
Federal compreende a constituição e enriquecimento do
acervo histórico-artístico, seu inventário, classificação e
descrição, bem como a pesquisa, informação e difusão
cultural.
A atividade de Disseminação Cultural e Educacional
tem os seguintes o_bjetivo~:
I *Administrar, planejar e controlar o sistema de
bibliotecas do Distrito Federal.
I *Prestar assistência bibliotecária a toda população
do Distrito Federal, favorecendo o processo de educação '
continuada.
1 *Promover e apoiar as manifestaçõeS culturais da
comunidade, através das diferentes formas de express~
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1 *Fomentar o hábito da leitura, possibilitando seu
uso como alternativa de lazer.
2 • Proporcioi1ar ao usuârio o acessO a todoS e quaisquer conhe_cimentQ__e ipformações, de maneira ampla e
eficiente~
'
2 *Colaborar com o sistema de infOnnaçÕCS. científica
e tecnológica.
2 *Apoiar os planos de alfabetização funcíonal e educação continuada de adultos e__ adolescentes.
2 *Implementar as medidas para implantação do sistema de bibliotecas públicas para o DF conforme o plano
elaborado- pela comissão designada para esse fim, pelo
Decreto n" 8"".741 de 23-6-85.
.
Embora se dê ênfase ao sistema d~. "Bibliotecas Públicas.. do Distrito Federal, seria o caso de completar-se o
••Plano Pil_oto de Brasilia" com a construção de uma
Biblioteca Póblica Central, no espaço para tal já reserva~
do, que viesse a atender à população estudantil dos três
graus do ensino. A louvãvel preocupação com bibliotC.
cas de menor porte, espalhadas nos centros de ensino e
nos centros educacionais das cidades~satélites, não anula
a conveniência de dotar~se a Capital Federal de uma
Biblioteca de grande porte, a fim de cumprir relevante
papel em termos de disseminação cultural e educacional.
Não foram apresentadas emendas às partes que relata~
mos.

I

Feitas estas considerações, concluímos nosso Parecer
voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n9
197 ~ de 1986, no que se refere à Secretaria de Educaç.ão e
à Secretaria ~a Cultura do Distrito Federal.

~m

Sala das ComissõCs, 15 de outubro de 1986- Hum~
berto Lucena, Presidente - Mauro Borges, Relator Saldanha Derzi - Alaor Coutinho - Louriyal Baptista
- Nivaldo Machado - Marcelo Miranda.

prova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o tri!nio 1987/1989".
Na Exposição de Motivos do Governador do Distrito
Federal ao Senhor Presidente da República estâ acentuado que:
•. "-0 documento estã ~ustado aos parâmetros da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República, e assegura programa de trabalho para manter a continuidade das ações do meu Governo em
consonância com as diretrizes da Nova República e
·cõm os objetivos do Plano Cruzado."

PARECER
N• 1.046, de 1986

Secretaria de Saúde
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei n9197, de 1986- DF, que "aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o período de 1987/1989 - Secretaria de
Saúde e Secretaria de Serviços Sociais".
Relator: Senador Nivaldo Machado
Pela Mensagem n"' 352, de 1986 (n"' 500, na origem), o
Senhor Presidente da República encaminha à apreciação
do Senado Federal, nos termos do art. 42, inciso V, combinado com o art. 17, § 19, da Constituição Federal, o
PrQjeto de Lei do Senado n"' 197, de 1986- DF~ quc. "a-

O Projeto destina à Secretaria de Saúde, à conta de re-

cursos do Tesouro, para o triênio, um montante de CzS
4.713.486.000,00 (quatro bilhões, setecentos e treze milhões quatrocentos e oitenta e seis mil cruzados). Deste
total, Cz$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil cruzados)
referem-se às despesas de capital.
Nos quadros abaixo C$tão os resumos das despesas
_por órgão, fonte de recurso e aplicação e por unidade
orçamehtâria, em cruzados, 1987. Os mesmos serão corrigidos monetariamente por ocasião dos orçamentos
anuais para os exercícios financeiros de 1988 e 1989, de
a~o~d<:) com o art. 49 do Pro}eto ora em discusslo.
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N-os quadros a seguir estão resJJmidas as despesas, por
unidade, fonte de recursos e aplicação, e os respectivos
programas de trabalho para as despesas de capital.
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A Fundação do Serviço Social é a dnica entidade su~
pervisionada da Secretaria.
Nos quadros abaixo estão os resumos das despesas do
órgão, fonte de recursos e aplicação.

474.501.000~00 (quatrocentos e setenta e quatro milhões
e quinhentos e um mil cruzados), dos quais apenas CzS
3.000,00 (três mil cruz~dos) são destinados às despesas
de capital.

Secretaria de Serviços Sociais
Está prevista uma dotação à Secretaria de Serviços So~
ciais, para ó triênio 1987 a 1989, no montante de Cz$
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nio 1987fl989, parte referente à Se_cretaria de Viação e
Obras e à Secretaria de Serviços Públicos.

-Saldanha Derrl- Alaor Coutinho- Lourival Baptista - Mauro ~orgc::s - Marcelo Mira~da.

Os valores do Orçamento Plurianual de Jnvestimento
estão estimados a preços de 1978 e deverão ser corrigidos
monetariamente nás orçamentos anuais para o -exercícios de 1988 e 1989, de acordo com art. 49 do Projeto em
anãlise. Não podemos deixar de registrar-que a repetição
dos valores nominais rlos_ recursos de 1987, para os anos
de 1988 e 1989 descaracteriza um verdadeiro planejamento de dispêndios e o Orçamento Plurianual de Investimentos fica apenas uma peça formal sem nenhuma aderência à realidade.
Não foram apresentados emendas às partes que relatamos.
Opinamos pela aprovação do Orçamento Plurianua1
de Investimento, nas partes referentes às Secretarias de
Saúde e de Serviços Sociais.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1986.- Humberto Lucena, Presidente - Nivaldo Machado, Relator

I

L----------'-1---------~----------~-'

Acompanha a Mensagem do Senhor Presidente daRepública, Exposição de Motivos do Senhor Governador
do Distrito Federal onde afirma estar a Proposta do
Orçamento Plurianual ajustada aos parâmetros da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, e
assegura programa de trabalho para manter a continuidade das ações de Governo em consonância com as diretrizes da Nova República e com os objetivos do Plano
Cruzado.

PARECER

N' 1.047, de 1986
Da CO[nissào do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei do Senado, n9 197, de 1986-DF (Mensagem n9
352, de 1986, n9 SOO, na origem), que "aprova o
Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito
Federal para o triénio 1987/1989, parte relativa às
Secretarias de Viação e Obras e de Serviços Públicos".

A programação das Despesas de Capital, à conta de
recursos oriundos da Receita do Tesouro, da ordem de
CzS 1.911.480.000,00 (hum bilhão, novecentos e onze
milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzados) se distribui.
na forma do quadro, a seguir:

Relator: Senador Lourival Baptista.
Chega às nossas mãos, para exame, o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o triê-

QUADRO l
RESUMO GERAL DA DESPESA POR FUNÇXO

OPl - 1987 - 1989

FUNÇÔ!:-S

1987

AOMINISTRAÇXO E PLANEJAMEHTO
f.GRICULTURA
DEFESA

NACION~L

E SEGURANÇA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
EDUCAÇÃO ! CULTURA
HABITAÇIIO E URBANISMO
lNDtlSTRIA, COMfRCIO E SERVIÇOS
SA!)c:e; E SANEAMENTO
TRABALHO
TRANSPORTE

~-q T A L

As funções Desenvolvimento Regional, Administração e Planejamento e Habitação e Urbanismo recebem 96,27% do total dos recurso~, em razão das prioridades estabelecidas, das vinculações e dos recursos
oriundos de fontes federais.
Dentre estas, destaca-se a função Desenvolvim'ento
Regional com o valor de CzS 467.593.000,00 (qua'trOcen-

1989

1988

•

TO 'l' A L

92.~25

92.525

92.525

277.575

16

16

16

••

14~

52

-

18.825

18.825

18.825

56.·475

2~95

467.593

467.593

467.593

1.402. 779

73,39

300

300

300

900

0,05

53.267

53.267

53.267

159.801

8.36

lO O

300

300

900

o.os

3.029

3.029

3.029

9.087

0,47

903-,

0,05

301

301

301

1.004

1.004

1.004

~-012

0,16

637.160

637.160

637.160

1.911.480

100,00

tos e sessenta e sete milhões, quinhentos e noventa e três
mil cruzados), correspondente ao Fundo de Desenvolvi·
menta do Distrito Federal-FUNDEFE.
Os investimentos do GovemO--dO -DiStrito Federal,
provenientes de recursos próprios estãO praticãmente
restritos ao FUND EFE, constituído de 20%_ da Receita
Tributãria; rriais juros de dividendos.

Assim, o Governo, para aci.otar as medidas necessãrias
ao_ desenvolvi,men.to do Distrito Federal, não poderá
contar somente com a Receita Própria, devendo, portanto, buscar recursos externos, tais como Transferências da
União, Operações de Crédito e Convênios, conforme de. mon_s_trativos no Quadro n9 2, a seguir:
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OUADRà II
RECEITAS POR CATEGORIAS ECON0MICAS
EVOLUÇXo
A PREÇOS CONSTANTES
(Ell

DA

ORIGEM

CzS
1977

917.350

C:r;S 1.0001

Ê I T A

OUT. 'l'RANSF.
UN_IÀO

PART. NA REC.
UNIÃO

RECEITA PRÓPRIA

A N OS

R E C

•

CzS

•

Cz$

43,2

14'!}.667

7,1

94.6.247

DA

TOTAL

OUTRAS RECEITAS

•

•

CzS

44,6

•

CzS

108.751

5,1

2.122.015 100,0

1978

1.087.959

43,0

126.834

5,0

1.073.162

42,4

242.860

·9,6

1979

1.085.901

3915

148.814

5, 4

1.408.915

Sl, 3

102.879

3,8

1980

1.344.057

35,7

146.259

3,0

2.134.680

56,7

139.'927

3, 7

2.530.815 100,0
2.746.509 100,0
3.764.923 100,0·

1981

1.794.003

37.2

185.014

3,8

2. 720.852

5-6,4

126.946

2,6

4.826.815

1982

2.217.972

38,2

189.007

3,3

3.261.256

S.6,2

138.403

2,4

5.806.638 100,0

1983

2.103.029

38,6

303.046

5,6

2.9•b. 785

54.,1

96.940

1,8

5.446.800 100,0

1984

2.202.815

38,9

310.270

5,5

2.977.970

52,6

172.990

3,1

5.664.045 100,0

1985

2.649. 7.31

37,3

4.13.552

5,8

3.871.220

54~5

168.598

2,4

7.103.101 100.0

1.986. 775

30,5

369.432

li.l3,9

4

-

6.528.211 100,0

33.4

401.090

s. 7
s. 7

4.170.000

2.367.871

4.317.000

60,9

4

1986
1987
1088

1989
FONTE:

..

-

2.367.871

401.090

-

2.367.871

401.090

1977/1985 -

BALANÇOS DA SEF/GDF

1986

RE!:STIMATIVA {CSO/SEG)

-

-

-

4.317.000

7.085.965 100,0

-

4

•

-

4.317.000

-

1~0,0

7.085.965 100,0

-·

7.085.965 100,0

1987/1989 - l'REVISXO (CSO/SEG)
- DEFLATOR: ORTN E OTN
(")

FGV {Conjuntura EconÕaica - Coluna l)

- MANTIDO :fNDICE 1987

O quadro mostra a composição da Receita do GDF,
no período mencionado, distribuindo os dados_ em três
categorias:

1. As Receitas Próprias apresentam um pico em 1985,
com crescimento de 188,85% sobre o ano-base, demonstrando o crescimento da econQmia do Distdto Fççiera1
no período.
2. Corri ie1ação à participação na Receita da União,
observ~m-se períodos_ estáveis. A eliminação da Taxa
Rodoviária única e criação do Imposto sõbre a Pro"priedade de Veículos Automotores teve como contrapartida
o aumento na participação do FPM e _F_PE.

a) Receitas Próprias
b) Participação em Tributos Federais, e
c) Contribuição da União.
As tendências de cada um desses Grupos de Receita
podem ser assim resumida~:

3. As Outras Transferências da União têm aumentado,
gradativamente, sua participação na Receita do Distrito
F~der~l. para fazer face às despesas nas áreas de Educação, Saúde e Segurança.
No que concerne ao exame específico deste Relator,
ou seja o -da Secretaria de Viação e Obras e de Serviços
Públicos, ê o seguinte o planejamento do programa de
trabalho das Secretarias:
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Não foram apresentadas emendas.
Este, o Relatórío.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação _do Pr_ojeto de Leí do Senado n~ 197; de 1987, de 1986-DF, na
parte referente às Secretarias de Viação e Obras e de Serviços Públicos.
Sala das Comissõ~. 15 de outubro de 1986.- Humberto Lucena, Presidente- Lourival Baptista, RelatorSaldanha Derzi - Alaor Coutinho - Nivaldo Machado
- Mauro Borges - Marcelo Miranda.

PARECER

N• 1.048, de 1986
Da cOinissito dO Distfiio Federal, sobre o Projeto
de Lei do Senado n'i' 197, de 1986-DF, que ••aprova o
orçamento plurianual de investimentos do Distrito Federal pa'ra o triênio 1987/1989", parte relativa à Se·cretaria da Indústria, Comércio e Turismo, à Secretaria de Trabalho, e à Secretaria de Agricultura e
Produção''.
Relator: Senador Mauro Borges
É submetido à apreciação do Senado Federal a proposta de orçamento plurianual de investimentos do Dislríto Federal para o triênio 1987/1989.
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Na Mensagem do Senhor Governador do DistritQ F~
deral que acompanha a presente proposta, é ressaltado a
adequação das despesas de capital previstas com as dir~
trizes contidas no 19 Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República e com os objetivos do. "Plano Cruzado".
Nesse contexto, o orçamento apresentado prevê um
total de despesas de capital, para o triênio considerado,
da ordem de CzS 1.911.480.000,0-0 (hum bilhão, novecentos e onze milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzados) a ser coberto com recursos oriundos da receita do
Tesouro.
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conjunto de aplicações previstas para o períOdO.
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
À Secretaria da Indústria, Cõ_ril_ércio e Turisin:o ê re-servada participação reduzida, da ordem de 0,05%, muito embora seja compatível com as atuais atribuições do _
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órgão e com seu grau de desenvolvimento nas ár.eas de
coordeilação e de planejamenio das atividades industriais, comerclais e de turismo.
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RECEITA
(A)

capita~
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633.453

19_78
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~
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Fonte:- -Quadro III

(Em Cz$ 1.QQO,OO)
(B)/(A)

CAPITAL (B)

1977

19 8.1

637 .160"

Entre_tanto, talvez mais importante que as magnitudes
de recursos previstos na presente proposta orçamentária,
seja o próprio procedimento metodológico em que se baseia o orçamento plurianual de investimentos.
Esta propost~ de orçamento plurianual, mais do que
incorporar e proÊ_;_ar os preços esperados para 1987 aos
anos s_ubseqifentes, define uma estrutura de despesas de
capital para o triênio 87/89 inalterada, fix.a. Este procedimento metodológico constitui um fator de simplificação da Proposta Orçamentâria que não condiz nem
com relação ao comportamento real da receita do GDF,
nem com relação à natureza oscilante das próprias despesas de capital ao longo dos últimos 10 (dez) anos.

Lógico é que, ao se considerar o montante global de
dispêndios PJ?!ViStos para a Secretaria d-~-~ndústria, ,ComérCio e Tuiísmo, da ordem- de cZ$ 19J01.óOO,OO
anuais, as despesas de capital assumem maior relevância,
representando 1,5% destas aplicações. Mais ainda, não
se considerando neste conjunto de aplicações às vinculadas ao Departamento de Turismo, para o qual não são
previ'stos investimentos ejou inversões no período, as
despesas de capital elevam sua participação para 8,9%.

Receita global e despesa de

~ _p~~ços
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De imediato se c-onstata a expressiva concerilração dos
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24000

dispêndios previstos em um n6mero reduzidO de secreta~
rias. Assim, as ·despesas de capital da Secretaria de Fi~
nanças (84,3% do total), de Viação_ e Obras (8,5%) e de
Serviços Públicos (4,0%), representam cei-ca
96,8% do
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00 G(j\IE;JN)

17000

23000

300

II da PrOposta-do- GDP.

21 04
22,27__
__20 68
19., 77.
13,44
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A simples constatação da redução expressiva das despesas de capital por unidade de receita nos últimos an_os
evidencia, no mínimo, que a atual etapa corresponde a
um período de despesas de reposição, não compatível,
portanto, com a hipótese de estrutura fixa _d_e gastos embutida na presente proposta.
Po~outro lado, se é característica intrínseca à vigência
do (9 Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República a reorientação do gasto público de forma a priorizar a questão social e, em particular, se tem presente a
necessidade de transformações na estrutura econômica
do Disfrito Federal para fazer frente, em outros fatores,
à questão demográfica, fica evidente que as despesas de
capital tenderão a apresentar alterações substanciaiS nos
próximos anos (gastos em infra-estrutura social e económica, educação, saúde, segurança pública, etc.).
Assim, trabalhar com a hipótese de preços constantes
não implica, e nem deve, constância nas despesas projetadas para wn determinado período de tempo, sob pena
do próprio comprometimento do instrumento de planejamento global que os orçamentos plurianuais representam.
Esta distorção identificada ê, entretanto, uma característiCa gei'::il da presente proposta, não específica da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, que se ã.te"ni.üt
ao se considerar:
. A possibilidade de adequação das previsões d_os gastos de capital por ocasião da elaboração das propostas
orçamentárias anuais;
. A natureza particular da própria Secretaria da Indústria, Comêrcio e Turismo, ainda em fase de implantação
e de definição de sua estrutura;
. A magnitude reduzida das c:le<spesas de capital previstas para esta Secretaria; e
. A impossibilidade legal do Congresso Naciona! influir efetivamente nas propostas orçamentárias oriundas
do Executivo.
Secretaria do Trabalho
A referida Secretaria;-apen-as hã alguns meses integrando a estrutura do Governo do Distrito Federal (Lei

Outubro de 1986
Incumbe-nos so~ente observar, vez que constitucionalmente é vedada a apresentação de emenda.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto nas
partes relativas à Secretaria da Indústria, Comércio e
Turismo, à Secretaria do Trabalho e à Secretaria de
Agricultura e Produção.
Sala das Comissões, IS de outubro de 1986.- Humberto Lucena, Presidente - Mauro Borges, Relator Saldanha Derzi - Alaor Coutinho - Lourival Baptista
- Nivaldo Machado - Marcelo Miranda.

nl' 7.456, de !9 de abril passado), estão c-onsignados recursos da ordem de Cz$ 900.000,00 (novecentos mil cruzados), para uma programação em que é prevista ã aplicação de CzS 300.000,00 (trezentos mil cruzados), em
1987, CzS 300.000,00 (trezentos mil cruzados), também
em 1988 e ÇzS 300.000,00 (trezentos mil cruzados) igual~
mente em 1989.
No contexto dos investimentos globais do Distríto Federal no Triênio considerado, os recursos alocados à Secretaria do Trabalho representam, apenas, 0,05% (cinco
centésimos por cento) do total previsto, o que evidencia
ser a dita Secretaria uma das menos aquinhoadas no
Orçamento proposto.

PARECER

Secretaria de Agricultura e Produção

N• 1.049, de 1986

Somos chamados a relatar o Projeto de L~i do Sen~do
no;> 19?, de 1986~DF, que;, "aprova o Orçamento Pluria~
nua! de Investimentos do Distrito Federal para o triênio
1987/1989", parte relativa à Secretaria de Agricultura e
Produção.
Da Exposição de Motivos do Senhor Governador do
Distrito Federal ao Senhor Presidente da República des~
taca que a programação das despesas de capital, à conta
de recursos oriundos da Receita do Tesouro monta a
Cz-S 1.911.480.000,00 (um bilhão, novecentos e onze mi~
lhôes, quatrocentas e oitenta mil cruzados), senda que
em função das prioridades estabelecidas as fLLnções De~
senvolvimento Regional, Administração, Planejamento,
Habitação e Urbanismo receberam 9_6,27% do total dos
recursos. A Agricultura foi contemplada com CzS
48.000,00 (quarenta e oito mil cruzados), o que representa 0,0% das despesas de capital sendo a maior participação dentre as funções apresentadas no quadro-resumo
constante da Exposição de Motivos.
Os CzS 16.000,00 (dczcsseis mil cruzados), destinados
anualmente na programação de trabalho da Secretaria
referem-se exclusivamente à amortizaçãO de emprêstimos referentes ao programa emergencial, donde se conclui que não há nenhuma previsão de investimento em
qualquer outro programa sob a responsabílidade da Secretaria de Agricultura e Produção para o triênio

1987/1989.

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei n~' 197, de 1986-DF, que ''aprovao Orçamento
Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para
o Triênio 1987 /1989", na parte referente à Secretaria de Segurança Pública.
Relator: Senador Saldanha Derzi
Com a Mensagem n9 197, de 1986 do Senhor Presidente da República, submete à apreciação do Senado Federal Projeto de Lei n9 t 97, de 1986, ora sob nosso exame,
que aprova o Orçamento Plurianual de Investimento do
Distrito Federal, para o Triênio 1987/1989.
Cabe-nos opinar sobre a parte referente à Secretaria
de Segurança Pública.
- O Senhor Governador do Distrito Federal, na Exposição de Motivos, destaca que:
"O documento está ajustado aos parâmetros da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República, e assegura programa de trabalho para manter a continüidade das ações do meu Governo em
consonância com as diretrizes da Nova República e
com os objetivos do Plano Cruzado."
A programação das despesas de capital, à conta de recursos óo Tesouro, está distribuída conforme o Quadro I
a seguir ~ranscrito.

QUADRO I
RESUMO GE:RAL 0;\ DESPESA POR FUHÇJ..O
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301

301
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3.012

o. 16

6_37 .160

637.160

637.160

1.911.480

100.00

...
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culados ao valor de Cd l.OOO,OO(Hum mil cruzados), de
1987, a saber:

Convém nos deter sobre a unidade administrativa que
ora analisamos, salientando o resumo da despesa por órgão, fonte de recursos e aplicação, cujos valores são cal-

- -- --- ---- --- ... _____ ,..;..; __ ..... _....;.-___ ..;.; ..;:, ____ ---:..----...:~.;o~:d:o=-º-2Q-rQQ- ~!:- ! 2§11--

----- --- -- -------------O 11. ç· A M E N T O
t

:

Quarta-feira 22 3669

j

RESUMO DA DESPESA l'OR 0RG:tO, .FONTE OE RECURSOS E APLICAÇ.iW

.••• :.:.~-~-:-~-~-~-':.:.~._2_t~'-'.:~.s.m<Ml'N.!-.P~• .!'~S'.Y."l'l'S:l'.J9~HE!'.•.• ------------~-------------··'······--··· I

~~~~~;~~~~~~~;~;;~;~;:~~~T-2E~=~~=~~;:d=~~[~,;~~~~~~~:;:~:t~:i~~~:::i~:~~~~::::

~--- ----------------r"·--·-·r·-·-·r·"··---T---··-"··r···-----r~----·r"·------1"-C----·-r'----------~

l
l

TOTAL

115.431

I
I

1 1.154.323[

14,075j_1·16!1.398J1.154.323j

,u.o_75_1.1.168.:9_s_IT.15L3~!1

14.075

[1.168.398

1

I 1.265.0041

18.82511.283.82911.265.0041

18._82511.283.82911.265.0041

18.825

l
l
L~~~-829_1

~--í.265.004[

TESOURO
ORDIN.(RIOS

I

~--~-~~~~::'___
GER.AL

18.825]1.283.829]1.265.004[

110.681[

4.7501

11$.4311

't8.825J1.283.829J1.265.004J

110.681[

4.7501

I___ _L______l

115.431J

18.825 [1.283.829

"110.6811

4.750

..L______l

I

Por unidade orçamentária, teremos, as despesas de capital distribuídas conforme quadro abaixo:
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18.825

:

18.825

l

18.825

l

18.825

I
I

12.665

1.411

1.41)

I
1

4.745

\

4.745

\

4. 74S

I

l

I
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f

j

I

I

:

18.825
1.!1.825

t
lZ.665
l-411

I
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Ao examinarmos as ·dotações orçamentárias alocadas
, à Secretaria de Segurança Pública e Cm particular a dois
de seus mais importã:lltes órgãos, ou sejam, Polícia M iii-tar e Corpo de Bombeiros, torna-se necessário reportar·
mos ao parecer por nós tambêm protatado quando da
discussão da Proposta Orçamentária para o Bxercício de

1987, p.o qual expedimos considerações, sugestões e reivindicações orçamentárias apresentadas pelos Altos Comandos, da falta de recursos para as despesas de capital,
que são tão necessãrias ao bom desempenho de suas atividasj.t;S para o b~m servir e tranqUilidade de nossa população.

E ao estudar a Proposta Orçamentária Trienal, voltamas a deparar com as mesmas inexistências de recursos
não só, como já foi exaustivamente analisado ao ensejo ,
do Orçamento Anual de 1987, mas, para os dois anos
subsequentes, conforme demonstra quadros abaixo descritos:

Polícia Militar do DF
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32.8151

3.478]

36.293]

32.815]

3.478!

36.2931

32.8151

3.478]

36.293

I

I

VINCULADOS

I

471.0331

12.665]

483.7001

471.0351

12.665]

483.7ool

471.0351

12.6!:>5]

48_3.700

I

I

TESOURO

TOTAL

GERAL

503.85o I
ll ____
_l _

16~-143}

519.993]

503.SSO J

16.143]

519.9931

S03.8SO J

16.143

I
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1
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283.555[

2.680

i7.l71J

1.270

I
I

vz:.;c::u.cos

1

271.284]

1,410

1 272.694 1 271.264 1

:

288.555:

2.680\ 291.235_:

GERJ\.L

Diante- do expOSto e;-ID!:tn maiores considerações, em

Lourival Baptista -

Mauro Borges -

Q:R.qe.n:s

To 'l' A L

l
l

'l'õ:SCt:R"O

face da natureza técnica da proposta, opinamos pela
aprovação de Lei do _Senado n'~ 197, de 1986,- DF, na
parte relativa à Secretaria de Segurança Pública.
Sala das Corrij.Ssões, 15 de outubro de 1986.- Humw
berto Lucena, Presidente - Saldanha Derzi, Relator Alaor Coutinho -

OJ>ITAL

o:::RP.:.::I'!'tS

ORDISÁR!OS

TOTAL

-

Nivaldo Machado

Marcelo Miranda.

PARECER
N• 1.050, de 1986
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto

de Lei n<:> 197, de 1986-DF, que "aprova o Orçamento
Plurianual de lnvestimentos para o triênio
1987/1989" -Tribunal de Contas do Distrito Federal, texto da lei.

Relator: Senador Alaor Coutinho
De acordo corno artigo 57, IV, da Constitu~Ção, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, através da
Mensagem n~' 352, de 1986 (n9 500, na·origem1, encáffii~
nhou ao Senado _F~d~ral o presente Projeto ~e Lei, para
os fins previStos no a:rt. 17, § li', do texto magno.
Consubstancia-se na proposição o Orçamento Plurianual de Investimelitos do Distrito Federal para o triênio

2'31.235 1288.555
18.~~1

I

17.271

~88.555

I
I

f

To T;. L

1.270

I
I

L·Ofl

1

2.680

2.680_]

CAP!;;,:,.

To T;., L

291.235]

288.555[

2.6b:i

1!1.5411
272.6941

17.271

I

1.270

18.541

l
I

271.28~

1,410

:n:z.6''

J

291,235:

288.555:

2.680

2'71.235. :_

1987/1989, elaborado de conforrnidade_com o disposto
no Ato Complementar n9 43, de 29 d_ejaneiro de 1969.
As despesas de capital, à conta de recursos oriundos
da Receita do Tesouro, estão orçadas em Cz$ _
1.9ll.480.00U,OO para todo o período, fixado o valor
anual de Cz$ 637.160,00. Como salienta o Sr. Governador, as funções Desenvolvimento Regional, Administração e Planejamento e Habitação receberão 96,27% do
total dos recurso~. ~·em razão das prioridades estabelecidas, Q.as vinculações e dos recursos oriundos de fontes federais", destacando-se, entre elas, a função Desenvolvimento Regional com o valor de Çz$ 467.593.000,00
anuais, correspondentes ao Fundo de Desenvolvimento
do Distrito Federal - FUNDEFE, constituído de 20%
da receita tributária, mais juros e dividend()S. ~o~_o esclarece, os investimentos do governo do Distrito Fede·
ral, provenientes de recursos próprios, estão praticamente restritos a esse Fundo.
_
Cumpre-nos relatar os anexos concerne11tes ao Tribunal de Contas e ao Texto da Lei,_descabendo_fazê-lo no
·-tocante à Receita, já que o institutO não a compreende:·Outrossim, consigna o Projeto de Lei a estimativa dos recursos destinados ao financiamento das despesas de capital, aos quais adiante nos referiremos.
Tribunal 11e Contas do Distrito Federal
Coril surpresa, verificamos não haver sido consignada
qualquer verba de capital para a Corte de Contas do DiS-

1987
L
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1

i

:Bi.23~

trilo Federal. O valor que lhe foi destinado para cada
ano do triênio - de Cz$ 6~.725.000,00 - pertence à
rubrica. ''Despesas Correntes".0 f_ato mereceria, análise mais detida, tendo em vista as
importantes funções do órgão, como auxiliar do Senado
no exerclcio da fiscalização financeira e orçamentária do
Distrito Federal, nos termos do art. 42, V, da Constituição.
O Senado, por isso, tein inesCusávêl interesse no fortal_ecimento do órgão, notadamente no momento em que
se faz necessário um co"ntrole mais rigoroso e mais efetiv_o dos dispêndios da administração pública.
É oportuno salientar-se que a atUação fiscalizadora e
orietlfaâora do Tribunal de Corltas do Distrito Federal
tem sidO proficua- e das que mais avanços incorporou
ao esforço de racionalização no desempenho de suas
funções.
Texto da Lei
Redigido segundo a melhor técnica legislativa,
compõe-se o Projeto de seis artigos.
O seu artigo 111 estima as despesas de capital em CzS
2.189.676,000,00 para o triênio, enqliánto que o artigo 29
identifica as origens dos recursos destinados ao seu financiamento, os quais assim se distribuem (Cz$ 1.000,00
_de 1987);

1988

1989

RECURSOS DO TESOURO

637_160

637_160

637_160

1.1

Ordinários

545-185

545_185

5.45.145

1.2

V-inculados

91.975

91_975

91.975

92.732

92.732
72_9_892

92_732

2. RECURSOS DOS 6RGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO IND I RETAS
Total
Vale observar que, tendo importado, o valor anual do
orçamento_ plurianual anterior (1984/1986), em Cz$
61.209.016, o período a iniciar-se é~ 1987 foi contemplado com uma__ quantia quase doze v-ezes superior.
O artigo 311 trai o desdobramento das_despesas por órgàos~ onde sobressai a Secretaria de Finanças com
537.115 mil cruzados anuais, ou maís de 72% do total; e
por funções, sendo as mais bem aquinhoadas as de Desenvolvimento Regional, com 467.593 (64%), Administração e Planejamento, com 92.525 (12,6%), Agricultura,
com 70.247 (9,6%), e Habitação e Urbanismo, com
53.267 mil cruzados.

.E

FUNDAÇÕES

729.892
Por fim, determina o art. 411 que as importâncias referentes aos exercícios fiilanceiroS 1988/1989, estimados a
preços de 1987, sejam corrigidas monetariamente por
ocasião da elaboração dos orçamentos anuais c_orrespondeq.tes àqueles _exercícios.
Em conseqUência de correçã.o a ser realizada na classificação das Receitas no Projeto de Lei Orçamentâria do
Distrito Federal para 1987, a pedido do Governo local,
com o objetivo de sanar. lapso na classificação de recur~
sos transferidos pelo Governo Federal, apresentamos
emenda como relator, no Texto da Lei, com o prOQ6sito
de adaptá-la à nova classificaçã? -~?~ r~ur~os.

729.8.92

Em face do exposto, manifestamo-nos pela aprovação
do Projeto de Lei n9 197, de 1986-DF, no que pertine ao
Tribunal de Contas do Distrito federal e ao tex:to da Lei,
com a emenda que apresentamos:
Emenda 1 -

R -

de Relator

Diminua-se o total das Despesas de Capital apresentadas no presente Projeto em Cd 42.225.000,00-(Quli.i'enta
e dois milhões e duzentos e vinte e cinco mil cruzados)
correspondente a CzS 14.075.000,00 (quatorze._milhões, e
setenta e cinco mil cruza4os) em cada exercfcio, relativos
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a Recursos Vinculados, fazendo-se as conseqUentes alte-

rações no corpo do Projeto.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1986.- Humw
berto LuceDá, -PreSld6Tite ,.:_ AlaOr- cOú.tinho, RelatorSaldanha Derzi- Lourival Baptista- Nivaldo Machado
- Mauro Borges - Marcelo Miranda.

Quarta-feira 22

Centrais

cinco milhões, novecentos e sessenta e cinco mil cruzados), representando um aumento nominal da ordem de
48,68% sobre a despesa fixada para o presente exercício.
Sob. a nossa responsabilidade a tarefa de opinar sobre
as seguintes necessidades: Gabinete do Governado_r,
Procuradoria Geral e Secretaria de Comunicação Social.

-Gabinete Civil;
- Gabínete Militar.

De Deliberação Coletiva
-Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Meio Ambiente;
-Conselho de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal;
- Cons~lho de Entorpecentes do Distrito Federal.

Gabinete do Governador

PARECER
N• 1.051, de 1986
Da Comissão do D!strito Federal, sobre o Projeto
de Lei do Senado n~> 198, de 1986-DF, que ''estima a
Receita e fixa a D~spesa do Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1987 __: vias partes relativas
ao Gabinete do Governador, à Procuradoria Geral e à
Secretaria de Comunicação Social".
Relator: Senador Saldanha Derzi
Em cumprimento ao artigo 42, V, considerado com o
artigo 17, § 11> da ConsfituiÇão Federal, o Excelentíssímo
Senhor Presidente da República encaminha à apreciação
do Senado Federal o Projeto de Lei do Senado n"' 198, de
1986-DF, que estima a Receita e fica a Despesa do" DiStrito Federal para o exercício fina-nceiro df: -1987,
Os dispêndios do Governo do_ Distrito Federal, p~ra o
próximo exercício, com recursOS do Tesouro, serão da
ordem de Cz$ 7.085.965.000,00 (sete bilhões, oitenta e

3671

·Confõrme a organização administrativa do ór&ão,
compete ao Gabinete do Governador:
- Auxilia_r o Governador em sua representação Política Social;
- Assistir ao Governador na adoção de decisões têcnicas ou administrativas;
-Acompanhar as obras e providências do Governo
do Distrito Federal e manter o Governador informado
so~re s~u andamento;
.
_
-Promover as relações governamentais com órgã_os
públicos fedeiais! ~taduais e_ municipais, com autoridades civis e militaies, com entidades políticas, religiosas,
cla~si~tas,_sociais_e __ com o público em geral;
- -Executar os serviços de segurança pessoal do Governaqçr e de vigilância e guarda do Palãcio do Buriti e
da resiQência ofiçial.
Para executar este elenco de: atribuições, o Gabinete
do GOvernadlr conta com os seguintes órgãos básicos:

Descentralizados sem Personalidade Jurídica
- Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação;
-Instituto de Tecnologia Alternativa do Distrito Federal.
Para o exercício de 1987, foiam alocados ao Gabinete
do Governador dotações que alcançam Cz$
64.059.000,00 (sessenta e quatro milhões, cinqUenta e
nove mil cruzados), correspondendo 0,90% ao total proposto para o Distrito Federal, inferior à participação do
órgão, em confronto com as dotações orçadas no presente exercido que é de 1,01%. Tal fato ê motivado em virtude da desvinculação do. Departamento de Turismo que
passou a compor a estrutura da Secretaria de Indústria e
Comércio.
As verbas do Gabinete do Governador estão distribuídas pelas seguintes unidades orçamentárias:

(Cz$ 1.000,00)
11 OoO -

RECURSóS 00 TESouro

GABiNETE 00 GO\/ERNAIX)R

DE!YWSTRATIVO DA DESPESA POR UNID.l\DES OIÇ'-ME:NTÁRIAS CONSOLIDAN!X) PROJEIDS E ATIVIDADES .

0:SDIGO

PROJEI'OS

~SPECIFICAÇÃO

11001

GTIBINI:.'TE 00 GO\/ERNAIX)R

11003

DEPARI'AMEN'ffi DE BD!X:AÇÃO FÍSICA, ESPOR

. ATIVíDADES

TOTAL

44.726

4.4. 726

17.540

TES E RECREAÇÃO

11004

nlSTIT!JI'O DE TECNOr..a::;IA ALTERNATIVA 00
DISTRI'IO FEDERAL
TOTAL

Destacamos que o núcleo do órgão, ou seja, o próprio
Gabinete, foi aquinhoadO com um volume de recursos
que corresponde a 69,82% do total e que destes, a mãior
parte destina-se à atividades de ''Supervi~ão e CoOrde~·
nação Superior", que visa dotar o Gabinete do Governador de meios necessãrios p""ára· que_ todas as metªs sejam
eficientemente concluídas.
'Na parte relativa à natureza da despesa, solicitamos
que, por sua característica, ao Gabinete do Governador
foi reservado quase que a totalidade dos recursos com
despesas de custeio, por se tratar de órgão que requer
maior mobilidade com pessoal do que com investimentos.
Procuradoria Geral
A Procuradoria Geral se acha estruturada com as seguintes competências:
-Representação do DiStrito Federal, em jufzcr".Ou
fora dele;
-Assistência jurídica ao Goverrladõr e·aos SeCretâ.rios~
na execução das atividades administrativaS, e na gestão
dos negócios públicos;
-Representação do Distrito Federal na~ assembléias
gerais e reuniões de cotistas d.is entidades nas quais o
Distrito. Federal tenha participação ou interesse;
- Representação do Distrito Federal nas ações_ de inw
ventãrios, desquites, fristiiuíção e extiítçãO.de usufruto fiw
deicomisso, arrecadação de bens e ausentes, apuração de

Centrais
-Gabinete do Procurador-Gerâl;
- 1~ Sub-procurãdoria Geral;
-· 2• Subprocuradoria Geral;
- - 3• Subprocuradoria Geral;
- 4• Subprocurad.oria Geral;
- Divisão de Administração Geral.

De

natur~

L 793

64.059

64.059

das despesas correntes, principalmente às de Custeio,
que representa 83,83% do total do 6rg_ão.
A Procuradoria Geral conta com duas atividades, a
saber:
· ·i- '•Defesa dõ Iiiteresse PUblico", com 85,94% dos
recursos ~aJ'rocuradoria e_ que vjsa dar as~istência jilrfdiCa ao -G-overnador e aos Secretãriqs, na execução das
atívidaQes administrativas, e na gestão dos negócios
públicos.
2- .. Precatórios Judiciais", com 14,06% do montante
do órgão, e que visa captar recursos para o pagamento
dos precatórios judiciais contra o Governo do Distrito
Federal.

haveres, dissolução e liquidação de firmas e sociedades e
nos demais processamentos judiciais correlatas;
- Elaboração, exame, lavratura ou registro de instru·me~.t~_sjurídi~os de contratos, convênios, acordos e Ol!-tros em que for parte o Distrito Federal
·Para cumprir os objetivos acima, conta a Procuradow
ria Com os seguintes órgãos bãsicos:
-

Secretaria de Comunicação Social

local

......... Procuradorias Regionais.
Para o próXimo exercício, a Propost.í orçamentâria
dCs~tlõou a Procuradoria Geral recursos da ordem de Cz$
52.926.000,00 (cin{J.Uenta 6 dois milhões, novecentos e
vinte e seiS-mil cruzados), representando 0,74% do volume global do orçamento do Distrito Federal.
Segundo a natureza da De_spesa estranhamos que do
total dos.recursos· somente Cz$ l.OOO,OO_(um mil crUzados) foram '!locados na categoria de despesas de Capital,
apesar da Procuradoria ser um órgão eminentemente de
atividade-meio requerendo maior expressão nas chama-

1.793

1

Um dos tópicos da Exposição de Motivos do Senhor
Governandor do Distrito Federal ao Excelentíssimo Se_nhor Presideitte da República ·esclarece que:
"Como sabe Vossa Excelência, atravês da Lei n'
7.456, de }9 de abril de 1986, foram criadas na estrutura
bâsica da administração do GDF as Secretaria da Cultura, Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria do Trabalho e Secretaria de Comunicação Social."
A legislação que criou a Secretaria de ComuniCação
Social_estabelece as seguintes competências: -Estudar, propor, _implementar e avaliar a política
de comunicação social do Governo do Distrito Federal;
abrangendo as áreas de imprensa, publicidade, relações _
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públicas, pesquisa de opinião, editoração, fotojornalismo e cinejorma.lísmo;

-Prestar assistência técnica e financeira ãõ Gabinete
do Governador em suas necessidades de cornunicaçãQ
social; ·
-Coordenar tecnicamente as atividades de com uni~
cação social a serem inseridas na estrutura dos órgãos da
administração direta, indireta e fundações da adminis-

tração do Distrito_ _Eedeo,d;
-Propor, contratar e avaliar levantamentos e pesquisas de opinião pública e de hátiitOs de comunicação, sugerindo aos diverSQS órgãos do complexo administrativo
do Distrito Federal as alterações de procedimento que os
resultados das pesquisas acomelharern;

-Conduzir os processos de contratação dos serviços
puibllcitái'iás-e aprovar as programações de--mldia e as
campanhas publicitárias do complexo administrativo do
Governo do Distrito Federal;
_ __
-Estudar, propor, implantar e avaliar o sistema de
comunicação social do GOF, orientando tecnicamente
as unidades executoras, integrantes dos órgãos da admiw
nistração dircta, indireta e fundações do GDF.
Para atender este vasto denco de_ atribuições cOnta-a
Secretaria com os seguintes órgãos básicos:_
Centrais
-Coordenado ria de Imprensa;
-Coordenado ria de Publicidade~
- Coordcnadorí"ã-de- Relações Públicas e Editoração.
O orçamento global do Distrito Federal consigna à Secretaria de Comunicação Social, coro recursos do Tesouw
ro, uma despesa de Cz$ 7.782.000,00 (sete milhõeS; setecentos e oitWa e dois mH cruzados)~ corre.'>pondendo
O, lO% do dispêndio global do Distrito Federal.
O programa de trabalho da Secr_elaiíateserlia somente
duas atividades: _
_
_ ~ __ _
I -"Divulgação e Publicidade", que representa
56,95% do total da Secretaria, e que visa divulgar e dar
publicidade a atas c fatos do Governo d_o Distrito Federal.
2- "Planejamento e Coordenação das Atividades de
ComlinicãÇâõ --social'', que participa com 43,05% do
orçamento da Secretaria, e cujos objetivos, entre outros,
planejar e coordenar as atividades pertinentes à Secretaw
ria; zelar pelo bom relacionamento do Governo com os
órgãos de comunicação de massa.
Temos esperança que os recursos alocadu.'> no presente
projeto sejam sufícíentes, realmente, para atender as
funções dos três órgãos que relatanlós.
Não tendo sido apresentadas emendas. somos pela
aprovação do Projeto de Lei n'~ 198, de 1986wDF, nas
partes relativas
Gabinete do GOVernado-r,
ProcuradoriawGeral e Secretaria de Comu_nh;_ação Social.
Sala das Comissões, 15-de outubro de 1986.- Humberto Lucena, Presidente. - Sl.ll!lao_hll_Derzi, Relator........:
Alaor Coutinho- Lourival Baptista- Nivaldo Machado
.......: Mauro Borges- Marcelo Miranda.
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programa de metas que complementa o chamado Plano
Cruzado.
Acrescenta o ilustre Governador que os _percentuais
relativos às âreas consideradas prioritárias atingem em
conjunto 71,9[%, sendo 26,13% para Educação e Cultura; 22,21% par~ Saúde e_Sanean;ten_to;9,08% para Assis~
tência e Preyidência; e 1~.._49%_ para a Segurança Pública.
Desde logo, deve-se destacar que, em comparação
com o orçamento do exerdcio em curso, foi significativa.:
ffiente elevada a participação percentual dos gastos em
Segurança Pública (de 11,15% para 14,49%) e em Assistência e Previdência (de 7,43% para 9,08%), reduzindose, cm contrapartida, as aplicações em Saúde e Saneamento (de 27,35%-para 22,21%) eeriJ. EduCação e Cultura
(d\! 28,59% para 26,13%), de acordo ço_m os dados disponíveis.
As despesas com Adiministração e. Planejamento,
l)).ais af~ta~ às Secretarias culos or9amentos no~ co_mpete
analizar, também terão sua participação elevada de
t0,13%, no orçamento do corrente exercício, para
11,20%, na proposta orçamentária em análise, porém
esse percentual situa-se ainda num patamar razoável, se
Compararmos com os gastos históricos nessa função, que
foram de 18,27%, 23,88% e 24,40% do orçamento do Distrito Federal, respectivamente, nos anos de 1983, 1984 e

-supervisão das atividades relacionadas com empreendimentos ou obras não incluídas na competência
das demais Secretarias.
Para desempenho dessas funções, a Secrc.taria de governo dispõe da seguinte estrutura organizacional:
a) Órgãos Cl!ntrais;
....:.. Gabinete do Secretário;
-Divisão de Administraç;!o Geral;
-Coordenação do Sisü~tft~ ôe Planejamento;
-Coordenação_ do Sistema de Orçamento;
-Coordenação do Sistema de Modernização Administrativa:
. ~ CooÍdenação das Administrações Regionais;
- Núdeo d~ Controle de Processamento de Dados;
-Junta do Serviço Militar.
b) .Qrgãos Descentralizados sem Personalidade Jurfdica:
-Administração Regional do Gama;
--Aáministração Regional de Taguatinga;
- Administração Regional de Brazlándia;
-Administração Regional de Sobradinho;
-:-Administração Regional de Planaltimt;
_ ~ _Administra_ção da Cidade Satélit~ do Núcleo Bandeirante;
-AdministraÇão do Setor Residencial, lndúSúia e

1985.

Abastccim~nto.

No que se refere~ o_~ig~!fldftS receitas, cabe frisar a. expectativa expressã-no- orçã.men(o proposto, de lígeiri redução da deperidéncia do governo do Distrito Federal
e_D;l_relação à União, pois qu~ as transferências destapassariam de 67,2%. em 1986; para 6J,"S%, õo próximo
exercício.
Vistos esses aspectos gerais, passamos a apreciar as
partes referentes à Secretaria de Governo e à Secretaria
c!_e Adf!linistração.
··
Secretaria de Governo
·A Secretaria de Governo regida, ba~i\;::tmente, pela Lei
4.545, de 10 de dezembro de )964, e pelo DecretO n~>
2.897, de 16 de maio de 1975, tem por finalidade a imp[ementação das atividades de g_estão gera[, no âmbito do
respectivo governO~ atuaii.do nas seguinteS ãl'eas de competênc~a: - '·
- execução central das ativ_idades de planejamento,
orçamento e modernização administrativa, estatística e
processamento de du.dos;
- orientação normativa, controle técnico e fiscalização específica da execução setorial das atividades de
planejamento, orçamento, modernização administrativa,
-estatíStiCa e processamento de dados;
- supervisão e coordenação das atividades das a,dministrações regionaís;

_n'~

PARECER
N• 1.052, de 1986
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei do Senado n'~l98, de 1986 --DF, que "estima
a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1987" - SeCretaria do Gow
verno e Secretaria de Administrllçiio.

Relator: Senador Mauro Borges
Cóm a Mensagem nl' 353, de 1986 (nl' 501, na origem) e
conforme o disposto no art. 42, inciso V, combinado
com ·o--art. 17, § li' da Constituiçãõ, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República encaminhou à considew
ração do Senado Federal o Projeto de Lei Orçam~ntária
do Distrito Federal para o exercício finariceiro-de 1987.
A proposta em questão estima a receita-do Governo
do Dis-trito Federal em CzS 7.644.215.000,00 (sete .bi·
lhões, seiscentos e quarenta e quatro-milhões, duzentos e
quirize mil cruzados) e fixa uma despesa de. igual vulto,
para o próximo exercício.
A Exposição de Motivos do Senhor Governador assiw
nala que a proposta atende às diretrizes do I Plano Na~
clonai de Desenvolvim~nto da nova República,
mantendo-se fiel às prioridades desta e aos objetivos do
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·-_c) Órgão DescentralizadO com Personalidade Jurfdi~

ca:
-Companhia de Desenvolvimento do Planalto Cen~
lral.
.. As despesas a serem realizadas por essa Secretaria foram fixadas, na proposta em exame, em CzS
196.923.000,00 (cento e noventa e seis milhões, novecentos e vint~ _e trê& mil cruzados), provenientc:io de recursos
do Tesouro. Tal monta11te reprC!)cnta 2,77% do total do
orçamento de 1987. denotando-se ligeiro incremento em
comparação com a participação no orçamento do atual
exercício que é de 2,69%.
Para uma avaliação mais global dos gastos dessa Secretaria. faz-se mister, porém, acrescentar a importância
de Ç,l$ 111.159.000.00 (cento e onze milhões, cento e cinqUenta e nove mil cruzados), cobertos com recursos obtidos pela CODEPLAN - Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central, entida~e da Administração
-iUdireta sob·a supervisão dessa Secretaria. Com isso, a
Secretaria de governo terá, em 1987, à sua disposição,
4,03% do total de despesa prevista com recursos de todas
as fontes, quando no ano de 1986 obtém, sob esse mesmo
enfoque. 4,53%, caracterizando assim uma economia
prevista _de 0,50% do orçamento nesse tipo de atividade.
Ü$ ç_ecursos do Tesouro alocados à Secretaria de governo serão gastos pelas unidades que compõem a sua
~trutura básica, nos valores e proporções a seguir indiw
- cados:

Unidades orçameht"á:i:'ias

Valores
·cz~.

- Secretaria do governo
--sec. do GoV~ ._ Entid. Supervis_ionada
Adm. da C:t:d'- :sat- do· N. Bandeiránt'e
Região Ad-m1niStr-S.tiVá II - Gama

-

Região Admfnistl:'ã.tiVa III
Região Admin"i-st-rãtiva IV
~Retjião Administrativ-a v
Região Administrativa VI

-

- Taguatinga
Brazlândia
Sobradinho
1?1ana1tina

Adm. dó Setoi" Res. Ind._ e Aba$tecimentp
- Administração -·da Ceilãndia

T

O T

A L

ern

l..OOO,OO

83.289·l9- 814
7"-·650
14.834
22.161
5.928
10-839
8:667
_10.796
12.945
196.923

-42 ,_3-0%
lO ,06%
3.;89%
7,53%
11,25%
3,01%

s·,su
4,40%
5,48%
6,57%
100,00%

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Outubro de 1986
No que se refere à natureza econômica dps gastos,
verifica-se que a Secretaria só terá despesas correntes;
nas de capital consta apenas a importância simhólicà -de
CzS 2.000,00 paTa o próximO exercício. Ainda quanto a
esse _aspecto, o orçamento propo:-.to indica que 89,17%
representarão despesas de custeio, compreendendo principalmente gastos com pessoal, serviços de terceiros e encargos, o que guarda coerência com a finalidade do órgão em tela,
Quanto à classificação por funções, observa:-~e- que
93,56% doS recursos da Secretaria de governo serão gastos em Administração e Planejamento, e os_ restante.s
6,44% na função Habitação e Urbanismo, divisão essa
que condiz com as áreas de competência da instituição.
Examinando a programa~ão de trabalho dessa S~cre~_
taria, percebe-se que 72;85% dõs recursos serão-gaStos
com a manutenção de atividades rotineiras e ap~nas
27,15% com projetas, sendo a qUase totalídade destes desenvolvida mediante acordos, contratos e convênios.
As ativídades de manutenção das administrações rewgionais das cidades satélites são as que receberão maior
volume de recursos, como já tem ocorrido nos anos anteriores, atingindo 37,77% do total do orçamento. As OU·
tras duas atividades mais cuStosis serão a de "coordenação das atividades de planejamento, orçamento e modernização da ação governamental", com 9,94%, e a de
"apoio ao desenvolvimento da açào gove~namental",
com 10,06%, sendo esta última implementada pela CODEPLAN Companhia do Desenvolvimento d_o Planalto
CentraL
Secretaria de Administração
A Secretaria de Administração é o órgão encarregado
de proporcionar o apoio necessáriO àS atividadeS do governo no Distrito Federal, de acordo com a Lei n"' 4.545,
de 10 de dezembro de 1964, art. 49, e mais os Decretos
n'i's 2.250/73, 2.978/75, 4.670/7~ e 6.526/81. Cabem a
essa instituição as seguintes competências:
- Planejamento dos Sistenias df: Pessoal, material,
transportes internos, documentação e comunicação administrativa, administração de prôpfíos e recursOS humanos;
-Execução central das ativid.ades de, pessoal, materia!. transportes internos, documentação e comunicação
administrativa, administi-áção de :Próprios e recursos humanos;
-Orientação normativa, controle técnico _e fiscalização específica da execução das atividades setoriais de
pessoal, material, transportes internos, -documentação e
comunicação administratiVa,- administração de próprios
e recursos humanos;
-Coordenação, acompanhamento e controle das atividades de recursos humanos nas Administrações Direta
e Indireta e nas Fundações:
- Planejamento e execução das ativi4ades de treinamenta, aperfeiçoamento e seleção de pessoal;

- Elaboração, impressão e distribuição do jornal oficial do Distrito Federal;
-Elaboração e expedição de Normas para execução
das ati'{idades de Administração G~r_al, compreendidas
em suas áreas de atuação.
E: a seguinte a estrutura básica da Secretaria de Administração:
A) Órgãos Centrais:
-Gabinete do Secretário;
-Coordenação Normativa do Sistema de Recursos
Humanos;
- Coordenação Normativa dos Sistemas de Apaio;
-Coordenação do Sistema de Material;
- Co.ordenação do Sistema de Transportes Inte:rnos;
--~Çoordenação do Sistema de Administração de Pró·
pr_ios;
- Departamento de Administração de Pessoal;
- Departamento de Documentação e Comunicação
Administrativa;
-Divisão de Divulgação;
-Divisão de AdministraçãO Geral.
B) Órgãos de Deliberação Coletiva:
- Conselho de Política de Pessoal;
-Comissão de Licitação.
C) órgão Descentralizado sem Personalidade Jurídi-

ca:_ Instituto de Desenvol_vimento de_ Re_cursos Humanos.
A Secretaiia de Administração contará de acordo com
a proposta orçamentária em exame, com uma dotação
de CzS: 366.850.000,00 (trezentos e sessenta e seis milhões
e oitocentos e cinqUenta mil cruzados), originários de r-ecursos do Tesouro, representando 5,17% do_ orçamento
de 1987, contra 5,68% do orçamento do exercício em curso.
'Esses recursos serão divididos entre 2 (duas) unidades
Orçamentária~: a primeira, com designação idêntica à da
instituiÇãO disporá de 95,36% das dotações e a segunda,
O Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos
- IDR, entida-de descentralizada,_com autonomia relatiVa e sem personalidade jurídica própria, que fiCará- cOril
os 4~64% restantes.
Do ponto de vista da classificação econôl!_lica, t()dos .
õs dispêndios constituirão despesas correntes, incluindo
quase somente o custeio de pessoal, serviços de terceiros
e__f:.n_cargos e o_ pagamento de inativos.
- No que tange as funções desempenhadas por essa instituição, os dados indicam que a de Administração abarcará 43,69% dos recursos e a de Previdência os outros
56,31%, adequando-se, assim, a fiflalidade e competência
--precípuas da Secretaria.
Ao examinar a programação de trabalho verifica-se
que a exemplo do ano anterior, todos os recursos são
destinadOS-à niimutenção de atividades já existentes, não
estando previsto nenhum novo projeto. Dentre essas atiw
vidades salientam-se:
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São essas as principais considerã.ções que podem ser
feitas em _relação às partes que nos coube relatar,
Assim, tendo em vista que as dotações previstas para
as Secretarias de governo e de Administração situam-se
em patamares compatíveis com as diretriz.es, metas e
prioridades que o governo do Distrito Federal pretende
seguir, conforme Exposição de Motivos do Senhor Governador, levando em conta que cada uma delas obterá,
nos termos do orçamento proposto, uma redução percentual de 0,5% (ffieio por cento) na sua participação nos
gastos totais, em co_mparação com o orçamento do ano
em cu_rso, denotando um esforço para tornar mais eficiente e menos onerosa a máquina administrativa volta~
da para as atividades-meio, opinamos pela aprovação do
presente Projeto, nas partes referentes às Secretarias de
governo e de Administração, consignando a não apresentação de emendas pertinentes a essas partes.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1986.- Humberto Lucena, Presidente - Mauro Borges, Relator , Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Alaor Coutinho
- Lourival Baptista - Nivallfo Machado.

PARECER

N• 1.053, de 1986
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei do Senado rr' 198, de 1986-DF (Mensagem 11"'
353, de 1986, na Presidência da República), que "estima a receita_ e fixa a despesa do Distrito Federal
para o exercício fiDanceiro de 1987"- Secretaria de
Finanças e Reserva de Contingência.

Relator: Senador Marcelo Miranda
O Projeto de lei em exame, encaminhado pelo Senhor
- Presidente da República ao Senado Federal, em atenção
aos arts. 43, V e 17, §i' da Constituição Federal, visa es-timar a receita e fixar a despesa do Distrito Federal para
o exercício de 1987, Cabendo· nos, nesse passo, analisar a
parte relativa à Secretaria de Finanças e Reserva de Contingência.
Preliminarmente, cabe ressaltar que a previsão de receita e a correspondente autorização de despesa para o
exercício eril teia alcança a cifra de Cz$ 7.085.965 .000,00,
originando-se de arrecadação própria a quantia de CzS
1.997.875,00, enquãnto' que- as transferências e apropriações orçam Cz$ 5~088.090,00.
E assim sendo, conclui-se que a participação da receita
oriunda da entidade atinge a 28,2% enquanto que a
União participa com aproximadamente 71,8% do valor
fixado no presente Projeto de Lei Orçamentária.
Além da receita no âmbito da Administração Central,
de ressaltar-se aquela relativa a órgãos da chamada administração indireta e às Fun~açôes, que atingem a Cz$
558.250, sendo CzS 541.424 de receitas correntes e Cz$
16.826 de receitas de capital.
Passamos à análise de primeiro tópico a ser enfocado
no presente docwnento opinativo.
I - Secretaria de Finanças

Valor

Atividad~s

em

Pa:z;t._

~-

Cz$ LOOO,OO

Encargos_ com Inativos e PerisLonLsLás~.~
Direção e -coorderlação- dOS" -SiStemas
Administrativos ..................................... .
Encargos com a ManutençãO

de- T.ian~-

portes Internos ..................-................ ,
Encargos com a Man~tenção de.
. --· ... ·-· ~ ......... ---- ...... .

21-536

Desenvolvimento- de Recursos--Hurnanás .....

17-014

4,64%

outras Atividades .......... _-_ ................ ..

lO .116

2, 76%

Próprios do GDF

T O T A L

100' 00%-

Esse órgão tem por atribuições o planejamento, programação e execução das atividades concernentes à receita do Distrito Federal; o planejamento dos Sistemas
de despesa, contabilidade, administrações financeira e
patrimonial; a execução central de atividades relativas à
desp~sa, contabilidade e administraç(jes financeira e patdriloilfal; a orientação normativa, controle técnico e fisc_alização específica da exCcução setorial de atividades
dos sistemas de despesa, contabilidade e administração
patrimonial; rianejamento, programação e execução das
a_ilvidades de- auditoria financeira; planejamento, programação e execução das atividades relacionadas com o
sistema de informações económico-fiscais do Distrito
Federal; e elaboração das Normas pa.ra a execução das
atividades relativas à receita, despesa, contabilidade, administração fazendária, financeira, patrimonial e audito~
ria fina-nceira.
Evidencia-se, assim, a relevância dessa Secretaria no
complexo da Administração do Distrito Federal, uma
_vez que do seu desempenho depende o exercício das
funç_ões essenciais do Poder Público local.
Além do Gabinete do Secretário, integram a Secreta-.
ria d!=: Finanças qs seguintes órgão~: Departamento da
Receit~, da Despesa, Coordenação dC? Sist~a de Conta-
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bilidade, do Sistema de Administração Patrimonial, De-partamento de Auditoria e Divisão de Administração
Geral.

menciona-se o Ban.co de Brasília S/ A, como agente de
Prevê o Projeto de Lei de Meios uma dotação de Cz$
779.555.000 para a Secretaria, dos quais CzS 471.197.~
destínam~se para projetas e Cz$ 308.358.QOO para ativi~
dades.
_
_
O quadro de Programa de Trabalho apresenta os se-guintes dados:
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II - Reserva de Contingência
O Projeto da Lei de Meios do Distrito Federal, para o
exercício de 1987, destina Cz$ 115.284~000,00 pai'a a
rubrica Reserva de Contíngência, o que ã:presenta o percentual de 1,2% do total d_o o_rçamento proposto.
A aloçação de recursos a esse título Qâ-se em cumprimento à norma que alterou a redação do art. 91 do
Decreto-lei n~>_200, de 1967, que instituiu- a chamd~ "Reforma Administrativa". É a seguinte a redação dada àquele dispositivo .Pelo Decreto·lei n~ 1.763, de 16 de janeiro de 1980:
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A prop()sição em exame contempla a Secreta-ria de Fi·
nanças com 11% (onze por cento) dos Recursos do Tesouro que correspondem a CzS 7.085.965.000,00 conforme já foi-an1eríormente mencionado.
Tal percentual justifica-se ten<lo em _vista os encarg-os
relativos aos pagamentos de juros e amortização da dívida pública contratada e os financiamentOs a programas
de desenvolvimento que atingem a importância de CzS
467.593.000;00 .. - - Os gastos com despesas relacionadas com a Administração Geral estão orçados em _Cd~_104.7_2l.OOO,OO
acrescendo-se os encargos a serem encaminhados ao
Programa de Formação do Património do Servidor
Público no valor de CzS 58.460.000,00.
Com-paratldo-se a dotação proposta com aquela prevista para o exercício em vigor, vislumbra-Se um aumento, em termos re_ais, de 15,46%, cabendo esclarecer que a
lei de meios vigentes prevê para a Secretariã de Finanças
uma participação de 9,91% da despésa fixada.
Os dados ora refe.ridos deixam evidenciaQ.o q_ue a pro-_
posição que ora apreciamos acha~se plenamente justificada, devendo merecer, nesta parte, o acolhimeo_tQ dest~
Casa, em decorrência, ainda, de inexistênCia de qualquer
obstáculo na ordem jurídica.

PARECER No 1.045, DE 1986

desenvolvimento regional.

Como entidades de deliberação coletiva contam~se a
Junta de Recursos Fiscais e a Comisii_ãQ de Campanhas
de !ncentivos à Arrecadação.
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.. ~'Art. 91. Sob ·a denominação de Reserva de
Contingência, o orçamento anual poderá conter do"iaÇão global não eSpecificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou
categoria económica, cujos recursos s_erão utilizados
para a abertura de créditos adicionais."
Trata-se, pois, de reserva que se presta para fazer face
à necessidade de eventuais aberturas de crêditos adicionais, cuja definição contém-se no art, 40 da Lei n~> 4.320,
de I7 de março de 1964, os quais se classificam em suplementares, especiais e extraordinários.
Nos Ctltimos orçamentos do Distrito Federal tem-se
verificado reduções dos valores consignados como Reserva de Contingência, o que demonstra um certo aperfeiçoamento na elaboração do mesmo que tem previsto
valores bastante próximos das necessidades das unidades
orçamentárias, dos programas ou das funções.
o

Tambêm nessa parte nada nos ocorre que possa ser
oposto para obstaculizar a tramitação do projeto.
I l l - Conclusão
Do exame da proposição concluiMse que a mesma se
afina cõm as diretrizes juridicas pertinentes e com a boa
técnica orçamentária.
Ao Projeto não f-oram apresentadas emendas.
As razões alinhadas levam-nos a opinar pela apro-vação da matéria que atinge o projeto de lei que fix"a a
despesa e estima a receita do Distrito Federal para o
exercício de 1987, nã -parte relativa à Secretaria de Finanças e à Reserva de Contingência_.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1986.- Hum"
berto Lucena, Presidente - Marcelo Miranda, Relator
- Nivaldo Machado ':"""" Saldanha Derzi - Alaor Coutinho - Lourival Baptista - Mauro Borges.

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto

dé Lei do Senado n~' 198, de 1986- DF, uqlle estima

i Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1987- Anexos: Secretaria de
Educação e Secretaria da Cultura".
Relator: Senador Mauro Borges

I. O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, por intermédio da Mensagem n' 353, de 1986 (n"' 501,
na origem), acompanhada da Exposição de Motivos nl'
17f86- Gl\_G, do Senhor Gover_nador do DJs!-fH~ Federal, submete à apreclação do Senado Federal o projeto
de l~ ~ue estima a Receita e fixa a correspondente"Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de
1987 em CzS 7.644.215.000,00 (sete bilhões, seiscentos e
quarenta e quatro milhões, duzentos e quinze mil cruza-

dos).
2. Por indicação do Senhor Presidente da Comissão
do Distrito Federal, cabe· nos relatar os Anexos relativos
à Secretaria de Educação e à Secretaria da Cultura, esta
criada recentemente por força da Lei nl' 7.456, de 19 de
abril de 1986.
3. De acordo com a legislação pertinente, as competências e a composição dos órgãos básicos centrais de
ambas as Secretarias estão definidas da seguinte maneira:

A.

Secretaria de Educação

-Competência
-Administração, organização, planejamento e avaliação do __sistema educacional;
- Elaboração, acompanhamento e controle do plano
educacional do Distrito Federal;
- Assistência técnica e financeira necessárias ao- desenvolvimento de instituições particulares e irüegração
dentro da política global d_o Distrito Federal;
- Planejamento, coordenação, controle e avaliação
de programas de treinamento, aperfeiçoamento de pes-soal técnico, docente e administrativo do sistema educacional;
- Planejamento para aplicação de investimentos
públicos e particulares na estrutura educacional;
-Programação, supervisão e avaliação da política de
preservação do património histórico e artfstico.
Órgãos Básicos
Centrais
,__Gabinete do Secretâtio;
-Departamento de Planejamento Educacional;
-Departamento de Património Histórico e Artístico;
-Departamento de Inspeção de Ensino;
-Divisão de Administração Geral.
Descentralizado com Personalidade Jurídica
-

Fundação Educacional do Distrito Federal.
De Deliberação Colctiva

-Conselho de Educação do Distrito Federal;
-Comissão de Moral e Civismo do Distrito
FederaljCOMOCI-DF.
B.

Secretaria da Cultura

-Competência
- Pianejar, administrar, coordenar, preservar, estimular e apoiar a política cultural e o processo de produçã_o cultural do Distrito Federal;
- Planejar a aplicação de investimentos públicos e
particulares em bens patrimoniais e culturais;
- Planejar, estimular e promover estudos e pesquisas
sobre o processo cultural e o património cultural em todos os seus aspectos, articulando-se com instituições de

pesquisa;
- Preservar o patrimóniO cultural âo Distrito Federal
e dívulgar os bens culturais;
- Planejar, supervisionar, coordenar, promover estudos e pesguisas para a implantação das Bibliotecas
Púhlica"S e MuseuS do Distrito Federal;
-Recolher, preservar, garantir a proteção especial a
documentos arquivísticos de valor permanente 1 produzidos e acumulados pela Administraçã"o-Direta, Indireta e
Fundações do Distrito Federal.

·--- • , piÁ RIO DO CONGRE§~O NAC!ONAL{Seçã~IJ)_
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Descentralizado sem
Personalidade Jurídica

Orgãos Básicos
Centrais

-ArquivO Públic_o do DiStiito_- Federal.

-Gabinete do Secretário;
-Assessoria de Planejamento;

Descentralizado com
Personalidade Jurídica

- Coordenadoria do Programa de Património Cultural;

-Coordenado ria do Programa de Integração e Intercâmbio Cultural;
- Coordenadoria do Programa de Bibliotecas;
- Coordenadoria do Programa de Museus;
-Divisão de Administiai;;ão Geral.

-Fundação Cubural do Distrito Federal.
De Deliberação Coletiva
- CorfsClho de Cultura do DiStrito Federal.
4. Ã função Educação e Cultura foram alocados recursos num total de CzS 1.852.075.000,00_ (hum bilhão,
oitocentos e cinqUenta e dois milhões, setenta e cinco mil
cruzado!!), que correspondem a 26.13% (vinte e seis por
cento e treze centésimos), do Orçamento do Distrito Fe-

QEMONSIRATIVO prj.S DE.SP~SAS DO GDF NA MA.NUTENCÃQ
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deral para o exercício de 1987, o que representa um percentual dc-2,49% (dois por cento e quarenta e nove centésimoS)-;-infefior ao -do exercíciO em curso, correspondente a 28,62% (vinte e oito por cento e sessenta e dois centésimos).
5. O cumprímento da Lei n'17.348, de 24 de julho de
~985, que disp~e sobre a execução do §4"' do art. 176, da
Constituíção Federal, vem demonstrando no Quadro
abaixo das despesas do GDF na manutenção e no desenvolvimento do ensino, atingindo o montante de Cz$
1.792.519.000,00 (hum bilhã-o~ setecentoS e noventa e
dois milhões, quinhentos e dezenove mil cruzados), correspondente a 25,39% (vinte e cinco por cento e trinta
centésimos), do Orçamento do Governo do Distrito Federal.

DESENVOLVIME:~fTO DO ENSINO

SPRCJ/
TITULO

SATIV

VALOR

08.07.021.2.03"6

COORDENAÇXo DO PLANEJÃMENTO- D"O SISTEMA tÕiJcÁÚÕNAt.

08.07.021.2.838

MÁNUTESÇÃO o0S SERVIÇOS MiMIN'!STRATIVOS -OÃ

oa.Io:oS4.L8a4

tUNtiAÇXo

30.372
EDUCA:..

CIONAL

474.832

ADMINISTRAÇÃO GERAL

505.204

ADMINISTRAÇ"ÃO

505.204

DESE:t;VOLVIME:-~lTO DE PESQUisAS EDUCACIONAIS

70

PESQUISA f"UNO)',MEiiTAL

70

Cif:NCIA E TECNOLOGIA

70

08.42.188.l.B74

CONSTRUÇÃO RE::PARO E ADAPTAÇÃO -OE PR~DIOS ESCOLARES DE PRI-

08.42.188.2.839"

CÕORDEJÚ,çÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO

MF.:IRO GRAU

08. 43.188.2 ._840

12.110

DE~-PRii-IEÚW

GRAU

804.871

ENSINO REGULAR

816 •.981

ENSINO OE PRIMEIRO GRAU

816.981

COORDENA:ÇÃO E t-1ANUTENÇÃ.o o-o E~:S-HIO

OE

sEGúNóÕ- GRAU

413.220

ENSINO REGULAR

08.43.199.1.8T9

413.220

tõ~STRUÇÃO, REPARO E ADAPTAÇÃO DE PRtiDIQS ESCOLARES

SEGUNDO GRA"U

2.853

ENSir>O POL-IVALENTE

2.883

ENSINO DE SEGUNDO GRAU

08. 4.5. 2l7 .1. 9;i6

08.46.223.1.828

416.103

E'ROGRA.'fA OE ESCOLA CO~l.l'NITÁRU

NÂS CIDADES sAT~L!TES

306

ENSINO SUPLETIVO

306

--C:6t0N IA DE f f:R I AS

fJS

t SICA

735

EDUCAÇ~O ~fSICA E- DESPORTOS

735.

PRaGRJ..."'L\- DO LIVRO DIDÁTICO-

.,-

Ltv'R6 DIDÁTICO

47

ASSIS'Il:NCIA A :EDUCANDO$

08.75.427.1.882

08.75.428.1.834

306

TREINA.'1ENTO DE RECURSOS' HUMA..'-IOS-

EDUCAÇÃO f

08.47.236:1.881

oE

47

DISTRIBUIÇÃO DA M.ERENDA ESCO_L.AR

47. S41

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

47.$41

PROGRA.'iA INTEGRADO ÕE- SAt.fDE ES"CQLJ..R
ASSIST~NCIA MÉDICA E Si\..'HTÁRIA

SAÚDE

688-68.6

48.229
1.787.675

EDUCAÇÂO E CULTURA
l3~75.235~2.8li ~ - --:PROGRAMA DE BOLSAS ÓE ESTUDOS

BOLSAS OE ESTUDOS

-Ã MtOICO.S--Rt'SIDE.NTE.S

·4.844
4.644

SArJOE

4.80.:4

SA.I.lOE E SA.NEA."tE"NTO

4.844

TOTAL

GERAL

l-792~519

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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Releva notar <iue este percentual é ligeiramente inferior do exercicio em curso, cujas despesas - na manutenção e no desenvolvimento do ensino- foram fixados
em 27% (vinte e sete por cento).
6. '.Ã Secretaria de Educação foram alocados Cz$
1.788.411.000,00. (hum bilhão, setecentos e oitenta e oito
milhões, quatrocentos e onze mil cruz_ados), sendo Cz$

Outubro de 1986

1.786.943.000,00 (hum bilhão, setecentos e oitenta e seis
milhões, novecentos e quarenta e três mil cruzados), de
recursos vinculados do Tesouro.
7. Temos, a seguir, os quadros demonstrativos dos
programas e subprogramas da Secretaria de Educação,
discriminados por projetas e atividades e por categorias
económicas, merecendo destaque o ensino regular de primeiro grau.

31.108.000,00 (trinta e um milhões, cento e oito mil cruzados), destinados à própria Secretaria para despesas
correntes e, Czl 1.757.303.000,00 (hum bHhão, setecentos e cinqUenta e sete milhões, trezentos e três mil cruzados), destinados às entidades supervisionadas. Daquele
montante, conforme o vínculo com os recursos, Cz$
1.468.000,00 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e oito
mil cruzados), consistem de recurs9s ord.~nârios e CzS
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8.

As despesas por fonte de recursos das entidades

cotas do Fundo de Particípação dos Mun"ícípioS, a con-

superVisionadas, consolídando projetas e atividndes, cs- ,

tribúiçào do salário-educação e as transferências da

tão demonstradas no quadro seguinte, que discrimina as
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ocupam papel ielevante pelo montante de recursos que
lhes foram destinados para despesas correntes.

9. No Programa de Trabalho das Entidades Supervisionadas, o ensino regular de primeiro e segundo graus
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10. Ã Secretaria da Cultura foram alocados Cz$
42.150.000,00 (quarenta e dois milhões, cento e cinqUenta mil cruzados), sendo Cz$ 3.350.000,00 (três milhões,
trezentos e cinqUenta mil cruzados) destinados à própria
Secretaria, Cz$ 37.307.000,00 (trinta e s.ete milhões, trezentos e sete mil cruzados), às entidades supervisionadas
e Cz$ 1.493.000,00 (hum milhão, quatrocentos e noventa

e três mil cruzados), ao ArquEvo Público do Distrito Federal.
Trata-se de recursos ordinários não vinculados, destinados preva1entemente a despesas correntes, excluindose apenas CzJ 300.000,00 (trezentos mil cruzados), do
montante destinado à própria Secretaria da Cultura para
despesas de capital.
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O projeto de construção_, ampliação, adaptação, refor-

que dão ênfase aos aspectos adminístratiYo_s, víndo a se-

ma c equipamento de unidades museolPgicas do Distrito
Federal serã desenvolvido pela própria Secretaria de
Cultura com re.cursos da o~dem de .C?S 50.000,00 (cinqUenta mil cruzados).
11. Os Programas e Subprogramas da Secretaria da
CUltura, discriminados por Projetas e por Categorias
Econõmicas, estão demonstrados nos Quadros_ abaixo

g_uir a_d_[fus~o cu~tural prevalentemente realizada pelas
entidades supervisionadã:s que, além de se encarregarem
das promoçi)es_cult_~~ais e oferecerem ~ssistência finan~
ceiri à A·cademia Bfasiliense de Letras e à Sociedade Ci~
vil Memorial Jus_ce\ino Kubitschek, têm também entre
suas prioridades o projeto de implementação da Orques~
tra do_ "I::eatio Nacional de Brasília.
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12. As atiVidades constantes do Programa de Trabalho do Arquivo Público do Distrito Federal explicitam o

.
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recolhimento, a preservação e a divulgação da documentação histórica do GDF, conforme Quadro abaixo.
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O exame do orçamerito em tela,· nõ.'qtie-se·refere a seter socialmente tão relevante como a educação, contou
com os dados enviados pelo Governo do Distrito Federal, tendo sido examinados também outros documentos,
especialmente o Diagn6stico do Setor Educaçilo, correspondente ao I Plano Trienal de Governo. Todavia, a
análise poderia ser mais aprofundada e a contribuição
deste Órgão têcnico poderia ser m<iis Substanciosa se
contasse com mais informaÇões a·curto prazo. o entendimento dos problemas setoriais, no espíríto de mútua
colaboração entre os Poderes Legislativo e Executivo,
fica facilitado quando se percorie diligentemente o Caminho que vai da repartição da receita até as linhas _deação
que justificam as dCspesas. Côhforme. a boã técnica,
deve-se caminhar do topo para· a _base e vice~versa.
Fica claro, porém, o esforço do GOverno do Distrito
Federal, coerente com o seu programa, em favor~ da educação e da cultura. Parte ponderável do· orçamento,
constituindo notável empenho, será dispendida naqueles
setores. O desafio é realmente formidável quando levamos em consideração a estimativa de crescimeri.to da população total, entre 1986 e 198.7, da ordem de 4, 7% e, entre 1986 e 1989, da ordem de 22,]% {e5tinlativis-prenmz~
nares da CODEPLAN/DF). O incremento estimado_ da
matrícula total na rede escolar pública para 1987 é de
4,6%, sendo de 12,2% para o ensino supletivo. O crescimento vegetativo da população ,e as migrações internas
continuam, portanto, a exigir ma)s dq s_istema edUC<!c!o~ _
na!. Os efeitos, conforme o mencionado Diagnóstico do
Setor Educação, já se traduzem em excessivo número de
alunos nas salas de aula, elevados níveis de repetência e
evasão, diminuição da jornada escolar em certas áreas,
grande número de prédios escolares exigindo reparos
(56% ao todo) e necessidade de expansão da rede física.
Tais problemas, evidentemente, tendem a onerar sobretudo as faixas menos aquinhoadas da população, que se
expandem nas cidades-satélites.
Diante deste quadro, não deixa de ser preocupante
que o percentual de despesas educacionais sobre o total
tenha diminuído. Da mesma Tcirma, chamam anos~~
atenção as pequenas d.otações pa_ra o ensino supletivo, e
a assistência ao educando. EmbOra o Estado assegure a
gratuidade passiva (escola livre dO pagamento de anuidade), a gratuidade ativa (não pagamento de anuidades
aliado às condições necessãrias à freqUência escolar)
cumpre ser aperfeiÇoada em áreits de pobreza. De outro
modo, poder-se-á gastar muito mais em termos de repetência e evasão. Por outro lado, cabe consignar' que o ensino especial não dispõe de uma sub-rubrica própria.
Embora a decisão possa encontrar fundamento na boa
técnica, cabe lembrar que o efetivo amparo aoS deficientes é imperativo constitucional, _nos termos d::t Emenda
n9 12/78. O Distrito Federal vC:m p-restando esta assistência no campo educacional e outros. Contudo, como_este
é um grupo altamente desprivilegiado da sociec!::t9.e, ~.on
vém contribuir para a sua proteção inclusive em termos
de alocação de recursos. Por está i"aião, ousamps sugerir
que seja examinada a viabilidade de, no próximo orçamento, fazer constar uma sub-rubrica específica.

Estamos certos que, diante dos desafios da educação e
da cultura, o Governo do DistritO Federal saberá ultrapassar os escolhos, como tem feito, de modo a proporcionar à população o atendimento efetivo que a mesma
merece. Assim, aute ~o .exposto, opinamos peta ãprovação do projeto, fl.o. que se refere.~ Secretarias de Educação e Cultura, vez que não foram apresentadas emendas a estas partes.
_
Sala das Comissões, 15 de,9utubro. de 1986.- Hum-berto Lucena, Presidente - Mauro Borges, Relator Saldanha D~_rzi -·Aiaor Cou~inho -· Lourival Baptista
- NlvaTdo Machado - Marcelo Miranda.

PARECER

N• 1.055, de 1986
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei do Sena~o no;~ 198/86-pf:, que "estima aReceita e fixa a tlespesa do DisiritÕ Federal para 1987
- Secretaria de Saúde e Secretaria de ServiÇO!! So-ciais".
Relator: Senador Nivaldo Machado
Pela Mensagem nq 353 dc_1986 (iio;~ S0-1, nà .Õrigeffi.)," o-_
Senhor Presidente da República submete à apreciação_
do Senado Federal, no,s termos dos artigos 57, IV e 17,
··parágrafo f9 da ConstituiçãO Federal, o Profeta de Lei
do Senado nq 198, de 1986-DF que estima a Receita e
fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1987.
Acompanha o Projeto Exposição de Motivos do Senhor Presidente que. "a definição de recursos mantém as
prioridades da Nova República envolvendo as recomendações de Vossa Excelência ao anunciar os novos objetivos do Programa de Metas que complementa o Plano
Cruzado". Consta ainda da mesma ~posição que ...as
diretriies es,tã.o, também, ajustadas ao I PND, dentro do
espírito de prioridade para as ações sociais".
De fato, cerca de 71,91% dos recursos são destinados a
área sociaJ: 26,13% para educação e Cultura, 22,2% para
Saúde e Saneamento, 9,08% para Assistência e Previdência e 14,49% para a Segurança Pú~Iica. Porém, comparado ao Orçimento do ano anterior, houve uma queda na
particlpação.da área social, no cômputo geral. Assim, na
Proposta orçamentária para 1986, 74,49% dos recursos
destinavam-se àquela área. Da mesma forma:, houve
uma queda do percentual destinado à Saúde ..e Saneamento, passando de 27,39% na Proposta para 1986, a
22,21%, na âtual. Para Assistência e Previdência, opercentual para ·J987 ç. de. 9,08% sendo Superior ao de 1986,
que foi de 7,44% ..
Secretaria de Saúde
A Secretaria de Saúde está regulamentada pela Lei nq
_ 4.545, de· 10 de dCzenibro de 1964 e pelo Decreto no;~
- 2.976, de 12 de agosto de 1.975 que estabeleceu entre suas
- cornpetêncíaS as seguintes:

I
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I

''lll
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-O estabelecimento da política de saúde do Distrito
Federal, compatibilizando-a com a política de saúde e a
de desenvolvimento económico-social do País, em coordenação com as demais instituições do setor;
-O planejamento, organização, direção, coordenação, execução, avaliação e fiscalização das atividades
de promoção, proteção e recuperação da saúde;
-A construção, equipamento e operação dos estabelecimentos da rede oficial de saúde;
-A fis.calizaç.ão.dO exercício das profissões de saúde e
atividades-wtrelatas e do.s estabelecimentos que interessam a saúde da coletividade;
--O controle de drogas e medicamentos e a fiscalização dos estabelecimentos farmacêuticos;
-A fiscalização da manipulação e comercialização de
gêneros alimentícios;
-A promoção da melhoria das condições de saneamento do meio ambiente e o controle da população;
- Estudo no campo da saúde, abrangendo a pesquisa
básica,. clin.ica .e .epidemiológica;
-A promoção de acordos e convênios, no campo de
sua atividade, com entidades públicas e privadas.
Para cumprir os objetivos acima, conta a Secretaria
com os seguintes órgãos básicos:
Centrais
-Gabinete do Secretário;
-Núcleo de Planejamento;
-Departamento de Saúde Ptíb!ica;
-Núcleo de Controle de Programa de Saúde;
-Departamento de Fiscalização de Saúde;
-Divisão de Administração GeraL
Descentralizado com
personalidade jurídica
-Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
Desccntndizado sem

personalidade jurídica
.-Instituto de Saúde do Distrito Federal.
De deliberação coletiva
-Conselho de Saúde do Distrito Federal;
~Comissão de Fiscalização de Entorpecentes do Distrito Federal.
A proposta orçamentária consigna para a Secretaria
~e Saúde a ~atação global de Cz$ 1.571.160.000,00 (hum
Qilhão, quinhentos e setenta e um milhões, cento e sessenta .mil cruzados), correspondendo a 20,5% do total do
orçamento do Distrito federal, com uma redução nominal de Cz$ 287~592..1l74,00 (15,4%) em relação ao propostO- para _o exercício vigente. Esses dados causaram urna
extreina preocupação uma vez que, apesar da inflação
estar sob controle, a mesma não é zero, nem muito menos é Jl.CgatiVa, para justificar a redução dos recursos.
A redução se deu nas Unidades Orçamentária~ "Secretaria de Saúde Entidades SupervisionadaS'' e no Instituto de Saúde do Distrito Federal. Ver Tabela- 1.
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Ora, a preocupação agora fica maior ainda, pois s-omente o crescimento vegetatiVo por si s6 já Justificaria
um aumento da dotação em Assistência Médica e Sanitãria. No entanto, a princípar redUção-em fetação ao
proposto para o exercício atual, deu-se neste. item, e:m
cerca de 16,8% estimulo à formação e treinamento de
Recursos Humanos, à alma de um serviço de saúde, sofre também redução nominal de sua dotação de cerca de

10%. Em não se Podendo por lei 3.iterar este Orçamento,
o lamento e o protesto por tais reduções devam ficar registrados neste Parecer.

criticadas pela imprensa e pelos pr6pri6s servidores da
Fundação Hospitalar por ocasião da última greve.
As despesas de capital estão colocadas nesta Proposta
de forma simbólica, pois não se compreende que os gast.o.s com recursos. do Tesouro em .. Edificações -PUblicas"
e "Assist_ência Médica e_ Sanitâria" sejam de apenas CzS
27.000,00 (vinte e sete mil CrUzados) (Tabela 4). Sem dúvida os recursos deverão sair de outra fonte.

Térído'-sua dOtaÇão Orçaffientâria·- rCdi.izida, ·torna-se
muito_ di_ffcif talvez impossíver,- melhorar as condições
atuais de atendimento à população, condições estas tão

TABELA - 4
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Esta -dOtaçãO correspondente a 2,03% da do_t.ação globa_l
do Governo do Distrito FederaL
Do total destinado à Secretaria, 93,8% serão transferidos à Fundação do Serviço Social do Distrito Federal,
entidade Supervisionada, encarregada da execução da

A Secretaria de Sei-viços Sociais deverá reCeber nÕ
exercício de I 987, a dotaÇão Orçamentâria de Czl
158.167.000,00 (cento e cinqüerita e oito milhões, cento e
sessenta e sete mil cruzados), cerca de 6% acima do valor
nominal constante da proposta orçamentãria para-1986.

,

1

I

política de desenvolvimento social. Nessa política recebe
destaque a assistência ao menor.
Na Tabela 5, encontram-se discriminados os recursos
segundo os programas de_trabalho das Entidades Supervisionada.

TABELA - 5
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Sec:retaria de Seniços Sociais

A Secretaria de Serviços Sociais está regulamentada
pela Lei n' 4.545. de 10 de dezembro de 1964 Cpelo Decreto n'~4.037-B, de 30 de dezembro de 19n e tem as seguintes competências:
- Desenvolvimento de Comunidade;
-Assistência ao Migrante c estudo do Ou.Xo migratório;

- Desenvolvimento do artesanato;
-Treinamento de mão-de-obra;
-Intermediação do emprego;
- Proteção e Promoção Social do menor;
-:- Assistência a segmentos populacionais carentes;
- Registro, Controle e Apoio a Obras Sociais;
- Habit_ação Social
Para atender os compromissos acima a Secretaria conta com a seguinte estrutura:
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III- Orgias llósicos

Cmlnis
- Gabinete do Secretário;
- Gerência de Trabalho;
- Gerência de Assistência Social;
-Núcleo de Plancjamento c Controle;
- Divisão de Administração Gcral.
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Descentralizados com

PARECER

personalidade jurídica

N• L056, de 1986

- Fundação de Serviço Social;
-Sociedade_ de Habitação de Interesse S_ocial Ltda.
Não fõiãiri apresentadas emendas às pautas que rela-

tamos.

D~ Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei do S~nado nl' 198 1 de 1986.-::-: Pf (Me~.s~_gem
n~' 353, de 1986), que "estima a Receita e Fixa a
Despesa do Distrito Federal para o exercício financei~

- -ro--de 1987" -Secretaria de Viação e Obras e Secre-

Considerand_o _as limitações legais para alterar a proposta orçamentária, somos obrigados a opinar pela
aprovação do Projeto, nas partes referentes às Secretarias de Saúde e ServiçOs Sociais, porém- -deixando nosso
protesto pela redução dos valores destinados à Secretaria
de Saúde em relação à Proposta Orçamentária para
1986.
. - -Sala das Co_mis_s_õ~. 15 de outubro de 1986.- Humberto Lucena, Presidente - Nivaldo Machado, Relator
- Saldanha Derzi - Alaor Co_utinhQ ~- L_ourlval Baptista - Mauro Borges - Marcelo Miranda.

taria de Serviços Públicos.
Relator: Senador Lourival Baptista
O Senhor Presidente da República, através da Mensagem n'~353, de 1986, e amparado no artigo 57, item IV da
Constituição Federal, submete à apreciação deSta Casa a
proposta orçamentária do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1987.
Cabe-nos relatar os anexos refeyentes _às SecretariaS de
Viação .e Obras e de Serviços Públicos.
Em face _das normas constitucioiuiiS--v!gentes, iiillito
pouco resta ao Senado Federal apresentar, discutir ou

Outubro de 198o

formular, em face do objeto ora em estudo, cumprindo,
no entanto, tão-somente fiscalizar os possíveis critérios
com que foram distribuídas as verbas orçamentárias,
aprovando-as ou não, e sugerir pelo menos prioridade
para um outro setor, na possibilidade de uma suplementação futura via excesso dJ:: arrecadação, etc.
No encaminhamento da Proposta do Orçamento do
Distrito Federal pelo Senhor Governador do DF ao Senhor Presidente da República, está definido que as prioridades coadunam-se, tanto com os objetivos de Programas e Metas que complementam o Plano Cruzado como
o I PND.
O Orçamento do Distrito Federal para o exercício ije
1987, composto pelas receitas e despesas do Tesouro, dos
órgãos da administração indireta e das Fundaç_ões esti·ma a Receita em CzS 7.644.215.000,00 (sete bilhões, seiscentos e qu~renta e quatro milhões, duzentos e quipze
mil cruzados) e fixa a Despç:sª em igual importância.
Deri.tre OS: desdobramentos da receita, cabe apresentar
o_-seguiflte:

Em Cz$ 1-000,00
1

Receita do Tesouro
Ll

Receitas Correntes
Receita Tributária

Cz$ 6_889.775
2.3l3.201

ReceLta de Contribuições
Receita Patrimonial

lB-900
6.999

Receita Industrial
Receita de Serviços
~
Transferências Corrente~.
Outras Receitas Correntes
Receitas deCapital
TOTAL

2.091
6_567
4.521.905
20.112
196-190
7.085-965

2. Receitas dos 6rgãos de Administração
Indh::eta e das Fundações_
ferências do Tesouro)_
2.1

Receitas Correntes

2-2

Receitas de Capital

(Excluidas as trans

TOTAL

5,41. 424
16-826
558.250

TOTAL GERAL DA RECEITA
Na aludida Exposição de Motivos n9 017, de 21 de
agosto de 1986, qUe acompanha a Proposta OrçamentAria para o exercício de 1987,_ p_ Senhor Governador do
Distrito Federal presta, entre outros, os seguintes esclarecimentos:
-"As diretrizes estão, também, ajustadas ao I PND,
dentro do espírito de prioridade para as ações.
Os percentuais relativos a essa ãrea =atingem em conjunto 71,9%, pois são 26,13% para Educação e Cultura;
22,21% para Saúde e Saneamento; 9,08% para Assistência e Previdência e, 14,49% para a Segurança Pública.

~

Do conjunto das aplicações, caberão às Cidades Satélites 69,14% e ao Plano Piloto 29,23%, restando como
Reserva de C_on~ingência 1,63%.
O Fundo de Desenvolvimento do Disb-íto Federal FUNDEFE, que representa 6,60% do Orçamento do
Governo do Pi~t_rito_ Federal, d~verâ ser aplicado integralmente em Despesas de Capital, como consta da
rubrica _Desenvolvimento Regional."
Feitas estas considerações preliminares, passemos à
análise dos anexo!! referentes às Secretarias -de Viação e
Obras e de Serviços_ Públicos que nos Cabe relatar.

7.644-215

Secretaria de Viaçio e Obras
A dotação gfob-aC3.locada à Secretariã de Viação e
Obras, a título de rec_ursos do Tesouro é de CzS 237.310
(duzentos etdnta e sete milhões, trezentos e dez mil cruzados), correspondendo a
% do orçamento- total do
Distrito Federal.
Tem a Secretaria de Viação e Obras as seguintes atividades de competêrrcia:
-Desenvolvimento do Plano Urbanístico de Brasflia;

Outubro de 1986

- Elaboração e desenvolvimento dos planos di retores
das cidades satélites; __
-execução de projetes e construção de obras viãveis
e de urbanismo;
-execução de projetes e construção de_ edifícíos
públicos;
-fiscalização de construções púbUcas e paftlculares
de Brasília;
-construção e manutenção de Jogradouros públicos;
- planejamento da política rodoviãria do Distr-ito Federal e supervisão de sua execução;
-realizaçãO de acordos, contratos e_ convênios com
entidades públicas _e privadas, para execução de projetos
e construção de edifícios, obras viárias e u"rbanismo;
- execução e atualização de planta cadastral do Distrito Federal.
-- -Desempenha suas atividades através de Órgãos Centrais e dos descentralizados, de personalidade jurídica
própria a ela vinculados para efeito de orientação e supervisão de que são:
1- Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil - NOV ACAP;
2 - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal; e
3- Companhia Imobiliária de Brasília -TERRACAP.
São seus Órgãos Centrais:
I -Gabinete do Secretário;
2- Departamento de Arquitetura e Urbanismo;
3- Departamento de Programação e Controle de
Obras;
4 - Departamento de Licenciamento e Fiscalização e
Obras; e
5- Divisão de.Administração Geral.
No estabelecimento de uma análise apurada, da proposta ora sob nosso exame, verificamos que o GoVerno
do Distrito Federal procura alocar os recursos orçamentários preferencialmente e nas âreas de maior conteúdo
social, como Educação e CUitimi., Saúde e Saneamento,
visando atender às necesgjdades básicas das camadas
mais carentes e que constituem a- rilaioria da população.
Todavia, a Secretai-í<i de Viação e Obras é a responsável direta de uma série de itens que, sem o seu atendimento pleno, irá dificultar o atendimento da política
sócio-econômica do Governo como um todo. A título de
sugestão na possibilidade de suplementação, futura por
excesso de arrecadação, entendemos serem dadas as se~
guintes prioridades:
a) cumpre serem atendidas em ordem de prioridade a
implantação de ãreas recreatívaS e-desportivas, cuja finalidade se faz necessária ampliando o número de equipamentos recreacionais comunitários que Pr<?-inswa~-- o-~
meios necessários não s6 da amenização do- dia-ã-díã, como também, o da elevação do nível cultural e a integração social da população.
b) Urbanização da fãixa 700 Norte-Lago Sul e NorteSetor GráfiCo.c) Restauração de vfas-::.:.:... Levando-se_ em consideração o estado precário em qUe se encontra o pavimento
asfâltico e que no período chuvoso os gastos c~m massa
alfáltica: são bem maiores, os recursos financeiros que
deverão ser alocados devem ser suficientes pafa ateilder e
cobrir os serviÇos dessa atívidade.
d) Duplicação da Avenida das Nações (L-4 Sul). E necessária pois visa a melhoria das condições de tráfego naquele local, tendo em vista o -grande fluxo de veículos
que demandam dos Ministérios para o Núcleo Bandeirante e Guará, e vice-versa, provocando congestionamento nas horas de pico, acidentes e transtornos para a
população.
e) Início imediato da construção da ponte- para a
Península Norte e Lago Norte, cujo trajeto diminuída
em mais de dez (lO) quilômetros para todos os seus
usuários e granjeiros, gerando grande economia de combustível e derivados principalmente em atenção aos pro-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

dutorcs do Cinturão Verde formada próximo ao futuro
lago formado pela bar~ agem do ri<? São Bartolomeu.
_f) Execução_ do sistema _rodoviário do Distrito Federal:
a) Rodovia DF- 25 (QI-26) Ermida Dom BoscoDuplicação, terraplenagem, pavimentação etc.
b) ROdovia DF- 130
Trecho DF- 410/DF. 345- 4,0 km,
Terraplenagem? pavimentação e~~c) Rodovia --DF 15
Trecho: BR-005/DF 001 (3,8 km)
Terraplenagem, pavimentação etc.
d) Rodovia- DF 410
Trecho: BR - 020/DF 130 (3,8 km)
_Terraplenagem, pavimentação etc.
Recuperação, conservação e melhoramento das seguintes ro_Çovias:
a) RÓdovia DF 095/DF.240 (9,0 km). Lama asfâlti-ca.
- ----b) Rodovia DF 240 Trecho: DF. 001/DF. 180 (8,5
km). Restauração e lama asfâltica.
_ __
c) Rodovia DF 290 Trecho: BR-040/Gama (9,0 km).
Restauração e recapeamento.
d) Rodovia DF 034 Trecho DF. 025/DF 001 (6,0
km). Restauração e lama asfâltica.
e) Rodovia DF 25 Trecho: QI- 26/Barragem do Paranoã_(7,5 km). Restauração e recapeamento.
f) Rodovia DF 25 Trecho DF - 003/DF 047 (3,0
km). Restauração e recapeamento.
g) Rodovia DF 095/DF 085 Trecho- diversos. Restauração e lama asfâltica.
h) Rodovia DF 075 Viaduto RFFSA/DF. 001 (7,0
km). Restauração e recapeamento.
i) Rodovia DF 005 Trecho- DF 009/DF 001 (18,0
km). Lama asfâltica.
_ Essas prioridades foram as encontradas e que deveriam ser atendidas caso haja suptementação orçamentária, pois; facilitando-se o escoamento da produ_ção estarâ o Governo atendendo à prioridade básica - AlimentaÇão.

Secretaria de

Servi~;os

PúblicOS

A dotação total alocada à Secretaría de S~rviços
Públicos é de Cz$ 224.799.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões, setecentos e noventa e nove mil cruzados),
correspondendo a Cz$ do Orçamento total do Governo
do DistritO Federal.
Tem a Secretaria de Serviços Públicos as seguintes ati·
vidades de competência:
- Planejamento dos Transportes Coletivos;
-Administração dos Termiila!S Rodoviários do Plano Piloto;
-Concessão ou Permissão para ~xploração de
Transportes Coletivos e de Tâxi;
- Planejamento do Sistema de_ Energia Elétrica;
-Iluminação Pública;
-Execução dos Serviços de Limpeza Urbana e de Industrialização do Lixo;
----Administração dos Abrigos para Passageiros de ônibus, Passagem de Nível, Sanitários Públicos e Âreas
destinadas a Estacionamentos Públicos;
-Permissão para a Exploração de Bancas de Jornais
e Revistas; e
-Administração dos CemitérioS. São órgãos Básicos:
a) Centrais:
-Gabinete do Secretário;
-Departamento de Serviçôs- Públicos;
-Departamento de Concessões e Permissões; e
-Divisão de-Administração GeraL
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b) Descentralizados sem personalidade jurídica:
-Companhia de Eletricidade de Brasílía;
~Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília;
- Compan~ia de Ãgua ~ Esgotos de Brasília.
Analís<i.ndo em profundidade a proposta orçamentária
destinada à Secretaria de SerViços Públicos para o exercício de 1987, entendemos que a função transportes, apesar de sua reconhecida relevânda social, foi sensívelniente prejudicada na alocação de recursos, tendo experimentado, em seu conjunto, uma redução de 65,8% em relação ao valor apropriado para o corrente exercício
(1986).
.
Na área de Transportes Coletivos, foram destinados a
essa atividade CzS 28,98 milhões para distribuição entre
todos os projetas nela enquadrados, quando, apenas em
câlculo aproximado, acreditamos fosse exigido por volta
- de CzS 55 milhões para se atingir a demanâa que o público oferece e exige.
QualtiO à alividade - Construção de Abrigos e Terminais para Passageiros, foi prevista a irrisória dotação
de Cz$ 1.000,00 (um milhão), quando o mínimo necessârio deverá estar por volta dos Cz$ 6 ou 7 milhões.
Há que se dar inicio aos estudos para a implantação
do transporte -de massa no Distrito Federal; elaboração
de anteprojetos e projetas de engenharia que exigiriam
uma disponibilidade por volta dos CzS 14 milhões (ativirl::tde 2051), _e,_ nenhum cruzado foi alocadO ....
Através do Quadro em apenso, são demonstrados, no
período de 1985-1987, a composição e a variação da despeSa da SSP e dos seus dois órgãos descentralizados: Administração da Estação Rodoviária de Brasília- AERB
e Serviço Autônomo de Limpeza Urbana - SLU.
Vale ob_servar que, em cada exercicio do mencionado
perfodo, a participação da SSP e do SLU tem representado aproximadamente 97% do total da despesa das três
unidades orçamentárias, cabendo à AERB uma participação de apenas 3% nesse total.
Examinando-se a evolução da despesa no decorrer do
triênio, cOD.stitla-se que os dispêndios da SSP em 1986 tiveram um acréscimo de 320,69%, em relação ao exercício
anterior, e em 1987 apresentará um déficit de 201,15 em
relação ao corrente exercício.
A variação da despesa da AERB se traduz por um
cresdmento de 250,13% neste exercício e "apresentará em
1987 um déficit de 14,80% em relação aos exercícios de
1986 e 1987, respectivamente.
Para o SLU, essa variação se revela através de um incremento de 267,95% em 1986 e um déficit-de 32,21% em
1987.
(Vide Quadro I -Anexo)
Com esta nossa análise, sugerimos, também, que, na
eventualidade de uina suplementação de dotações ou ex.cesso de arrecadação, seja dada a devida prioridade ao
acima apontado como pontos estrangulados para uma
melhor ação de governo no campo social.
Não foram apresentadaS emendas.
Em fac_e do exposto, manifestamos-nos pela aprovação da proposta Orçamentária do Governo do Distrito Federal para o exercício de 1987, quanto às partes referentes às Secretarias de Viação e Obras e de Serviços
Públicos (SVO e SSP), considerando que as díretrizes
para a fixação das prioridades foram expostas, onde
oportunamente incluímos nossas sugestões no caso de
suplementação orçamentária.
Eiitendemos, também, que a elaboraç~l"O da proposta
ora nosso_exame obedece às normas, padrões e critérios
técnicos estabelecidos na legislação vigente.
Sala das-ComiSsões, 15 de outubro de 1986.- Humberto Lucena, Presidente- Lourival Baptista, Relator Saldanha Derzi - Alaor Coutinho - Nivaldo Machado
- Mauro Borges - Marcelo Miranda.
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PARECER
N• 1.057, de 1986
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto
de Lei do Senado n9l98, de 1986- DF, que uestima
a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1987", parte relatin it: Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo; Secretaria de Trabalho e à Secretaria de Agricultura e Produção.
Relator: Senado Mauro Borges
fj, submetido à apreciação _do Senado Federal o projeto de lei orçamentâ_r_ia_anuaJ do Distrito Federal, exercício financeiro de ~ 987,
Na Exposição de Motivos que encaminha a proposta
orçamentária, o Senhor Governad.or d_o Distrito Federal
ressal~a a compatibilização das dotações previstas com
as orientações maiores definidas a nível do 19 Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República e com as
prioridades definidas no Programa de Metas. Prevê, assim, uma alocação inicial de recursos da ordem de 72%
do total na área social, cabendo às_ cidades satêlites
69,14%' do conjunto das aplicaç6es definidas nes:ta proposta orçamentária.
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
Para a Secretaria da Indústria, Comêrcio CTurismo, a
proposta orçamentária define uma ahx:ação de recursos
do Tesouro da ordem de Cz$ 19.307.000,00 (dezenove
milhões, trezentos e sete mil cÍ'uzados), que COrrespondem a 0,27% do ·dispêndio total previsto do Governo do
Distrito Federal no exercido financeiro de 1987.

Se se consideram somente as despesas previstas para
os órgâos que compõem o Poder Executivo do Distrito
Federal, a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
mantém praticamente ina~terada sua participação, com
cerca de 0,28% do dispêndio previsto.
A pequena participação da Secretária da Indústria,
Comércio e Turismo na proposta orçamentária, superior
apenas à da Secretaria do Trabalho, se justifica tanto
pela natureza ainda incipiente da indústria local, quanto
pela própria etapa de consolidação em que se encontra
esta Secretaria.
Em que pese as atividades voltadas para a sua organização já se iniciarem em 1985, somente no corrente ano

obteve-se a criação formal d_a Secretaria Q.a Indústria,
Comércio e Turismo, por intermédio de Lei n9 7.456.
Com efeito, as_ atividades vinculadas à Indústria e ao
Comércio vinham exercidas através de outros órgãos da
estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, que se destinam, originalmente, a outras finalidades.
As questões industriais e comerciaiS ·estãvam confiadas,
até então, à Secretaria da Agricultura e Produção.
São estas características que dão significado à proposta orçâmentária para esta Secretaria, ao mesmo tempo
em qUe elucida a questão relativa à existência de dispêndios vinculados às atividades industriais e comerciais e
que são realizados por outros órgãos.

Distribuição das. despesas previstas na função Inds. Cem.

e Turismo:
Dispêildio previsto
Secretaria da Indu!:!-t,
Orgãos Básicos
DETUR
Secret. da- Agricultura

19.307

77,09

3.350

13,36
63-,71

SUBTOTAL
Orgãos àa Adm. ··rndireta e

B.469

Fundação

*

Total

15.957

162

5.575
25.044

0,65
77,74

22,26
100,0

Exclu{das as Transferências do Tesouro.

Docornpol.iç;o da de1pe1• tohl pr-eVil.ta,

ftecu~so• ~ 'l'•~o_u~o
CE

Orgiio$

_lO_D_D DO

t!.i..sl?éndios

PODER I!:XECU'l'IVO

.956

97,U

U.Jo7

o·,n

65.725
65.725

0,93

RESERVA DE CONl'INGENCIA

• 115.264

1,63

Total Geral

,.oss.ooo-

Sec::~•t-

Ind1 Com1 Turisx.o

P®ER LEGISLA'UVO
Trib. d• Conta-~: do DY

,,,o~

10"0,0

O montante de dispêndios previstos na funçl\o indústria comércio e turismo de cerca de Cz$ 19.469.000,00
(d~enove milhões, quatrocentos e sessenta e noVe mil
cruzados), superior, portanto, à dotação da Secretaria
correspondente. - _
Este fato resulta d~ ex.istência de um projeto de informações geográficas e estatfsticas, no montante de Cz$
162.000,00 (cento e sessenta e dois mil cruzados), a cargo
- da Secretaria da Ag_ricultura e Prod_ução.
-Por outro lado, se aos recursos do Tesouro se incorporam as despesas previstas nos órgãos da Administração

Indlreta e Fundações, a função indústria, comércio e tuifsmo passa a observar cerca de Cz$ 25.044,000,00 (vinte
e cinco milhões, quarenta e quatro m"il cruzados), superior em 29,7% à proposta orçamentária da Secretaria da
;·rndúSfria, .Comércio e Turismo.
Em consonância à natureza predominantemente de
manutenção e de organização interna desta Secretaria, é

_a constatação da forte concentração de seus recursos em
programas de suporte administrativo à indústria, ao comério e ao turismo.
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Distribuição das despesas por programa, subprogramas,
consolidadas em projet9s e atividades.
Cz$ 1.000,00
Programas/subprogramas Projetos
ABS

-

ADMllUsrRAÇÃO

Mmin. Geral

I

Ativic:ades
ABS

%

I

Total

I

ABS

%

%

-

-

3.350
3.350

17,35
17,35

3.350
3.350

17,35
17,35

-

-

-

12.397
3.560

64,21
18,44

12.397
3.560

64,21
18,44

-

-

19.307

'IURISM:)

Mmin. Geral-

Praroção do Turisrro
TOTAL

Assim, cerca de 81,56% das desPesas previstas pal-a a
Secretaria dizem respeito às atividades de coordenação e
apoio à Indústria e ao Comêrcio (_17,3?%) e às de planejamento e coordenação das atividades de suporte ao Tu-

rismo (64,21%).

t de se destacar, ainda, em conformidade à natureza
recente da própria Secretaria, a significativa coricen-

ESPECIALIZAÇÃO

DESPESAS CORRENTES
3.050
CUSI'EIO
2.861
PESSOAL
2.040
MAT. DE <XNSUMJ
5
SERV.TERC.E ENC.
816
TRANSFERt:NCIAS
189

INVEsriMENTOS

INVERSÕES FINANC.

'IOI'AL

---

..

As especificidades das atividades de turismo, aliadas à
própria caracterfstica do gasto incorrido em anos anteriores, determinam uma participação significativa das
despesas com serviços e encargos de terceiros para o DETU R, atingindo 38,8% do total.
Ê de ressaltar, também, que as despesas de capital previstas se restringem a investime:"tos em aquisições de
móveis e utensílios e a gastos de instalações, necessá.rios
à implantação e consolidação da secretaria propriamente
dita, correspondendo a apenas I ,55% do_ conjunto das
aplicações globais da secretaria, e a 8,96% destas despe, sas, quando se exclui os gastos do D ETU R.

19.307

tração dos recursos para os programas orie_~tados para o
turismo, cerca de 82,65% do totaL E é juSfimente nesta
rubrica que se tem constatado a única dotação da Secretãrra--da Indústria, Comércio e Turismo riãa· comprOmetida com programas de natureza administrativa. Correspondem às alocações referentes às atividades de pronloções e de divulgações turísticas do Distrito Federal,
que absorvem cerca de 18,4% dos recursos da Secretaria.

J UNIDADES O
I SIC
%

DESPESAS DE CAPITAL

100,0

300
291
9
3.350

91,04
85,40
60,90
0,15
24,36
5,64

I

~

DE TUR
15.957
15.957
9.378
393
6.186

%

I

100,0
100,0
58,77
2,46
38,77

8,96
8,69
0,27

100,0

O detalhamento da ·~espes~ prevista, por sua natureza,
reafirma a predominância das atividades de manutenção
-e de organização interna da secretaria em referência.
Consolidação da despesa por sua natureza quanto no
que se refere ao Departamento de Turismo, ê expressivo
o comprºmetim.ento dos recursos com ãs despesas correntes, sobretudo despesas de Pessoal que alcançam
60,9% e 58,8%, respectivamente.

Cz$ 1000 00
TOTAL
ABS
%
19.007
98,45
18.818
97,47
11.418
59,14
398
2,06
7.002
36,27
189
5,64
300
291
9

15.957

~ota-se, em co_nclusão, que a proposta orçamentária
para a Secretaria Qa Indústria, Comércio e Turismo é
compatível com o próprio grau de desçnvolvimento do
setor e com a própria etapa de consolidação em que ainda se encontra a secretaria, refletindo desta forma, dotações financeiras adequadas e necessárias à estruturação administrativa de órgãos vinculados à prornoç"ão
das ativida:des industriais, comerciaiS, de serviços e as-relacionadas com o turismo.
Entretanto, não se pode deixar de considerar os condicionantes impostos pela questão demográfica no Distrito
Federal. Atualmente com cerca de 1,8 milhão de habi-

8,96
8,69
0,27

19.307
tantes, e com _uma previsão de três milhões de habitantes
no final do século, a questão demogrãfica coloca em evidência o problema do emprego. O equacionamento da
problemática do emprego no Distrito Federal passa necessariamente, pela promoção e pelo estímulo à implantação de indústria no DF.
Tal fato é pirtlcularmente relevante quando se tem
presente que a indústria da Construção Civil, tradicionalmente forte absorvedora de mão-de-obra não qualificada, tende a desempenhar, no médio e longo prazos, um
ritmo normal de crescimento, determinado pela própria_
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consolidação da cidade, o que ocasiona tanto a liberalização desta forma de trabalho quanto a necessidade de
desenvolvimento de outros segmentos produtivos.
Lógico ê- que,- reconhecer a necessidade de promoção
de novas atividades produtivas no DF, criar espaço para
a definição de uma política industrfal para o DF não implica descaracterizar a natureza terciâ_ria prioritária da
região. Pelo contrário, a esta característica se subordina,
demarcando contextos próprios para o des_enVQivimento
de projetas que lhe sejam compatfveis.
_

1!. nesse contexto .di.nâ.mico, de definição, arti_ciiiação e
promoção da estrutura_ económica do Distrito Federal
que se acredita corresponda à recém criada Secretaria,
função substantiva, que certamente demandará num futuro próximo recursoS superiores aos da participação definida na presente proposta orçamentária.
Assim, consideramos que as dotações orçamentárias
previstas se mostram compatíveis Com as e;rçigê"ilcias de

uma estruturação administrativa que objetiva prover tratamento adequado e dinâmico às questões industriais,
comerciais, de serviços e de turismo no DF, dyrante o
exercido financeiro de 1987~
Secretaria do Trabalho
A referida Secretaria, vale ressaltar, é nova na estrutura do Gove_rno do Distrito Federal, havendo sido ali in_- - serida a partir da Lei n~" 7 .456, de !I' de abril do corrente
ano, que define como de sua competência as seguiiites-·
atribuições:

-estudos e pesquisas sobre mão-de-obra;
-formação e aperfeiçoamento de mão-de-obra;
- assistência ao trabalhador;
"""":'_integração_ social d_o_ !fabalbador;
-assistência às associações comunitárias, classistas e
sindicais;

Outubro de 1986

-mercado de trabalho;
-sistema de emprego, Salãrio e Renda do trabalhador;___c;
__
-política de Jazer para o trabalhador.
Cõm vístas a realização desses importantes misteres,
foram destacados para a Secretaria do Trabalho recursos
da ordem de Cz$ 3.350.000,00 (três milhões, trezentos e
cinqUenta mil cruzados), correspondentes a apenas,
aproximadamente, 0,04% (quatro centésimo por cento)
da despesas orçada para toda a administração do Distrito Federal.
Talvez por se tratar, como há pouco enfatizamos, da
Secretaria cuja implantação se deu recentemente, a q\Jase
integralidade desses recursos- 98,5% (noventa e oito· e
meio por cento), aproximadamente - está destinada a
fazer faCe a Despesas de Custeio e à aquisição de Equipami:nR!S_e Material Permanente, como mostra o Quadro a
seguir;
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Secretária de Agricultura e Produção
Nos termos do aitigo 413 do Regimento Interno vem a
esta ComissãO, Projeto de Lei do Senado nl' t 98, de 1986~
DF, quç:, "estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 1987", parte relativa à Secretaria de Agricultura e
Produção~

Da exposição de Motivos do Senhor Governador do
Distrito Federal a_o Senhor Presidente d& _República ressalta a participação da ârea social (Educação, Saúde, Assistência e Previdência e Segurança Pública) de 71,91%
no total da despesa, e também que caberão, do conjunto
das aplicações, cerca de 70% às cidades satêlites e 30% ao
Plano Piloto.
No que compete à Secretaria de Agricultura e Produção, a participação deste órgão na composição da despesa restringe-se a 1,5% participaÇão que somente não ê
inferior ao referente às 4 Secretafias- ciiaQas nCSfe ano
pela Lei n9 7.456 (Comunicação_SOcial, Cultura, Trabalho e Indústria, ComérciO-e Turismo).
__ _
Essa participação diminuta nos surpreende dUplamente. Tanto quanto se compara aos anos anteriores, onde
chegou a representar 2,7% da estimativa de 1985, ou
quando se relaciona ao rápido desenvolvimento do setor
agrícola no Distrito Federal e regiões do entorno o que
forçosamente aumenta_ a responsabilidade do sc:tor
público, ·sobretudo nas funções de assistência e fiscalização.
Quanto à ev_olução em valores ço_rrentes da_despesa,
enquanto o total apresenta cresciriienl<i de 4;07"%-pàsSando de CzS 6.808.389 em !986 para Cz$ 7.085.965 em
1987, no tocante à Secretaria de Agricultura e Produção_
há uma dimin1Jição de 1,57% -estimaildo-se para 1987
Cz$ 108.376, contra CzS llO.lOS no ano anterior.
Do montante estimado para a Secretária de A.gricultu. ra e Produção, 91,13% são destinados a Entida.des Supervisionadas e o restante para a administração direta da

Secretaria. As entidades supervisionadas abragem a
Fundação Zoo botânica e a__Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural- EMATER DF. A SAB- Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A,_ a CEASA Central de Abastecimento do Distrito Federal e a PROFLORA S.A - Flqrestamento e Reflorestamento, por
não receberem dotação do Tesouro, não compõem a
proposta orçamentãria.
Não foram apresentadas emendas relativas a esta par_. ·- _.
__ _
te do ProJeto.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto nas
partes relativas à secretaria de Agricultura e Produção, à
Secretaria da Indústria, Comêrcio e Turismo e à Secretaria do Trabalho.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1986.- Humberto Lucena, Presidente - Mauro Borges, Refator Saldanha Derzi - Alaor Coutinho - Lourival Baptista
- Nivaldo Machado - Marcelo Miranda.

PARECER

N• 1.058, de 1986
Da

C~issâo

do Distrito Federal, sobre o Projeto

de Lei do Senado n9" 198, de 1986-DF, que "e!iitfma a

Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o
exercício financêiro de 1987", na parte referente à
Secretaria de Segurança Pública.
Relator: Senador Saldanha Derzl
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, em
cumprimento ao__ art. 17, § 1~> da COnstituição da República Federativa do Brasil, através da Mensagem n• 353, de
1986 (n~" 501, na origem), embenente à apreciação desta
Casa do Congresso Nacional a proposta de Lei do Orçamento do Distrito Federal, para o exercício financeiro de
1987.
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A Mensagem Presidencial ~ acompanhada de Exposição de Motivos do SenhOr Governador do Distrito Federal, da qual ressaltamos o seguinte tópico:
..A definição dos recursos mant~m as prioridades
-da NOva República, envolvendo as recomendações
do pronunciamento de Vossa Excelencia ao anunciar os novos objetívos do Programa de Metas que
complCinenta o Plano Cruzado."

O Excelentfssínlo Senhor Governador do Distrito Fe-deral afirma que as diretrizes que nortearam a elaboração do presente Projeto de Lei estão, também, ajustadas ao I PND, dentro do espírito de prioridade para as
ações que se propõe.
Destacamos, ainda, que a Exposição de Motivos do
Senhor Governador do Distrito Federal, esclarece que:
"Os percentuais relativos a essa área atingem em
co"rtjU:nto 71,91%, pois são 26,13% para Educação e
Cultura; 22,21% para Saúde e Saneamanto; 9,08%
para Assistência Previdência e 14,49% para a Segurança Pública".
Como a Proposta Orçamentária ora em exame é dividida por unidades administrativas do Distrito Federal,
coube-nos a honrosa tarefa de opinar sobre uma das
mais importantes ou seja, a Secretaria de Segurança
Púb!ic_a,
Por ser Brasília, a Capital da Esperança, e sendo um
pólo de atração para a população pobre do Norte, Nordeste e Centro Oeste que para cá migram à procura de
melhor qualidade de vida, provocando um aumento
substancial de demanda aos equipamentos urbanos, saturando a capacidade dos hospitais, das escolas, dos
transportes, do mercado de trabalho e, conseqUentemente, da sua própria segurança.
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Devido ao exposto ê de grande importância o papel
preventivo e controlador da Secretaria de Segurãnça que
tem como órgãos básiCos OS seguintes:

Seria desnecessário-nos alongar sobre a vital importância dessa unidade administrativa para a tranqililidade 1
e paz da nossa população e que às vezes êmal interpretada e criticada.
Assim, convêm enumerar as suas competências:
o:..:..- Planejamento, coordenação, execução, controle e
sUpervisão das atividades de natureza policial objetivando assegurar o livre exercício dos poderes constituídos, a
ordem e a segurança públicas~
- ~ Inter~âmbio policial com organi:.;:ações co~gêneres,
nacionaiS e estrangeiras;- ---- Apuração de infrações penais e desempenho de
quaisquer outras atribuições de polícia judiciária;
- Colaboração na organização e execução de serviÇos
relacionados com a prevenção_e repressão da _criminali~
dade interestadual;
- Administração dos_ estabelecimentos penais e implantação de mêtodos e técnicas modernas e polícia carcerária;
-"Organização, Planejamento e Execução dos serviç-os concernentes à engenharia de tráfego e trânsito em
geral;
- ~strutura e execução dos serviços de perícia e1den_-_
tificação datiloscóPica, civil e critliinal;
-

Centrais

- Gabinete do SecretáriO;
-Coordenação de Informações, Planejamento e Ope~

rações;
- Centro de Internamento e Reeducação;
- Núcleo de Custódia de Brasflia;
- Polícia Civil do Distrito Federal.
Autônomos sem personalidade jurídica

- Departamento de Administração Geral;
- Polícia Militar do Distrito Federal;
- Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Descentralizado com Personalidade Jurídica

-
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Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
De Deliberação Coletiva

- Conselho de Ttâhsito do Distrito Federal;
-Conselho Superior de Informações e Operações Policiais - CONSIOP.

- Execução setorial das atividades relativas à admiriiStiação de pessoal, material, orçamento, contabilidade
e outros serviços auxiliares da Secretaria;
-Ampla cooperação às autoridades administrativas e
jurídicas, no tocante à aplicação de medidas legais e regulamentares;
-Aprimoramento cultural e profissional dos serviços
policíãiS, mediante a instituição de cursos de formação,
treinamento e aperfeiçoamento funcional;
-Quaisquer Outras atribuições que se enquadrem no
âmbito de sua competência geral ou específica.
Apesar de inúmeras competências que norteiam o seu
miSter, fofam alocados à Secretaria de Segurança Pública, no Projeto de Lei_ que ora examinamos, recursos do
Tesouro no valor de CzS 1.283,829,00 (hum bilhão, duzentos e oitenta e três milhões e oitocentos e vinte e nove
mil cruzádos} ___;,que correspondem a uma participação
de 14,49% da despesa global prevista para o Distrito Federal.
Visuafizanci.o, globalmente, as dotações da Secretaria
de Segurança Pública, apresentamos um demonstrativo
da despesa por funções, programadas e subprogramadas:
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Para o desenvolvimento desse programa, há que se
destacar dois órgãos .da máxima importância dentro da
estrutura da Secretaria de Segurança Pública:
-Policia Militar do Distrito Federal
-Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
A Polícia Militar do Distrito Federal foi contemplada,
para o próximo exercício, com CzS 519.993.000,00 (quinhentos e dezenove milhões, novecentos e noventa e
tres mil cruzados), correspondendo a 40,50% do total
destinado à Secretaria de Segurança Pública, o que representa um percentual de 7,33% do total global do
Orçamento do Distrito Federal.
Ao recebermos a missão de estudar e opinar sobre matéria de relevante importância, tivemoS o cuidado de visitar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal e, juntamente com seus _Coma.ndantes Geral,
COronel PM Hugo Guimarães Costa e Coron!:I_BM_Pw_::::
lo Josê Martins dos Santos, percorremos todas as unidades destas duas guarnições militares, recebendo todas as
informações e ilustrações de suas competênciaS administrativas e de suas preementes necessidades.
Por impedimento Constitu_c_ioDal, rião podemos apresentar emendas ao mencionado Projeto de ~i, mas, pelo
elevado espírito que norteiam meus ilustres Pares do Senado Federal, proponho-me a apresentar algumas suges-
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tões para, no futuro bem próximo, sejam aColhidas pelas
Autoridades que elaboram a Proposta Orçamentãtia:
Vejamos algumas das sugestões que originaram de reivindicações altamente imprescindíveis apresentadas pelo
Alto Comando das mencionadas guarnições militares:
l-Plano ~e Edificações da Policia Militar.
O Orça~~t~-d~stina CzS l.OOÓ.OO -.(Hum mil ~·ru
zados), enquanto a solicitação era de CzS 153,000.000,00
(Cento e cinqUenta e três milhões de cruzados), para
constrUção de aquartelamento no Distrito Federal em
áreas jâ destinadas a Policia Militar, onde a atividade
fim se faz mais necessária e cujas prioridades são;
Esquadrão de Cavalaria Cia. de Polícia de Râdio Patrulha
- Centro ~de_ F~rmação e Aperfeiçoamento de Praças.
3~> Batalhão de Polícia Militar
Convêm salientar que o policiamento ostensivo e fardado, alêm do aumento atual do efetivo e do_ próximo
ano, havia sido solicitado CzS 504.001.000,00 -(Qui·
nhentos e quatro milhões e um mil cruzados) e foram
contemplados com Cz$ 344.564.000,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões e Quinhentos e sessenta e quatro
,
mil cruzados).

A carência de recursos em material de consumo e outros serviços e encargos, vêm dificultando a administração da atividade meio, prejudicando a atividade fim.
Com base na projeção dos gastos em 1986 a Corporação deve consumir 540.000 litros de gasolina,
)_,150.000Htros de álcool e 340.000 litros de diesel, acarretando um gasto da ordem de CzS 10.400.000,00 com os
óleos lubrificantes, o fardamento consumirá verba de
CzS 28.300.000,00, munição, peças para viaturas, material de expediente e ensino, roupa de cama e mesa, ração
para animais, maferial de sirialização requerem verba de
CzS 26. 750.000,00.
Os gastos em serviços de terceiros e encargos "são também importantes na administração da Corporação,

CEB, Telebrasflia, CODEPLAN, HFA, TCB, FHDF,
EMBRATEL, Firma de limpeza consomem verba orçamentária que em- razão do serviço realizado, torna-se
difícil mensurar o crescimento e o comportamento da
despesa, com o aumento de efetivo da COrporação, sofrerão um aumento de demanda em torno de 15%.
A situação da frota de viaturas da Corporação é crítica, das 359 Vrts a mais novaê de 1984 e 85%contam com
mais de 6 anos de uso.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl, (Seção li)
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atender a população e acima ;de tudo com brevidade, a
tempo de evitar o crime..
:
3 ~ AlimentaçãQ do Pessoal da Polícia Militar
Os recursos alocados não atendem as ne~ssidades da
Corporação para o ano de 1987. (Tabela anexa.)

Os orçamentos encaminhados pela Corporação para
1985J86f87 constavam projetas de renovação de frota,
porêm foram cancelados.
O equipamento rádio tambêm sofre problemas graves,
uma Polícia Militar requer Vtr e Rádio para melhor

Outubro de 1986

4- Ft:ndo de Saúde da Polfcia Militar
Receita proveniente do desconto de 3% do valor do
soldo dos Policiais Militares com a finalidade de complementar a assistênCia Médica aos dependentes.

ORÇA!:'.ENTO PARA 0 ANO DE 1987
NECESSIDADE DE 'ACORDO COM PROPOSTA ORÇANENTÂRIA
Cz$ LOOO,OO

D I

S C R 1 M I N A Ç I O

PESSO!\L CIVIL
PESSOAL NILITAR
OBRIG.'IÇÕES PAm::tlAIS
NATERI.:;L DE o.:::t-.:Sl.!-0 (Incluído Et..1.pa)

Sill\'l_ÇCG CC TERCEI!US E El'C'\ROJS
L'(CI'P?,.':?::\.~0

1:

!-~"''.'TI.:RL'\L ~t-\i'cr:l.:TL

PlJ\.'\0 Dl.: r:DlFlC:IÇÕ~:S

Após as considerações sobre o Orçamento destinaao a
Policia Militar do Distrito Federal, passemos ao Corpo
de Bombeiros.

Foram alocados recursos no valor de CzS.
291.235.000,00 (duzento!i e noventa e um milhões, duzentos e trinta e cinco· mil cruzados) representando
22,68% do Orçamento destinado à Secretaria de Segurança Pública e o equivalente a 4,11% do Orçamento total do Distrito Federal.
.

Para melhor esclarecer os nobres_ Senadores das reais
necessidades do Co_rpo de Bombeiros, anexamos, abai-

xo, a Parte

n9

125/.86- DF.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Segurança." Pública
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
Diretoria de Finanças
Parte n• 125/86-DF
Brasflia-DF, 10 de outubro de 1986.
Te BM Diretor de Finanças.
Ao~-Sr. Cel BM Comandante Geral.
Ass. Exposição de Motivos das reais necessidades Orçamentárias do CBDF - Apresentação.
Anexo: Cópia do Of. 163/86, Cópia da Proposta Orça: mentâria de 1987, Quadro Demonstrativo.
Do-
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TOTAL

SUPI»ENTJ'ÇÃO

9.248
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10.330

310.030
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345.800
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23.877

108.480
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10.861

12.666

21.434

3·1.100

1.000
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Cumprindo vossa determinação, encaminho-vos traDalho realizado com o intuito de demonstrar às autoridad~ competentes as reais necessidades do Corp-o de
BombeirQS do Distrito Federal, com vistas aos recursos
Orçamentários que deverão ser liberados _para,_ o exercício financeiro de ]987.
Para uma melhor compreensão de V. S•, utilizamos
como fonte de conslllta a proposta Oi'çarilr::ntâria elaborada pela 4' Seção do Estado-Maior do Corpo, Proposta
Orçamentária elaborada pela Secretaria de Governo,
trabalho realizado pela 4• Seção, tomando por base as
diretrizes-do atual Comando e acompanhamento dos recursos gastos pela Corporação no ano de 1986, comoveremos a seguir (Anexo 1).
A Secretaria de Governo do Distrito Federal remeteu
a esta Corporação Oficio n~" 163/86- CSO/SEC, datado de 9 de maio de 1986, determinando que a proposta
Orçamenfâria para o ano de 1987 fosse confeccionada
com base no Orçamento de 1986, acrescido de 5%, o que
não supriria as necessidades da Corporação. Em razão
disto foi utilizado para elaboração do referido documento a Proposta Orçamen"tária de 198.6, acrescida dos 5%
determimidos pela SEG para os cálculos das despesas
correntes, mas no que se refere a despesas de Capital,
empregamos valores que julgamos ideais para o atendimento dos objetivos da Corporação.

A N

---

19.100

A Proposta Orçamentária do Corpo de Bombeiros foi
então encamitlhada à Secretaria de Governo, onde sofreu uma redução de 36%, sendo destinado para o CBDF
apenas CzS 291.235.000,00 (duzentos e noventa e um milhões, duz_entos e trinta e cinco mil cruzados), quando o
ideal seria CzS 454.819.000,00 (quatro.centos e cinqUenta
e quatro milhões, oitocentos e dezeno.ve mil cruzados).
Realizando nossos levantamentos das necessidades da
Cotp-oráção·-para o exêrcrcio" -de 1987, observando-se as
diretrizes traçadas pelo atual Comando, ficou constatado que as despe3as com obras e equipamentos seriam da
ordem de CzS 82.437.000,00 (oitenta e dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil cruzados) para obras e Cz$
60.200.000,00 (sessenta milhões e duzentos mil cruzados)
para equipamentos.
Tendo ·em vista o exposto, confecciOnamos um quadro
comparativo entre a Proposta Orçamentária da Corporação, nova proposição e os recursos liberados pela Secretaria de Governo.
Quanto aos recursos gastos pela Corporação no ano
de 1986 e previsão para o ano de 1987, apresentamos alguns itens considerados de maior destaque em relação
aos seus valores, acrescidos para 1987, de 40% sobre os
valores de 1986, tendo em vista o aumento de efetivo autorizado pelo Governo, que sem dúvida implicarã no aumento de despesas com material de consumo, serviços,
equipamentos e novas instalações.

O

BENS DE CONSUMO
l . 986

\

l . 987

Gasolina

947.784,00

1.320:897' 00

Âlcool • ~-- ...... - .. -........... --- .......... ;_

404.912,04

566.876,80

Diesel

435.705,02

609.993,89

Gás (GLP) . . . . . . . . . . . , . . . . . . , .. .

227.566,08

318.592,52
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Ante o exposto e tendo em vista não terem sido apre-sentadas emendaS ao anexo ora sob análise, somos pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado n'~ 198, de 1986
-DF, na parte relativa à Secretaria de Se~urança Pública.
Sala das Comissões, 15 de" outubro de 1986.- Humberto Lucena9 Presidente - Saldanha Derzi, Relator Alaor Coutinho - Lourival Baptista- Nlvaldo Machado
- Mauro Borges - Marcelo, Miranda.

PARECER

N• 1.059, de 1986
Dá_ ComissãO_ do Distrito Fedeml, sobre o Projeto
...-de Lei do Senado n'l 198, de 1986- DF, que_ "estima
a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o
exercício de 1987" -Tribunal de Contas do Distrito
Federal, Receita, Texto da LeJ.
Relator: Senador Alaor Coutinho
De conformidade com o art. 57,IV, da Constituiçlo, o
Excelentissimo Senhor Presidente da Repóblica, atrav~
.. da Mensagem n9 353, de 1986 (n' 501, na origem), enca~
minhou ao Senado Federal o presente projeto de lei,
para os fms previstos no art. 17, § 19, da Carta Magna.
Trata-se da Proposta Orçamentária do Governo do
Distrito Federal para o exercício de 1987.
Na Exposição de Motivos que acompanha a Mensa·
gem Presidencial, salienta o Senhor Governador qu.; ••a
dcfiniçAo dos recursos manten\ as prioridades da Nova
República", conformando--se ao$._ "'nov.os objetivos do
·Programa de Metas que complementa o Plano Cruza.
do", estando, também as diretrizes, ajustadas ao I PND.
Arrola as seguintes percentagens de verb~; 26,13% p.ira
Educação e Cultura; 22,21% para Salide c Saneamento;
9,08% para AssistenCia c Previdência c 14,49% para a Segurança Pú.blica. sendo que. do conjunto das aplicaçôea,
caberão às Cidades Satélites 69,14% e ao Plano Piloto
29,23%, restando como reserva de contingi!:ncia 1,63.,,
- Acentual ainda _que o Fundo de Desenvolvimento do
Distrito Federal - FUNDEFE, que representa 6,60%
do Orçamento,......deverá: ser aplicado integralmente em
despesas de capital, como consta da rubrica Desenvolvimento Regional".
Da peça, cumpre-nos relatar a parte atinentc ao Tribunal de Contas, i Receita e ao texto da Lei.

a ineêntlio •••••

7.16l.OOO,M

Tribunal de Contas do Distrito Federal

1.rtigos tle ·cama, mesa e banho • , ••••

2.178.000,00

A parcela orçamentária destinada ao Tribunal de
Contas do Distrito Federal para o exercício de 1987 reflete uma orientação austera, voltada exclusivamente
para o desempenho de suas atividades-fins, tais como definidas pela Lei n• 5.538, de 22 de novembro de 19~:
- Apreciação das contas do Governo do Distrito Federal;
- Desempenho das funções de auditoria financeira e
orçamentária das contas das Unidades Administrativas
do Distrito Federal;
-Julgamento da regularidade das contas dos dirigen_tes dos órgãos da Administração lndireta, bem como dos
que ordenarem despesas e demais responsáveis por bens
e valores p6blicos;
-Julgamento da legalidade das concessões iniciais de
aposentadorias, reformas e pensões.
Ressalte-se, de início, que o documento não inclui
qualquer previsão para Despesas de Capital, devendo o
órgão limitar-se, no desempenho de suas importantes
atribuições, ao uso dos equipamentos e materiais pennanentcs de que dispõe.
A atividadc de Fiscalização Financeira e Orçamen·
tária Externa prcv! um dispendio de CzS 53.814.000,00,
a que se acrescerá o valor de CzS 11.911.000,00, para
gastos com previdencia, perfazendo-se o total de despesas de CzS 67.725.000,00. Nota-se, aqui, pequena va·
riação em termos comparativos, a atividade de Fiscalização Financeira- c Orçamentária externa, no exercício
de 1986, teve a despesa fixada cm 82,68% do total, contra
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81,87% em 1987.
-- - O Programa de TrabaÍho do Órglo -~, alencÚdo

p;;

Recursos Ordinirios não vinculados do Tesouro do Dis-trito Federal, sendo a sua totalidade étassificada, como
mCricionado, .em Despesas Correntes, onde sobrelevam
as Despesas de Pessoal, importando cm CzS

--.,-
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quando representou apenas, 1,01% do total, baixou para
uma participação percentual de apenas 0,92% no exercício de 1987.
Oportuno seria ainda destacar a tónica imprimida
pelo Orgão à sua linha de conduta como presença vigilante no desenrolar da execução orçamentária, qual seja,
atuar no...estágio preventivo, de orientação e indução ao
cumprimento da legislação vigente", como assinalado no
Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo
do DiStrito Federal, relativo ao ano de 1985.

48.020.00Q;on, eq.aivalentes a 73,06%. Esse percentual, ligeiramente _superior ao exercício de 1986 _(]1,17%),
apHcar-se-ia pela previsão de recursos para garantir a
eventual nomeação de candidatos aprovados em c_onc_ursos destinados_ a.-º preenchimento de claros abertos na lotação do Tribunal, por motivos divc;rsQs_-;-_en.tre eles a expansão_do quadro, determinada pela necessidade de uma
presença mais efetiva, através dejnspeções do controle
externo ju-nto ao~_órgãos_da Administração Dir~ta e Indireta.
As despesas em Serviços de Terceiros e Encargos, porêm, sofT(:(am uma redução, em termos percentuais, se
comparadas às de_l986: 5,62%.corttra 7,28%. O mesmo se
diga em relação às_ d~pesas com Material e Consumo,
rubrica em que a redução fOi de 2,96%--coiltfa- 3,83%.
Vale acres_centar que a parcela das despesas do Tribunal de Contas d9 Distrito Federal, iA por Si p-oucO significativa no contexto do Orçamento Anl!al para 1986,

Receita
A Receita estimada para o próximo exercfcio fmanceiro atinge a Cz$ 7.644.215.006,00 {sete bilhões, seiscentos
CqUarenta e quatrO milhões, duzentos e quinze mil cruzados}, englobando_arreçadação de tributos e outras receitas correntes ou de capital discriminados no Anexo I
do Projeto, como desdobramento do seguinte quadro:

Valt·:·

I.tcms d.u Receita Orç.urnent5ria

r~

C~$

1.000,00

1. RECEITA DO TESOU)<O. .• •"· •••••.•.•••••••••

Cz$

1.085 . .%5

1. 1 - RJ;CJ';IJ:M> Co!\RJ;:N'J:ES ••••••..••••••

Cz$

6.889.775

Rece_ita T.r_ibutfu:;i._ii: •.••• ~ •••••••
Recei:t.a de ContrjP,uições _. _
.. ~-:;.

Cz$

2.313.201

Çz§

18.900

R~c~Lt~ rat~~~Qni~l

Cz$

6.9~9

Receita lr:idi.l.St.r ial

Cz$

2.091

Receita de Sar\li-ço.s

Cz$

6.567

Transferên:c~-aS

Cz$

4.521.905

Cz$

2.0.112

Cz$

196 .1~0

Outras

Rç_çtitQ.:~

L 2 - REC:ElTAS .DE:
2.

c-orrentes •••••••
Ç.qrrent.es

ÇA~IT_AL

••••••••••••

RECEITA DOS ORGÂOS DA __ bPMINIS'l'RAÇÃO _INDIRETA E
DAS "FUNDAÇÕLS (exclu!das as transferências
do TeSouro) • • • • • • . • •
cCZ$,
••.••• , • • • • • •

C"z$

541.424

RECEITAS DE CAPITAL,_.•..••••••••

Cz$

16.826

2 ._l _- RECEITAS
2.2

'55.8.250

COJ\RE:~T~S

Considerando apenas a.s Receitas do_ Tesouro, elas
guardariam as seguintes proporções, conforme Exposição de Motivos do Senh~r Governador:.~ __

Fica evidenciado, at, que o Distrito Federal depende
grandemente dos recursos transferidos pela U ni11o, os
quais representam aproximadamente dois terços dos recUrSos estimados em sua proposta orçamentária.
Dentre a Receita Tributária, que representa quase um
terço dos Recursos do Tesouro referidos na proposta
orçamentária, releva notar a que provém da arrecadação
do Imposto sobre operações relativas à Circulação (CzS
1.745.000,000,00) de Mercadorias incluindo-s~. aí, o
ICM relativo ao trigo importado, autorizado pelo Ato
Complementar nl'> 36, de 1967 "(CzS 305.000.000,00).
Os demais tributos têm uma participação muito pequena, devendo produzir os seguintes recursos: Imposto
Predial e Territorial Urbano- CzS 150.000.000,00; Imposto_ _~Obre SerViços de qualquer Natureza - CzS
180.000.000,00; Imposto_ sobre a Transmição de Bens
Imóveis- Cz$. 60.000.000,00; Imposto sobre a Propriedade de_ Veículos Automotores __,ezs 160.000.000,00;
taxas diversas: CzS 18.000.000,00.
Para que o Senado Federal_ tenha_ idéia adequada
sobre como tem evoluído a Receita do Distrito Federal,
apresentamos, em anexo, o Quadro I, que mostra a arrecadação efetiva nos anos de 1983 a 1985, assim como a
arrecadação provável no corrente exercício de 1986 -e,
ainda, a e5tin'lativa para cada item de receita no próximo
ano de 1987.
Nesse quadro estãO os valOres dos iterls da receita c}ue
não figuraram expre~samente nos parágrafos anteriores.
_-erõbjetivo do i'eferi.do quadro seri~ o de permitir uma
avaliação da exatidão da proposta apresentada quanto à
Receita. Conquanto tal propósito tenha sido prejudicado ~OlJl- a constante mudança de percentuais nas transferências feitas pela U ntão ao DistritO Federal e pela conversão dos vªlores do Orçamento de 1986, por fo-rça do
Plano Cruzado, entretanto pode ser visto que o percen·
tua! de cálculo, adotado para os impostos aproxima-se
dos utilizados em anos anteriores - o que indica que o
Governo mantém passo firme no sentido de conseguir
_recursos para atender as necessidades da população do
Distrito Federal.
O n~ferido quadro, aliado ao que está esclarecido na
Exposição de Motivos do Governador, quanto ao excesso-de arrecadação de 1986 e ao que temos visto nas propostas orçamentárias de anos anteriores, evidencia as
discrepâncias entre estimativas·orçarii.entárias e as quantias que, realmente, acabam sendo arrecadadas.
Isto se explica pelas características peculiares da admi·
nistração de uma Regíão que tem conotações de Estado
e,_Município. Além disso, o Distrito Federal é essencial~
mente administrativo, mas suas atívidades agrícolas, industríàiS e comerciais vêm ocupando segmentos cada vez
· mâtõresde sua população. Sua vocação de pólo de desenvolvimento e de atração demográfica se faz cada vez
mais acentuada. Tudo isto dificulta seu planejamento
preciso e, conseqüentemente, a previsão exata dos recursos necessários a sua ação, quer como cidade-estado,
quer como capital federal onde pululam as iniciativas de
todas as naturezas e origens.
Texto da Lei
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O texto do projeto, em seu artigo }9, estabelece a composição do orçamento, prevendo as receitas e ftxando as
despesas, tanto do Tesouro como dos órgãos da Admi·
nistração indireta, com perfeito equilíbrio.
O dispositivo seguinte discrimina a Receita por fontes,
desdobrando-a em categorias econômícas, em atenção
aos parâmetros do artigo II da Lei n' 4.320, de 1964.
Nos artigos 49 a 6~'>, traia das despesas. Enquanto o artigo 49 divide a Despesas segundo a origem dos recursos,
o artigo 59 determina a discriminação levando em conta
as funções e as unidades orçamentárlas (art, 14 da Lei n<1
4.320, de 1964). O artígo 69 ctiída do desdobramento sintético- da Despesa da Administração Indireta e das Fundações, ao todo lO (dez) entidades, merecendo destaque,
pelo montante das quantias que envolvem os seguintes
órgãos e funções: Fundação Hospitalar do Distrito Fe·
dera! (Cz$ 215.578.000,00) e Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central (Cz$ 111.159.000,00), donde
se vê a prevalência _de atenções até na administração indíreta, para os problemas sociais.
Os artig~s 71'> a 91'> destinam-se a autorizações esPecíficas para o Governador do DF: o art. 79, prevê autorização _para designar órgãos centrais, movimentar recur-
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sos, visando à economia _de tempo, à eficiência do controle financeiro e à agilização dos procedimentOs buro_crâticos relativos a matéria orçamentária; o artigo 8~', au-
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Por solicitação do Governo local, com o objetivo de
Sal).ar lapso na classificação de recursos transferidos ao
Distrito Federal pelo Governo Federal, apresentamos
uma emenda como Relator:

toriza efetuar abertura de crédito, até o limite de 50% da
receita orçada, além de medidas que venham a harmonizar os dispêndios ao comportamento real da receita~ ou
realização de operações de crédito, por antecipação de
receita, ou, ainda, incoiporaÇão de créditos suplementa-

Emenda n9 l -

R -

parte se insere na ConsOlidação Geral do Orçamento do
Distrito Fedei-ai, para 1981.
Considerando que as emendas objetivam alterar a programação do O ovemo lOcal, prevista no presente Projeto de Lei, fa_ce os dispositivos constitucionais que regem
a matéria, não podemos recomendar a aprovação, em
que pesem os elevados propósitos do autor,
Em conclusão, é de se reconhecer a perfeita adequação
da providência sub examine às normas gerais estatufdas
na Lei n9 4.320, de 1964, razão porque opinamos pela
"aprovação do Projeto de Lei n~ 198, de 1986-DF, no que
tange àS partes rClativas ao Tribunal de Contas, Receita
e Texto da Lei. Com a Emenda acima que apresentamos,
como Relator da Matêria.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1986.- Humberto Lucena, Presidente - Alaor Coutinho, Relator Saldanha Derzi- Lourival Baptista- Nivaldo Machado
- Mauro Borges - Marcelo Miranda.

de Relator

Transfiram-se CzS: 14.075.000,00 (quatorze milhões e
setenta e çinco mil cruzados) das Receitas de Capital
para as Receitas Correntes (do item 2421.09.01 Auxílios e/ou Contribuições da União para o- item
1721.09.91- Outras Contribuições da União), fãzendose no corpo do Projeto as ~terações decorrentes desta
emenda.

res concedidos pela União, ao orçamento ora em exame;
no artigo 9~' determina o texto seja aprovado atéJl de
dezembro do ano em curso, o detalham ente dos projetas
e atividades que integram o orçamento.

Q "Texto da Lei" que analisamos está, de maneira ge..
ral, redigido à semelhança das lei~ _orçamentárias dos últimos exercícios fiminceiros e, a nosso ·ver, guarda conformidade com a técnica legislativa e orçamentária e
com a legislação em vigor pertinente à matéria.

Foram apresentadas duas emendas à Programação da
FUNDEFE, pelo nobre Senador Henrique Santillo, que
devem ser apreciadas no presente relatório vez que tal

Cl.tl
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PARECER
N• 1.060, de 1986
Da Comissão de Redação
Redaçào final da Emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n9 242, de 1983 (n9l.I00/83, na Casa
de origem).
Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apreSeritã a redaçãO final da Emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 _242, de 1983 (n<~
1.100/83, na Casa de origem), que acrescenta parâgrafo
único ao art. 19 da Lei n~ 1.134, de 14 de junho de 1950,
para atribuir às Fedáã.ções e à ConfederaÇão dos Servidores Pdblicos do Brasil a competência para representarem seus associados ju_nt.o, respectivamente,- à~ autoridades estaduais e federais.
Sala da Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.

'""~ VOL("tO

O'tU~L

o•n
OAOP<

ANEXO AO PARECER W 1.060, DE 1986
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n9 242, de 1983 (n9 1.100/83, na
Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao
art. 19 da Lei n9 1.134, de 14 de junho de 1950, pa:ra·
atribuir às Federações e à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil a competência para representarem seus associados junto, respectivamente, às
autoridades estaduais e federais.
_ ~9

I

-

Da Comissão de Redação

Relator: Senador Saldanha Derzi

(Corresponde à Emenda n9 1 de Plenário)
-

PARECER
N• 1.061, de 1986
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9141,
de 1979 - Complementar.

EMENDA

-

Públicos, filiados à primeira, quando servidores federais, se o desejarem, serão colocados à disposição
de suas entidades, sem prejufzo de quaisquer vantagen§ que percCbam, considerando-se esse período
como de efetivo exercício para todos os efeitos."

-

-

ACrescenta-se ao_ ait. 19 do projeto, o seguinte§ 29,
renumeranda.:-se o atual parágrafo úniCO" para § 1?:
''Art. }9
···························~-~k.
§ I•
....................... ~········«···
§ 29 O Presidente, o Secretârio-Geral e o Tesoureiro da Confederação dos s-ervidoreS PúblicoS
do Brasil e das Federações Estaduais de Servidores

A ComissãO. i:lpfesenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n9 141, de 1~79- Compleinentar, qu_e altera a Lei Complementar n9 25, de 2 de julho de 1975,
que estabelece critério e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores.
.Sala dt:: _Reuniõ_~ da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.

3692 Quarta-feira 22

ANEXO AO PARECER No 1.061, DE 1986
Rcda~ào final do Projeto de Lei do Senado n9 141,
de 1979- Complementar, que altera a Lei Complementar n<:> 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece o
critério e limites para a fixação da remunera~ão dos
Vcreadores.

O Congresso Nacional

decret~:

Art. }9 O art. 9"' da Lei Complementar n"' 25, de 2 de
j!llho de 1975, passa a vigo~ar com a·seguinte !~d~~ã?:

ANEXO AO PARECER No 1.063, DE 1986

ANEXO AO PARECER No 1.065 DE 1986

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n>' 205,
de 1986, que revoga dispositivo da Consolidação das
Leis do Trabalho.

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 184,
de 1981 - Complementar, que dá nova redação aos
dispositivos que menciona da Lei Complementar n9 S,
de 29 de abril de 1970.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" É revogado o art. 566 da Consolidação das
Leis do Txahalho_
Art. 2» Esta lei entra em vigor iJ.ã data de sua publicação.

....Art. 99" A -população do município serâ aquela estimada pela Fundação Instituto Brasileiro de

Geográfia e Estatística- IBGE, que fornecerá, por
certidão, quadrienalmente, os dados às
Municipais.''

PARECER

Câm~ua,s

Art. 29" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'<" Revogam-se as disposições em contrário_.

N' 1.064, de 1986
Da Comissão de

Reda~:;ão

Redação final do Projeto de Lei do Senado n>' 290,
de 1980.
Relator; Senador Saldanha Derzi

PARECER
N• 1.062, de 1986
Da Comissão de Redação
Redação do vencido para o segundo turno regímen~
tal do Projeto de Lei do Senado ~ 118, de 1980.

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n~' 290, de 1980, que altera dispositivos da
Lei n» 5.107, de 13 de setembro de 1966.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986,
- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Martins_ Filho.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A ComiSsão apresenta a redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado D.'i'
118, de 1980, que altera a redação do art. ll da Consolidação das Leis do Trabalho, para que a prescrição bienal
seja contada a partir da cessação do contrato de trabalho.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.

ANEXO AO PARECER N• 1.062, DE 1986
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n9 118, de 1980, que
altera a redação do art. li da Consolidação das Leis
do Trabalho, para que a prescri~:;ào bienal seja contada a partir da cessação do contrato de trabalho.
O Congresso Nacional decret<;~.:

Art. 19 O art. 11 da Consolidação das Leís do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
.. "Art. 11. Prescreve em 2 (dois) anos, contados
da cessação do contrato de trabalho, o direito de
pleitear a reparação de qualquer dano resultante de
ato infringente de dispositivo legal."
Art. 2-~'
cação.
Art. 31'
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Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

ANEXO AO PARECER No 1.064, DE 1986
RedaçãO final do Projeto de Lei do Senado n<t 290,
de 1980, que altera dispositivos da Lei n<t 5.107, de 13
de setembro de 1966.
O Congresso Nacional

decr~t~:

_ Art. 1» O art. 6» e seu§ 19 da Lei n~" 5.107, de 13 de
setembro de 1966, modificados pelo art. 1» do Decretolei n>' 1.432, de 5 de dezembro de 1975, passam a vigorar
com a seguinte redação:
.. "Art. 6» Ocorrendo rescisão do contrato de.
trabalho, por parte da empresa, sem justa causa, fi_cará esta obrigada a pagar, diretamente ao empregado optante, os valores relativos aQs depósitos referentes ao mês de rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido ao Banco
Depositário, além da importância igual a 20% (vinte
por cento) desses valores e do montante dos depósitos, da correção monetária e dos juros capitalizados
na sua conta vinculada, correspondente ao período
de trabalho na empresa.
§ !» Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecidas pela Justiça do
Trabalho, o percentual de que trata este artigo será
de 10% (dez por cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos nele previstos."
Art. 2»
cação.
Art. J»

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário. -

PARECER
PARECER

N• 1.065, de 1986

N• 1.063, de 1986
Da Comissão de Redação
Da Comissão de Rcdaçào
Rcdação final do Projeto de Lei do Senado_ n9 2_05,
de 1980.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação_ final do Projeto de
Lei do Senado_n~' 2Q5, de 1980, que revoga dispositivo da
Consolidação das Leis do .TrabaJhº'.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1980.
- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator -- Martins Filho.

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'f 184,
de 1981- Complementar.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n>' 184, de 1981- Complementar, que dá
nova redação aos dispositivos que menciona da Lei
Complementar n» 5, de 29 de abril de 1970.
Sala de Reuniões da Comissão, 2l_de outubro de 1986.
Nh·aldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi,
Relator- Martins Filho.

O ·congresso NaciOnal-decreta:
Art. I~" O item I, do art. t "• da Lei Complementar n>'
5, de 29 de abril de 1970, passa a vigorar com a seguinte
redação;
.. "Art. 1» São inelegíveis:
I -para qualquer cargo eletivo:
a) os inalistáveis;
b) os que não estejam filiados a partido político
-que atenda aos preceitos da legislação específica;
c) os membros do Poder Legislativo que hajam
perdido os mandatos pelos motivos referidos no artigo 35 da Constituição;
d) os que, por ato de improbidade na administração pública, direta ou indireta, ou na particular,
tenham sido condenados à destituição de cargo,
função o emprego, em virtude de setença judicial,
transitada em julgado, ou mediante processo administrativo em que lhes tenha sido assegurada ampla
defesa;
e) os que forem declarados indignos do oficíalato, ou com ele incompatíveis;
f) os que estejam privados dos direitos políticos,
enquanto perdurar a sanção;
g) os que tenham comprometido, por si ou por
outrem mediante abuso do poder económico, de ato
de corrupção ou de influência no exerclcio de cargo
ou função da administração, direta ou indireta, ou
de entidade sindical, a lisura ou anormalidade de
eleição;
h) os que tenham tido os seus bens confiscados
por enriquecimento ilícito;
i) os condenados em processo criminal, enquanto não reabilitados, cuja sentença implique em incapacidade temporária para investidura em função
pública;
j) os que, em estabelecimentos. de crédito, financiamento cu seguro, que tenha sido ou estejam sendo objeto de liquidação judicial ou extra judicial,
hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à
respectiva decretação, cargo ou função de direçilo,
administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade;"
Art. 2»
cação.
Art. 49

Esta lei entra em vigor na

da~a

de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário..

PARECER
N• 1.066, de 1986
Da Comissão de Redação
Rcdação final do Projeto de Lei do Senado n>' 232, de
1981.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n" 232, de 1981, que autoriza O POder Executivo a instituir adicional sobre o preço ao consumidor
de cigarros, charutos e fumo para cachimbo, revertendo
o produto dessa arrecadação para o ensino de primeiro e
segundo graus.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente -Saldanha Derzi, Relator- Martins Filho.

ANEXO AO PARECER N' 1.066, DE 1986
Redação final do Projeto de Lei: do Senado n~" 232,
de 1981, que autoriza o Poder Executivo a instituir
adicional sobre o preço ao consumidor de cigarros,
charutos e fumo para cachimbo, revertendo o produto
dessa arrecadacão para o ensino de primeiro c segundo graus.
O Congresso Nacional decreta:
Art. IQ Ê o Poder Executivo autorizado a instituir
adicional no valor_ correspondente a l/lO (um dêcimo4-
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do preço fixada· para a venda ao consumidor de cada
maço de cigarros, caixa de charutos de fumo para: cachimbo.
Art. 29 O produto dessa arrecadação ·será integralmente destinado ao ensino de primeiro e segundo graus,
compondo um Fundo que serâ gerido por um Conselho
Diretor integrado por representantes do Poder Público e
da comunidade.
Art. 3~' Os atas neCessários à execução desta Lei serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contráriõ.

PARECER
Da Comissão de Redaçào

Relator: Senador Saldanha Derzl
A Comissão apresentaza redãção final do Projeto de
Lei do Senado n9 83, de 1982, que dispensa a realização
de vistoria judical na hipótese que menciona.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER No 1.067, DE 1986
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 83,
de 1982, que dispensa a realização de vistoria judicial
na hipótese que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art~_l9 _O§ 29 do art. 213 da Lei n9 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, passa a vigorar com a segui"itte redação;

"Art. 213. ...
§ 29 Se_ da retificação reSultar alteração da descrição das divisas ou da ãrea do imóvel, serão citados, para se manifestarem sobre o requerimento, em
10 (dez) dias, todos os confrontrantes e o alienante
ou seus sucessores: Não havendo oposição, e sendo
o requerimento instruído com planta e memorial
descritivo de propriedade que justifique o pedido de
retificaçãó, o JuiZ disperisará a realização de vistoriã
judiciaL"
Art. 2'1
cação.
Art. J9

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrái'io.

PARECER
N• 1.069, de 1986
Da COmissão de Redação

Relator: Senador Saldanha Derzi

Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 83,
de 1982.

0000.00

Art. 2'1
cação.
Art. 3'~

Redação f"mal do Projeto de Lei do Senado n9159,
de 1982.

N• 1.067, de 1986

00

Parágrafo úniCo. O pra7.o do aviso prévio indenizado integra o tempo de serviço do empregado
para os fins da indenização prevista neste artigo."

00

00

00

000000

00

00

00

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

PARECER
N• 1.068, de 1986
Da Comissão de Redação
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 106 1
de 1982.
Relator: Senador Saldanha Derzl
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n" 106, de 1982, que acrescenta parágrafo
único ao artigo 99 da Lei n'~ 6.708, de 30 de outubro de
1979, assegurando a integração do aV1so prévio indenizado no tempo de serviço do empregado para os fins que
especifica.
Sala de Reuniões da Comissão; 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER No 1.068, DE 1986
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 106,
de 1982, que acrescenta parágrafo ao art. 99 da Lei n9
6.708, de 30 de outubro de 1979.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I'~ O art. 99 da Lei n~ 6.708, de 30 de outubro de
1979, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

A Comissão apresenta a: redação final do Projeto de
Lei do Senado n" 159, de 1982, que proíbe a cobrança de
taxa, emolumento ou remuneração por parte dos agentes
do Sistema Financeiro de Habitação, nas cessões de direito oriuridOs de- finailciamento.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER N9 1.069, DE 1986
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 159,
de 1982, que proíbe a cobrança de taxa, emolumento
ou remuneração po_r parte dos agentes do Sistema Fi~
nanceiro de Habitação, nas cessões de direito oriun~
dos de financiamento.
, O -Congresso Nacional decreta:
Art. I'~ As entidades integrantes do Sistema Firianceiro de Habitação ficam proibidas de cobrar qualquer
taxa, em~.Jumento ou remuneração pela transferência ou
cessão de direito "sobie o imóvel dado
garantia de
operação de crédito.
Art. 2'1 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL 3'1 Revogam-se as disposições em- contrário.

em
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PARECER
N• 1.071, de 1986
Da Comissão de Redaçito
Redação final do Projeto de Lei do Senado nQ 30,
de 1983.
- Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n" 30, de 1983,_ que dispõe sobre o direito
do assinante à transferência do telefone, nos lugares
onde o serviço é explorado por mais de uma empresa,
nas condições que especifica.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER No 1.011, DE 1986
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n" 30,
de 1983, que dispõe sobre o direito do assinante à
transferência do telefone, nos lugares onde o serviço é
explorado por mais de uma empresa, nas condições
que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I'~ Nas unidades da Federação em que a concessão dos serviços de telefone haja sido deferida a mais
de uma empresa, aos assinantes é assegurado o direito à
transferência, nos casos de mudança de residência, ainda
que- essa se faça para local de atuação de companhia diferente.
Art. 2'1 A diferença de preço entre o telefone antigo
e o da nova residência resolver-se-á mediante crédido em
favor da empresa Concessionária ou do proprietário conforme o caso, permitido o pagamento em ações da concessionária, quando o crédito filvorecer o assinante.
Art. 39 O Poder Executivo regulamentará esta Lei
dentro do prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 4'1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER

PARECER

N• 1.070, de 1986

N• 1.072, de 1986

Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 224,
de 1982.
Relator: Senador Saldanha Derzi

A CorriiSsão apreSenta a redaçãO fiflal do Projeto de
Lei do Senado n9 224, de 1982, que autoriza o Poder Executivo a instalar os cursos superiores que menciona, no
Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro-de 1986,
- Nivaldo Machado, Presidente -Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER No 1.070, DE 1986.
Redação final do Projeto de Lei do Senado "" 244,
de 1982, que autoriza o Poder Executivo a instalar os
cursos superiores que menciona, no Município de
Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 É o Poder Executivo autorizado, através do
Ministério da Educação e Cultura, a instalar, em segmento da Universidade Federal do Acre, os cursos permanentes de Pedagogia, Letras e Estudos Sociais, no
Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.
Art. 29 Os cursos a que se refere esta Lei, e os que
vierem a ser criados com as características previstas no
artigo anterior, ficarão_ subordinados administrativa e financeiramente à Universidade Federal do Acre.
Art. 39 O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 49 Esta _Lei entra em v~~or na data d_~ sua p~bli
caçãó.
Art. 5'1 Revogam-se as disposições em contrárío.

'"93

Da Comissão de Redaçào
Redação final do Projeto de Lei do Senado n'l 59,
de 1983.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redição final do Projeto de
Lei do Senado n9 59, de 1983, que altera o Decreto-lei n'l
1.950, de 14 de julho de 1982, que isenta do Imposto de
Renda os ganhos auferidos pOr Pessoas físicaS em operações com imóveis, estimula a capitalização das pessoas
_ jurídicas, e dã outras providências,
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente...,.. Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.

ANEXO AO PARECER No 1.072, DE 1986
Rcdação final do Projeto de Lei do Senado n'~ 59,
de 1983_. que altera o Decreto-lei n9 1.950, de 14 de julho de 1982, que isenta do Imposto de Renda osganhos auferidos por pessoas tisicas com imóveis, estimula a capitalização das pessoas jurídicas, e dá outras providências.
O Congresso Nacionã.l decreta:
Art. l'l O art, 2'1-do Decreto-lei n'l 1.950, de 14 de julho de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação,
acrescido de dois parágrafos, renumerando-se o atual
parágrafo único para O § 3'1:
.. "Art. 29 A isençã.o prevista no art. }9 poderá
ser aplicada às vendas de imóveis a pessoa jurídica
que tenha como atividade principal loteamento, inCorporaç-ão e construção de imóveis, e cujos atas
cons~~utív?s tenh.a.m sido arquivados no registro do
comérci~ ·em Càta ante!iOr à da publicação deste
decreto-Iêi.
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§ l'i' A pessoa jurídica de que trata este artigo
terá o prazo de 120 dias para processar a inscrição
de projetas _de construção nos órgãos compet~ntes.
§ 2"' Incumbe, afnda, à pessoa jurídica recolher
o imposto que a pessoa física deixou de processar,
no caso de inobservância do disposto neste artigo.
§ )9
•.. ···-······---~----.------~-,-----,"
Art. 21' São revogados os inciso_s III e IV do art. 19 e
o art. 11, e seu parágrafo único; ao Decreto-lei [\9 1.950,
de !4 de julho de J982_,
Art. 3_9 Esta lei entra em vigor na data -de Sua publicação. __
Art. 4\" Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER
N• 1.073, de 1986
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i'_ 83,
de 1983.

Relator: Senador Saldaqba Derzl
A Comissão ap-resenta

a redação final do Projeto de

Lei do Senado n'i' 83, de 1983, que estende às pessoas jurídicas sem fins lucrativos o disposto no art. 31' da Lei n'i'
6.321, de !4 de abril de 1976.
-~ . ~c
Sala de Reuniõe_s da Com.issi\Q, 21 de outubro d_e 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.
ANEXO AD PARECER N' I.U73, DE !986
Rcdaçilo final do Projeto de Lei do Senado n9 83,
de 1983, qu-e estende às pessoas jurídicas sem fins lucrativos o disposto no art. 3~> da Lei n9 6.321, de 14 de
abril de 1976.
O Congresso Nacional decreta:
Art. li' O disposto no art. Jl' da Lei-o9 6_,n1, de 14
de abril de 1976, aplica-se, igualmente, às pessoas jurtdicas sem fins lucrativos.
Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER
N• 1.074, de 1986
D~

Comissão de Redação

Redação final do Projeto de Lei do Senado "'i' 91*
de 1983.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n'i' 91, de 1983, que dispõe sobre representação contra lei Ou ato nol;'mativo incoS:ti~qCion3.1_ dirigida ao Procurador-Geral da República, alterando o ar~.
2~' da_ Lei n9_4.337, de I~' de junho de_I964.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de __QutJJ.brQ de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER N' !.074, DE !986
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n~' 91,
de 1983, que dispõe sobre representa(;ão contra lei ou
ato normativo inconstitucional dirigida ao
Procurador-Geral da República, alterando o art. 211
da Lei n~> 4.337, de li' de junho de 1964.
O Congrt;Sso Nacional decreta:
Art. -!I' O art:2~_da Lei n<?,4..337, de l'i' de junho de
1964, passa a vigorar com __ a s_e_guinte redação:
.. Art. 2~' Se o conhecimento_ J:ia inconstitucionalidade resultar de representação que lhe seja dirigida por pessoa física ou pessoa jurídica de direito
privado, o Procurador-Geral da República terá o
prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da
representação, para apresentar a argUição perante o
Supremo Tribunal Federal ou a ele requerer o seu
arquivamento.

Parágrafo único. Quando se tratar de representação oriunda de pessoa jurídica de direito público'
interno, não poderá o Procurador-Geral da República deixar de encaminhá-la ao Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade."
Art. 2~'
cação.
Art. 39

Esta lei entra em vigor na. data de sua publiRevogam-se

~s

disposições eifl:. coii:trárià.

PARECER
N• 1-075, de 1986
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i'113,
de !983.
Relator: Senador Saldanha _D~rzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n~' 113, de 1983, que disciplina o uso de
caracteres nas publicações obrigatórias.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nbaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.

Outubro de 1986

n9 77-A/GM-5, de 3 de maio de 1979, que revogou as
nOrmas til ternaS sigilosas dispondo sob r~. '"concessão de
licenças e revalidação de certificados de habilitação."
Ar-t. _3~ O valor da aposentadoria será, em todos os
casas e. independentemente do montante das contribuições efetuadas, equivalente a 30 (trinta) vezes o valor
~do maior salário mínimo vigente no País.
A{t. _49 Os interessados requererão, diretamente à
instituiÇão previdenciãria qUe estejam vinCUlados, os benefícios decorrentes desta Lei.
Art. 59 As despesas decorrentes da aplicação desta
-L&:i __ç_Qrrerâ,o à conta ~as do_!:ações do Orçamento Geral
da União para o corrente exercício.
Art. 69 O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 79 Esta Jêi entra ein vigor na data de. sua publicação.
Art. 89 Rev~gam-se diSJ?_Osições em contrário.

PARECER
N• 1.077, de 1986

---na Comissão de

ANEXO AO PARECER N' I:075, DE 1986
Redaçà.o final do Projeto de Lei do Senado nQ 113,
de 1983, que disciplina o uso de caracteres nas publicações obrigatórias.
O 'Congresso

N~<:ionat.decret~.:

Redação

Redaçào do l'encido para o segundo tumo regimen~
tal do Projeto de Lei do Senado n~> 182, de 19_83.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A ComisSão apresenta a redação do vencido para o se-

Art. 19 É obrigatória, nos anúncíos feitos por exigência legal nos jornais, sejam_ editais, convoCações, ba~
lanços, citações e avisos, a utilízaçàO de um corpo suficíentemente legível, devendo o tipo de letra ser, no mínimo, de corpo 6 (seis), de quaisquer famílías, e que o tftuJo dessas publicações seja deíipo 12 (doze) oa maior, de
qualquer família.
__ _
Ar.t. 29 Esta lel entg em vigor_ na d~.ta de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

gundo turno regimental do Projeto de Lei do Sena~o_ n9
182, de_l983, que acrescenta parágrafo ao art: 61' da Lei
nv 5.764-, de 16 de dezembro de 1971, que define a política nacional de cooperativismO e institui-O i'é:gimejilrfdico
das sociedades cooperativas.
Sa.la de Reuniões da Comissão, 21 de OJ.!tubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, RelatOr - Martins Filho.

PARECER

ANEXO AO PARECER N' 1.077, OE !986

N• 1.076, de 1986
Da ComiSsão de :RedaÇão
Rcdaçào final do Projeto de_ Le:i d_o Sena4q n~> 152,
de !983.
Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado nl' 152;de 1983, que concede aposentadoria especial aos que tenham sofrido restriçã.o_ao Jiy_re
exercício de ativídade profissional em decorrência de
Atos Institucionais, ComplementareS e-legislação correlata.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 deoutubJ;O de 1986,
Nívaldo Machado, Presidente --Saldanha Derzi, Relator
....,_. Martins Filho.
ANEXO A() PARECER N' !.076, OE 1986
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n~' 152,
de 1983, que concede aposentadoria especial aos que
tenham sofrido restrição ao livre exercício de advidade profissional em decorrência de A tos InstitUcionais,
Complementares e legislação correlata.

O Congresso Nacional decreta:
Art. )Q Os Militares da Força Aérea Brasileira, aeronautas e aeroviários, impossibilitados de obter a co_ncessão- de licença de yôo, a revalidação do certificado de
habilitação, ou que tenham sofrido qualquer outra restrição ao livre exercício da atividade profissional, em virtllde de terem sid9 .atingidos por atas institucionais,
complementares ou legíslaçào correlata, ficam habilita. dos a_ requerer aposentadoria especial na forma desta
Lei.
Parágrafo único. f: permitida a acumulação dos proventos da reforma militar com_ a .aposentadoria de que
trata esta Lei.
Art. 21' Contai~s_e~á ~m dobro O-período de trab3lho
efetivamente ex,ercido entre 19 de junho de 1964 e, a en~
trada em vigor da Portaria do MiniStério da AeronáUtica

Redacão do vencido para o segundo turno regimental do P_rQ.j_eto de L.ei do Sen{ldo n~ 182, de 1983, que
acrescenta parágrafo ao art. 61' da Lei nl' 5.764, de 16
de dezembro de 1971, que define a política nacional de
cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperatins.
O -Congresso Nacional decreta:
Art. f? O art. 61' da Lei n'õ' 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
,-"Art. 6~'
........... , ...._.. ~_._~········~·
§ l'i'
............................... ~.--.,....
§ 2•
.................................. .
§ 39 1': livre a associação de cooperativas centrais ou federações de cooperativas entre si, independentement!! de s_uas modalidades, objetos sociªi~
e áreas deação ou admissão serem iguais ou diferen=
tes.
ArL 29
cação.
Art. 3Q

Esta lei entra em vigor na data de sua pubH
Revogam~se

as disposições em contrárío.

PARECER
N• 1.078, de 1986
Da Comissão de Rcdação

Redaçilo do vencido para o segundo turno regirr.;:~
tal do ProjNo de Lei do Senado nl' 1~, de 1983.
Relator: Senador Saldanha Oerzi
A Comissão apresenta a- redação do vencido para o se
gundQ turno r_egimental do Projeto de Lei do Senado ü·
183, de 1983, que acrescenta parágrafo ao art. 39 e revog:;
o art. 49 da Lei n~' 6.994, de 25 de maio de 1982.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986
~_Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Re
l~tor - Martins Filho.
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ANEXO AO-PARECER N• I:ü78, DE 1986

ANEXó ÂO PARECER N• i.OBO, DE 1986

ANEXO. ÀO PARECER N• 1.082, DE 1986

Redaçào do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n~> 183, de 1983, que
acrescenta parágrafo ao art. 3~> e revoga o art. 49 da

Redação final do Projeto de Lei do Senado 09 36,
de 1984 - Complementar,. que isenta do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias- ICM, a comerc-ialização de leite in natura.

Redaç-ão final do Projeto de Lei do Senado n" 160,
de 1984, que acrescenta dispositivo à Lei n" 6.024, de
13 de março de 1974.

Lei rt' 6.994, de 25 de maio de 1982.

_- 9- Congresso

O Cón&resso Nacional decreta:
Art. I~" .t acrescentado ao art. 31' da Lei n9 6.994, de
25 de maio de 1982, o seguinte parágrafo único:
, "Parágrafo úniCo. Por_ despesas diretamente relacionadas com a fiscalização profissional, são compreendidas, também, as de património e serviços prestados".
Art. 29 ~ revogaOo o art. 49 da Lei n~' 6.994, de 25 de
maio de 1982.
Art. 3<z> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário.

Art. i" São isentas do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - ICM, as operações de comercialização
de leite in natura para consumo público em todo o_ País~
Art. 29 Esta lei complementar entra em vigor ria
data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER
N• 1.081, de 1986
Da Comissão de Redação

PARECER

Redaç-ão final do Projeto de Lei do Senado n" 72,

N• 1.079, de !986

de 1984.

Relator: Senador Saldanha Derzi

Da Comissão de Redaçio
Redação final do Projeto de Lei do Senado n" 287,
de 1983.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n9287, de 1983, que dispõe sobre a divulgação dos dados cadastrais relativos a latifúndios.
Sala de Reuniões da Comis_sãO, 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente -Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER N• 1.079, DE 1986
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 287,
de 1986, que dispõe sobre a divulgação dos dados cadastrais relativo à latifúndios.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I" t o Instituto de Colonização e Reforrn_a
Agrária - INCRA, obrigado a divulgar, anualmente, a
relação dos imóveis classificados, de acordo com o Estatuto da Terra, como latifúndios, pó r dimensão e por exploração, de área superior a 500 hectares.
Parágrafo únicci. A- relação deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes informações cadastrais:
a) córjigo do imóvel;
b) nome e endereço do declarante;
c-) nome e localização do imóvel;
d) área total, área aproveitável e área explorada;
e) montante dos débitos em atraso relativos ao Imposto Territorial e às contribuições parafiscaís a ele vinculados.

Art. 29
cação.

Nacional decreta:

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n" 72, de 1984, que acrescenta dispositivo
na Lei n" 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre
a proteção à fauna.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente --Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.

O Congresso Nacional decreta:

Art. i" O art. 19 da Lei n"6.024, de 13 de março de
1974, passa a vigorar acrescido dos seiuintes parágrafos:
Art. 19...............••••.•..•.•...•.•.
§ 1" Será transferida, automática e imediatamente, ao Poder Judiciário toda a responsabilidade
do processamento da liquidação de instituições fi.
nanceira, quando a sua liquidação extrajudicial excede,r o prazo estabelecido no § 2" do art. I :5, desta
lei.
§ 2"' o·díSpOsto no pãrágrafo antêrior Seiplícéi.,
ainda, à liquidação extrajudicial de sociedades seguradoras, regulada nos arts. 96 e 97 do Decreto-lei n"
73, de 21 de_novembro de 1966, e à de entidades
abertas de previdência privada, prevista nos arts. 63
e seguintes da Lei nO? 6.43:5, de 15 de julho de 1977.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.

PARECER
N• 1.083, de 1986
Da Comissão de Redação
Redaç-ão final do Projeto de LeJ do Senado n" 63,
de 1985,
Relator: Senador Saldanha Derzi

ANEXO AO PARECER N9 1.081, DE 1986
Redaç-ão final do Projeto de Lei do Senado n"' 72,
de 1984, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.197, de
' 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à
fauna.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I" O art. 39 _da Lei n"5.197, de 3 de janeiro de
1967, passa a vigorar acrescentado do seguinte§ 39:
"Art. 39
........................ .
§ I•
.......... "· .............. .
§~
.................................. .
§ 39 O -S:iinples desacompanhamento de comprovação de procedência de peles ou outros produtos de animais, nos carregamentos de via terrestre,
fluvial ou marítima e aérea, que se iniciem ou transitem pelo Pafs, caracterizará, de imediato, o descumprimento do disposto neste artigo, o que acarretará
a sua apreensão, pela autoridade competente, sem
prejuízo das providências de natureza criminal.

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n" 63, de 198:5, qUe isenta do Imposto sobre
Produtos Industrializados o material fotográfico nacional.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nit·aldo Machado, Presidente- Saldanha Derzl, Relator - Martins Filho.
_ ANEXO AO PARECER N9 1.083, DE 1986
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 63,
de 1985, que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados o material fotográfico nacional.
O Congresso Nacional decreta:

Art. i" É isento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, o material fotográfico naCional, pelo
_prazo de lO (dez) anos.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam~se as disposições em contrário.

PARECER

Art 29 Esta lei entra em vigor ila data de suã publio::a.ção.
- Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

N' 1,084, de 1986
Da Comissão de Rcdação

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Redaç-ào final do Projeto de Lei do Senado n9 98,

PARECER

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

N• 1.082, de 1986

PARECER

Da Comissio de Redação

N• 1.080, de 1986

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n" 160,
de 1984.

Da Comissão de Redação
Redaç-ão final do Projeto de Lei do Senado n" 36
de 1984 - Complementar.
'
'
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comis-são apresenta a redação final do Projeto de
~ei do Senado n" 36, de 1984 - Complementar, que
rsenta do Imposto sobre Circulação de MercadoriasICM, a comercialização de leite in natura.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986
- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi Relator - Martins Filho.
'
4

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n" 160, de !984, que acrescenta dispositivo à Lei n"6.024, de 13 de março de 1974, para o fim de
determinar a im_ediata e automática absorção, pelo Judiciárfo, aos procesSos de liquidação extrajudicial de-insti~
tuições financeiras, sociedades seguradoras e entidades
de previdência privada, quando não concluídos no prazo
de seis meses.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986.
-l\'ivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.

de 1985.

Relator: Senador Saldanha Derzi
_ A COJ!1Íssão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n~ 98, de 1985, que denomina "Aeroporto
Internacional Senador Adalberto Sena" o Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER N• 1.084, DE 1986
Redação final do Projeto de Lei do Senado n" 98,
de 1985, que denomina "Aeroporto Internacional Se. ·nado!' Adalberto Sena" o Aeroporto Internacional de
CrUzeirO do Sul, no Estado do Acre.
- - -·
O Congresso Nacional decret1;1:

Art. 1~ .E- denominado... "Aeroporto Internacional
Senador Adalberto Sena" o Aeroporto Intefnacional de
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Cruzeiro do Sul, no Município de Cruzc:iii'o do _Sul, Estado do Acre.

Art. 29
cação.
Aft. 311

-

Esta lei entra em vigor

nã"dala de sua publi-

Revogam-se as disposições em corú:rârio.

PARECER
N• 1.085, de 1986

IV do art. 12 do Decreto-lei n9 289, de 28 de fevereiro de
1967, não prevalece-rã, para fins de cobrança de retri~
buições decorrentes no exercício do seu poder de polícia,
no que concerne às propriedades abrangidas pela isenção
de que trata o art. -19 desta lei.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Da Comissão de Redaçio

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n~' 188, de 1985, que proíbe e pune a derrubada de seringueiras nativas, obrigando o seu replantio, respeitadas as condições ecológicas.
Sala de Reuniões da Coinissão, 22 de outubro de 1986.

- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER N' 1.085, DE 1986
Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i' 188,

de 1985, que proíbe e pune a derrubada de seringuei·
ras nativas, obrigando o seu replantio respeitadas as
condições ecológicas.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1o;~ h proibida a derrubada de seringueira nativa, cm toda _a ãrea da Amazônia Legal, fiscalizada essa
proibição pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento

Florestal - IBDF.
§ I\" O IBDF realizará convênios com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e os Governos
dos Estados e Territórios Federais da A-mazônia Legal,
para a preservação das seringueiras nativas, irilpedindo
sua substituição por Outra espécie arbórea.
~ 2\" O infrãtor desta lei serã punido com multa equivalente a dez salários minímas por seringueirà derrubada, dobrada a multa, a cada reincidência, e obrigado a
replantar na mesma ãrea do local, o quádruplo das seringueiras abatidas.
. .
Art. 2\" f: o Poder Executivo autorizado a criar um
serviço próprio, encarregado de velar pela manutenção
da seringueira nativa na Amazônia Legai.
Art. 39 Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 49 Esta lei entra em- vigor na data de su<;~ publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER

PARECER

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 221,
de 1985.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Lei do Sena_dg_n9 ~21._ de 1985, que dispõe sobre isenção
do Imposto Territorial Rural para propriedades de até
300 hectares, na Amazónia Legal, e dá outras providências.
Sala de Reuniões·da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente - SaldanhR Derzi, Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER N• 1.086, DE 1986
Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado 11"' 221,
de 1985, que dispõe sobre isenção do Imposto Territorial Rural para propriedades de até 300 hectares, na
Amazônia Legal, e dá outras providências.
O Çgngresso Nacional

decre~:

Art. 111 São isentas do Imposto Territorial Rural as
glebas de área não excedente a 300 (trezentos) hectares,
situadas na Amazônia Legal.
Art. 2q A faculdade concedida ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), de constituir
rendas com o exercício de suas atividades, ponforme item

PARECER

Da Comissão de Redaçào

N• 1.089, de 1986

Redação final do Projeto de Lei do Senado q9 226,
de 1985.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão_ apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n\'1 226, de 1985, que altera a redação da
alínea b do art. 182, da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de
1952- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União.
Sala de Reuniões da Comissão, em 21 de outubro de
1986. - Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Der~
zi, Relator- Martins Filho.
ANEXO AO PARECER No 1.087, DE 1986
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 226,
de 1985, que altera a redação da alínea b do art. 182
da Lei n91.7ll, de 28 de outubro de 1952- Estatuto
dos Funcionários Públicos _Civis da União.
O Congresso Nacional decreta:

Art. {9 Aalíneabdoart.182daLein91.711,de28
de outubro de 1952- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, passa a vigorar co~ a seguinte redação:
"Art. 182.
. ............... -.....•....•..•.
b) quando o funcionáriO inativo for acometido
de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia
maligna, cegueirã, hanseníase, cardiopatia grave,
doença de Pa.tkinson, paralisia: irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatiagrave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deforman~-C) ou outra moléstia que a lei indicar,
positivada em inspeção médica, passará a ter como
provento a remuneração que percebia na atividade,
e, para efeito de legislação fiscal, será equiparado
aos aposentados por invalidez qualificada."
Art. 29
cação.
Art. 39

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

N• 1.086, de 1986
Da Comissão de Redação

assalariado, considerar-se-á como renda líquida mensal
o valor correspondente ao vencimento ou salário básico
do respectiVo cargo, emprego ou função.
Parágrafo dnico._ No mês em que o servidor não fizer
jus ao vencimento ou salário básico integral, o imposto
incidirá. sobre a parcela efetivamente paga ou creditada.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em coritrário.

N• 1.087, de 1986

Redação final do Projeto de Lei do Senado nl' 188,
do 1985.

Relator: Senador Saldanha Derzi

Outubro de 1986

PARECER
N• 1.088, de 1986
Da Comissão de Redação
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 230,
de 1985.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Sena.do n9 230, de 1985, que dispõe sobre o cálculo do lmpostb de Renda na fonte dos servidores públicos
civis, federais, estaduais e mui:Iicipafs.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 deo_utubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente -Saldanha Derzi,
Relator - Martins Filho.

ANEXO AO PARECER N• 1.088, DE 1986
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 230,
de 1985, que dispõe sobre o cálculo do imposto de ren-da na fonte dos servidores públicos civis federais, eg...
taduais e municipais.
O Congresso Nacion-al decreta:
Art. 19 Para efeito de cá.lculo do imposto de renda na fonte dos servidores pdblicos civis federais, estaduais
e municipais, incidente sobre rendimentos do trabalho

Da Comissão de R.eda.ção
Redação final do Projeto de Le-i do Senado n9 258,
de 1985.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A ComissãO apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n9 258, de 1985, que dispõe sobre prazo
para restitUição do Imposto de Renda retido na fonte:
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Martins Filho

ANEXO AO PARECER N• 1089, DE 1986
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 258,
de 1985, que dispõe sobre prazo para restituição do
Imposto de Renda retido na fonte.
O Congres!iÓ Nacipnal decreta:

Art. 19 O Imposto sobre a Renda recolhido a maior,
a título de retenção na fonte ou antecipação, será restituído nos 90 (noventa) dias subseqUentes ao termo final
do prazo para apresentação da declaração do respectivo
ano-base, corrigido monetariamente, de acordo com os
índices da inflação do período.
Art. 29 Esta lei entia em vigor na data de sua publicação.
Art. )9 Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER
N• 1.090, de 1986
Da Comissão de Reda.çio
Reda.çào final do Projeto de Le-i do Senado n\'1 297,
de 1985.
Relator:Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n9 297, de 1985, que acrescenta dispositivo à Lei D9 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), para o fim de determinar a inclusão
de um representante da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego no CONTRAM.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Oerzi, Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER N• 1.090, DE 1986
Redação final do Projeto de Lei do Senado nQ 297,
de 1986, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.108, de
21 de- setembro de 1966- Código Nacional de Tránsito.
O Congresso Nacional decreta:

Art. _19 O ~rt~ 49 da Lei n9 5.108, de 21 de setembro
de 1966, alterado pelo Decreto-lei n9 237, de 28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:
,,'""Art.49
·······················~·······
n) um representante da Associação Brasileira
de Medicina de Tráfego."

Art. 29
cação.
Art. 39

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

PARECER

N• 1.091, de 1986
Da Comissão de Redaçào
Rcdação final do Projeto de Lei do Senado n9 12,
de 1986 - Complementar.

Art: 69 Este ato entra em vigor na: data de sua publicação.
Art. 7'? Revogam~se às disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 16 de outubro de 1986..José Fragelli - João Lobo - Martins Filho ~ Alberto
Silva.

ATO DA COMISSÃO DIRETORA,
N' 13, DE 1986

Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apreserifa a redação final do Projeto de
Lei do Senado n~' 12, de 1986 ~Complementar, que dã
nova redação aos itens I e IV, art. 21', da Lei CõrriplCmentar n9 1, de 9 de novembro de 1967.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de outubro de 1986.
- Nivaldo Machado, Presidente- Saldanha Derzi, Relator -

Martins Filho.

ANEXO AO PARECER N' 1.091, DE 1986

Regulamenta a Resolução n9147, de 1986, que trata do pagamento de Gratificação Especial de Desempenho.
A Comissão Diretora do senado Federal, no uso de
sua competência regimental, resolve;
Art. 19 O Ato da Comissão Diretora fl9 2, de 1983,
passa a vigorar com a seguinte redação:

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 12,
de 1986 - Complementar, que dá nova redação aos

itens I e IV do art. 21' da Lei Complementar n9 1, de 9
de novembro de 1967.

O Congresso Nac-ioilal decreta:
Art. 19 Os itens I e IV do art. 29 da Lei Complementar n 9 I, de 9 de novembro de 1967, passam a vigora_r
com a seguinte redação:
"Art. 29
... -~. ~ .•. ~ .. ~~-· ~~-~~-or~ ••.•• -: • • -.;.4 I - População estimada, superior a 6.000 (siiS __ _
mil) habitantes ou não inferior a 3 (três) milésimos
da existente no Estado.
II-

················''··"··•~·-·······•·····'

Ill- ....• ·--········-···-····' ..'"''·······
IV- Arrecadação, no último exercícío fmanciiro, de 3 (três) milésimos da renda estadual de impostos."

Art. 29
cação.
Art. 39
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Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N' 12, DE 1986
A Comissão Diretora do Senado Federal, no us_o das
suas atribuições regimentais e regulamentares, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 12121f86.0, resolve:
Art. I'? Determinar a abertura de concurso piíblico
para preenchimento de vagas existentes no Quadro Permanente do Senado Federal na Categoria Funcional de
Taquígrafo Legislativo, Classe A, Referência NS-7.
Art. 29 Delegar competência ao Diretor-Geral do
Senado Federal para designar a Banca Examinadora,
aprovar, as respectivas instruções normativas, homologar
a classificação dos candidatos, julgar recursos em tíltima
instância e expedir os a tos complementares necessãrios- à
execução do concurso público de que trata o _art. J9.
Art. 39 No prazo de lO (dez) dias contados da publicação deste Ato, o Diretor-Geral providenciará Publicação, por uma vez, no Diário Oficial da União e no
Diário do Congresso Nacional, Seção II, e em 2 (dois)jornais de grande circulação na Capital, do Edital elaborado pela banca examinadora, com as instruções do concurso público de que trata o art. l Q
Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação deste
Ato correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Senado Federal.
Art. 5_9 O_ presente concurso terã a validade de 2
(dois) anos.

a

~

.. ..

..Art. }9
• , •. , .• , , , ·~,.,,,,_,,_L,.,. •-•,,,,
Art. 2'? ... ·~ ._ ........ -........_..... · · · .. .
Parágrafo único. O Valor da Gratificação a que
se refere este artigo será obtido:
a) durante o período de atividade legislativa,
medíante aplícação dos critérios vigentes, relativos à
retribuição por comparecimeiito às sessões extraordinârias do Senado Federal e conjuntas do Congresso Nacional, nos termos do art. 405 do Regulamento- Administrativo do Sena-do Fed_eral;
_ · b) .Õos meses dC recesso, pela média aritmêtica
do número de sessões realizadas no período de atividade legislativa, a qual será paga, no total do montante apurado, em cada um dos meses de janeiro, fey~iro, março e agosto do ano subseqUente ao da
apuração, considerado como tal o de efetiva funcionamentO -o-rdinário do Congresso Nacion~l;
c) nos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro dos anos em que se realizarem eleições
para o Senado Federal, pela média aritmética das
sessões p~gas no prtmeiro semestre;
d) no período de recesso posterior aos meses de
que trata a alínea anterior, pela média aritmética
das sessões pagas nos referidos meses.
Art. 39
••••• , •••••••••••.....•..••••••••

·A

·

·

• • ·§· ·~ ~ •
o;~ttn~;~ã~ &P~~i~i ci~ ·o~~~~·e·~-h~.
nos casos de nomeação, admissão, readmissão ou
retorno à sede após requisição, suspetisão de contrato de trabalho ou afastamento não previsto neste artigo, será -calculada:
I - no período de recesso, proporcionalmente
ao comparecimento ao serviço nos quatro meses
que o antecedem, acrescida, em-cada mês de recesso,
da quarta parte da média paga pelo comparecimento integral no período de funcionamento ordinário
do Congresso, atê o montante total desta;
I I - nos meses de setembro, outubro, novembro
e dezembro, dos anos em que se realizarem eleições
para o Senado Federal, proporcionalmente ao comparecimento ao serviço no primeiro semestre, soma~
da, em cada um dos referidos meses, a quarta parte
da média paga pelo comparecimento integral, no
primeiro semestre, até o montante total desta. _
Art. 29 Este ato entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 19 de setembro de 1986.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO.
Sala da Comissão Diretora, 16 de outubro de 1986. ~-
José Fragelli- Joilo Lobo- Martins Filho --Alberto
Silva.

ATO

N~>

106, DE ·1986,

DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições, especialmente o que dispõe o art. 12 do Anexo
ao Ato n9 2, de 1986, da Comissão Diretora, resolve estabelecer as seguintes instruções para a montagem da Proposta de Orçamento Próprio do Fundo Especial do Senado Federal -:- FUNSEN (criado pela Lei n'il 7.432, de
18 de dezembro de 1985), bem como para a formalização
e o encaminhamento de ajustamentos no mesmo.
Art. 19 Caberá à Subsecretaria de Administração
Financeira, sob a orientação da Secretaria Administrativa e supervisão da Diretoria-Geral, a estruturação da
Propo_sta de_O~çamento Próprio do FUNSEN para cada
-exercício, segunOo as instruções aqui definidas e tendo ·o
primeiro dia útil após 15 de novembro como data limite.
Art.. 29 ~Observadas as normas estabelecidas pelo
À to n~ 2, de 1986, da Comissão Diretora, quanto à com~
posição das receitas e despesas do Fundo, o Orçamento
Próprio do FUNSEN será apresentado através de um
conjunto de 5 (cinco) demonstrativos, ·a s~ber:
I - Demonstrativo da Receita por Fonte~: Rubricas e
Categorias Eco-nómícas
II - Demonstrativo da Origem das Receitas oriundas
da Transferência de Saldos Orçamentários
III- DemQnstrativo de Programa do Trabalho segundo as Principais Categorias das Aplicações Programadas
IV:- Demonstrativo da Despesa por Fontes, individualizando, Categorias, Elementos e Subelementos
V - Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo
as Categorias Económicas.
Art. 39 O Orçamento Próprio do FUNSEN a vigorar no exercíciO seguinte, será encaminhado pelo
Diretor-Geral à apreciação da Comissão Diretora at~ o
dia 30 de novembro de cada aiJO, nos termos em que dispõe o Anexo ao Ato n9 2/86 desta ComísSâ.o, através de
Exposição de Motivos.
Art. 49 Compete igualmente à Subsecretaria de Administração Financeira a formalização de propostas de
ajustamento do orçamento da receita e da despesa do
FUNSEN, sempre que as tendências da execução ou deliberações da Administração o tornarem recomendável.
§ )Q O ajustamento será proposto por intermédio de
processo padronizado - modelos dos formulários em
anexo-, n_umerado seqUencialmente em cada exercício,
de modo_ a evidenciar a causa determinante da modificação e dos benefícios dela decorrentes.
§ 29. A proposta seguirâ a seguinte instrução processual:
_
a) Preenchimento e fundamentação da proposta pela
Subsecretaria de Administração Financeira;
b) pronunciamento da Secretaria Administrativa;
c) pronuncia-mento da Auditoria;
d) encaminhamento pelo Diretor-Geral;
e) Decisão _da Comissão Diretora;
f) publicação no Diário do Congresso Nacional.

§ 39 Fica. estabelecido em 5 (ci~co) dias o pr~o máximo para o pronunciamento ~e órgãos envolvtdos na
instrução processual.
Art .. 59 A incorporação de parcelas adicionais, decorrentes de excesso de arrecadação ao orçamento dareceita dependerá_, sempre, de parecer conclusivo da AuditOria ·s_obre sua efetiva viabilidade.
Senado Federal, lO de outubro de 1986. -José Fragelli, Presidente..
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Reunião em 22 de outubro de 1986

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. Alaor Coutinho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SEPRESENTES OS SRS. SENÀDORES:

-

Luiz Cavalcante- Alaor Coutinh9- Jamil Haddad
- Arnor Diamiaili.
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinhó)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 4 Srs. Senadores,
Não há, portanto, número regimental para abertura da
sessão.
A Presidência designa para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Trabalhos das Comissões
O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho) cerrada a reunião.

Estã en-

(Levanta-~e a reunião às 14 horas e 41 minutos.)

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
2! ReUnião. (extraordinária), realizad3
em 16 de maio de 1985

As onze horas do dia dezesseis de maio de mil novecentos· e oitenta·e cinco, na Sala de Reuniões da-Comis-·
são, na Ala Se~~dor Nilo Coelho, presentes os Senhores
Senadores Martms Filho, Presidente, Benedito Ferreira,
José Lins e M'~acyr Duarte, retine-se a Comissão de
<\gricultura. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Gaivão Modesto, Alvaro
bias e Benedito Canellas. Havendo mímero regimental,
são abertos' os trabalhos com a dispensa da leitura da
~ta da Reuni-o ailterjor, que é dada cOmo aprovada.
Em seguida, iJ Senhor Presidente propõe que a discussão
do item n9 Ot.da Pauta seja adiada para a próxima Reunião. Não havendo manifestação em con-trãrío; a ·proposta ê aprovada por unani_midade. Logo após o Senhor
- PresidenTé-OOiriUnTcãque dCcorrido o prazo regimental
sem que ten·ha sido a~endida a diligência requerida p~la

COmissão ao Poder ExeCutivo, a· fim de insffuir o Projetó
de Lei da Câmara n9 102, de 19S3, propõe sua dispensa.
COlocado em discussão e votação, é a proposta aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita ao Senhor
Senador Benedito Ferreira que assuma a Presidência,
para que possa relatar o Projeto de Lei do Senado n9 99,
de 1985, qu~. "sistematiza as ações do Governo Federal,
no Nordeste", no que tange aos problemas das águas.
C.olocado em discussão e votação, ê o Parecer aprovado,
assinando sem voto o Senhor Senador José Lins. Nada·
mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião, C para
constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será
assin_ada pelo Senhor Presidente.
saido- com incorreções no IDCN -

(•) Republicada por ter

4-9-85

.
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'

'st Reunião, (extraordinária), realizada
·

em IS de outubro de 1986

Ás onze horas do dia quinze de outubro de mil novecentos Oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão.
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na Ala Senador Nilo Coelho, Presentes os Senhores Senadores Martins Filho, Presidente, Arno Damiani, Galvão Modesto e Josê Urbano, reúne-se a Comissil_o _de
Agricultura. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Moacyr Duarte, Alvaro
Dias e Benedito Ferreira. Havendo ndmero regimental,
são abertos os trabalhos com a dispensa da leitura da
Ata da Reunião anterior,. que ~ dada como aprovada.
Passando-se à apreciação da matêria constante da Pauta,
o Senhor Presidente solicita ao Senhor Senador Arnor
Damiani que-·asSt.l!Tia a Presidência para que possa relatar a Mensagem n~' 66, de 1985..., "do Senhor_Pre,sidente
da República submetendo à deliberação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro Extraordinário para
Assuntos Fundiários, pleito da Companhia Vale do RiO
Doce referente à concessão de direito real de ~so de uma
gleba denominada,,~ "Serra dos Cariljâs com cerca de
411.948.87_ hectares". Colocado em discussão e votação,
~ aprovado_Parecer favorável nos termos do Projeto de
Resolução da CLS. Nada m{lis havendo a tratár,
encerra-se a Reunião, e para constar, eu, S~rgio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente
Ata, que lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente - Senador Martins Filho.
COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
12• Reunião (extraordinária), realizada
em 18 de setembro de 1986
Ãs onze-horas, do dia dezoito de setem-Or-o de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do
Senhor Senador Cid Sampaio, Presidente, com a presença dos Senhores Senadores Itamar Franco, Carlos
Lyra, Octãvio Cardoso, Afonso Sancho, Amaral Peixoto, M oacyr Duarte, Lourival Baptista e Mauricio 'Leite,
reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Relãções
Exteriores. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Saldanha Derzi, Severo Gomes, Fáb~o Lucena, Alexandre Costa, Aloysio Chave_$,
Albano Franco, Alaor Cou_tinho e Nelson Carneiro. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da
Reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir,
comunica que em virtude de decisão da Comissão na
reunião ordinária realizada em 17-9-86, api'oVàndo proposta formulada pelo Senhor Senador Saldanha Derzi,
os Senhor-es Aderbal Costa, Luiz Felipe de la Torre Benitez Teixeiri Soares, Carlos Alberto Leite Barbosa, Bernardo de Azevedo Brito, Celso António-de Souza e Silva,
e Oscar Soto Lorenzo Fernandes, indicados para exercerem as funções de Embaixadores do Brasil junto à Re-pública Cõoperativa da Guiaria, República do Quênia,
República Italiana, República do Zimbâbue, Reino Uníw
do da Gr~>Bretanha e Irlanda do Norte, e Repüblica Fe-deral da Alemanha, respectivamente, foram diSpensados

da exposição e da argUição à qual seriam submetidos, na
forma regimental, sobre as missões que desempenharão.
Prosseguindo, o Senhor Presidente declara que a reunião
se destina à apreciação das matêrias constantes d~ Pauta
e,- d~sa forma, det~rmina que a mesnia se torne secreta
para deliberar sobrê as seguintes Mensagens Presidenciais: ri~' :3"06, de 1986 (n9~ 438 de 18-Q8.:86, na origem),
submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha
do Senhor Aderbal Costa, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Cooperativa da
Guiana. Relator: Senador Amaral Peixoto; n9 357, de
1986 (n'í' 511, de 2-9-86, na origem), suOmCtendo à aprovação do Senado Federal, a esColha do Senhor Luiz Feli-_
-pede la Torre Benitez Teixeira Soares, Ministro de Pri~
meira Classe, da Carreira de Diplomata, para exe1cer a
função de EmbaixadOr do Brasil junto à República do
Qiiênía. Relator: Senador Ni:Ison Ca:J:n~ro, redistribuído,ao Senad~r Moacyr Duarte; n~' 366, de 1~86 (n~' 528,
de 11-9-86, na origem), submetendo à aprovação do Se-nado Federal, a escolha do Senhor Carlos Alberto Leit~
Barbosa, Miilistro de Primerra-Classe, na Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República Italiana. Relator: Senador Saldanha
DerZi, redistribuído- ao Senador Itamar Franco; n~' 367,
de 1986 (n~' 259, de 11-9-86, na origem); submetendo à
aprovação do Senado Federal, a eScolha do Senhor Bernardo de Azevedo Brito, Miriisffo de Segunda Classe, da
Carrei(ra de Diplomata, para exercer a função de Em~
baixador do Brasil junto à República do Zimbãbue. Relator: Senador Carlos Lyra; _nl' 368, de 1986 (n'~' 530, de
11-9-86, na origem), submetendo à aprovação do Senado
Federal, a escolha do Senhor Celso Antônio de Souza e
Silva; Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo~
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
juniO ao Reino Unido da Grã-Br!!tanha e Irlanda do
Norte. Relator:- Seiiãdor Lourival-Baptista; n"' 384, de
1986 (n"' 549, de 16-9-86, na origem), submetendo à aprovação do Senado_ Federal, a esçolha do Senhor Oscar
Soto Lorenzo Ferna_ndes, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Federal da Alema~
nha. Relator: Senador severo Gõine:s, rc:distn'buido_ ao
· Senador Octãvio Cardoso. Reaberta a sessão em caráter
pú.blico e, esgotadas as matérias constafltes da pauta, o
Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara
encerrada a reunião, lavrando eu, Maria Olímpia Jiménez de Almeida, Assistente da Comissão, ad hoc, a presente Ata, que após lida e aprovada serã assinada pelo
Senhor Presidente. - Senador Cid Sampaio, Presidente
da Comissão de Relações Exteriores.

13• Reuniilo, realizada em 15 de outubro de 1986

As onze horas, do dia quinze de outubro de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão,

na Ala Senador Nilo Coelhõ, sob a Presidência do Senhor Senador Saldanha Derzi, 2~'-Vice-Presidente, com a
presença dos Senhores Senadores Alaor Coutinho, Albano Franco, Afonso Sancho, Mauricio Leite, Lourival
BaPtiSta, NelSon Carneiro, Malta-Machado, Amaral
Peixoto e Cid Sampaio, reúne-se a Comissão de Relações
Exteriores. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Severo Gomes, Fábio Lucena, Alexandre Costa e Aloysio Chaves. A Presidancia registra ainda a presença dps Senhores Senadores Roberto
Campos, Alfredo Campos e Murilo Badaró. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declara abertos
os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da Reunião
ant~rior, que ê dada como aprovada. A seguir, comunica
que a reunião destina~se à apreciação das matêrias constantes da pauta e, ainda, a ouvir as exposições que farão
os Senhores Jorge Pires do Rio, Octávio Rainha da Silva
Neves, Carlos Eduardo de Affonseça Alves de Souza,
Marcílio Marques Moreira e João Tabajara de Oliveira,
- Índicados pa-ra -exercerem as funções de Embaixadores
do Brasil junto ao Reino da Tailândia, Repó:blica da
lndia, República Socialista da Tchecoslováquia, Estados
Unidos da América e a Repóblica da Áustria, respectivamente, sobre as missões que desempenharão. Concedida
a palavra ao Senhor Senador Lourival Baptista, este propõe que, dada a exigUidade do tempo, sejam dispensados
da exposição e argUição os Senhores acima mencionados, exceto o Senhor Marcftio Marques Moreira, indicado para os Estados Unidos da América, pela importância de sua missão. O Senhor Presidente Saldanha Derzi
coloca em votação a proposição, entretanto, o Senador
Nelson Carneiro pede a palavra e sugere que se proceda
apenas a uma inversão da ordem da pauta, pois caso seja
possível, melhor será que todos os senhores façam suas
exp.,sições. Em votação, a Comissão aprova a proposiçào do Senador Lourival Baptista com a sugestão do
Senador Nelson Carneiro. Em seguida o Senhor Presidente determina que a reunião torrb:-se secreta para
ouvi-los, bem como, para deliberar sobre as seguintes
Mensagens Presidenciais: n9 453, de 1986 (n'í' 632, de 810-86, na origefu), submetendo à aprovaçã_o do Seriado
Federal, a es.colha _do Senhor Jorge Pires do Rio, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer _a função de Embaixador do Brasiljunto ao Reino da Tailândia. Relator: Senador Lourival Baptista; n'i'
454, de _!986 (n~' 633, de._8_-IQ.86, na origem), submetendo
à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Oc·
tâvio Rainha da Silva Neves, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à Rq)úbllca da lndia. Relator: Senador Lourival Baptista; n"' 455, de 1986 (n9 634,
de 8-10~86, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Carlos Eduardo de
Affonseca Alves de Souza, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Socialista da Tche~
coslováquia. Relator: Senador Afonso Sancho; n"' 457,

Outubro de 1986

de 1986 (n"' 637, de 13-10-86, na origem), submetendo'à
aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor

Marcflio Marques Moreira, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto aos Estados Unidos da
América. Relator: Senador Albano Franco; n"' 459, de
1986 (n"' 640, de 14-10-86, na origem), submeteõ.do à
aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor João
Ta'&ajara de Olivera~ Minístro de Pr~meira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Áustria. Relator:
Senador Amaral P~xoto. Reaberta a reunião em carâter
público, o Senhor Presidente comunica que, acolhendo
proposta formulada pelo Senhor Senador Maurício Leite, resolveu adiar para as 16:00 horas a votação das Mensagens Presidenciais n~>s 454, de 1986 (n~> 633, de 8~ 10-86,
na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Octávio Rainha da Silva Neves,
Ministro de Primeir-a Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República da 1ndia; e 457, de 1986 (n~> 637, de 13-10-86,
na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Marcílio Marques Moreira,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto -~os;
Estados Unidos da América. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença dos Senhores Ministros e Senadores, decl<irando encerrada a reunião, lavrando eu, Maria Olimpia Jimênez de Almeida,
Assistente da Comissão, ad hoc, a presente Ata que, após
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. Senador Saldanha Dcrzi, 2~>-Vice-Presidente.
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Reunião, (extraodinária), reàlizada
em 15 de outubro de 1986

Às dezesseís horas, do dia quinze de outubro de mil
novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, comparecem os Senhores Senadores: Cid Sampaio, Albano Franco, Alaor
Coutinho, Nelson Carneiro, Lourival Baptista, _Amaral
Peixoto, Severo Gomes e Afonso SaJicho, Para a -Reunião Extraordináría da Comissão de Relações Exteriores
convocada para este horário. Deixam de comparecer,
por motivo justificado, os Senhores Senadores Saldanha
Derzi, Matta-Machado, Fábio Lucena, Maurício Leite,
Alexandre Costa e Aloysio ChaVes. "O" Senhor Presidente,
Senador Cid Sampaio, dando inféio aos trabalhos, corhunica que o Livro de Presençã acusa o comparecimento de oito Senhores Senadores, no entanto, verifica que
não há no recinto m1rriCrOs suficiente para a abertura da
reunião. Assiin sendo~- decfara que a mesma não pode ser
realizada e determina o adiamento para a próxima reunião a ser convocada, da votação das seguintes matérias
constantes da pauta: Mensagens Presi~enciais n"'s 454, de
1986 (n9 633, de 8-10-86, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Octâvio
Rainho da Silva Neves, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da 1ndia. Relator: Senador Lourival Baptista; e 457, de 1986 (n'~ 637, de 13-l086, na origem), submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Marcílio Marques Moreira,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto aos
Estados Unidos da Amêrica. Relator: Senador Albano
Franco, Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Olfmpia Jimê~ez de Almeida, Assistente da Comissão, ad hoc, a presente Ata qUe,
após lida e aprovadaserâ assinada pelo Senhor Presidente. - Senador Od Sãmpaio, Presidente.
COMISSÃO PARLAMENTAR OE !NQU~RITO
Destinada a Investigar o Funcionamento do Mercado Financeiro do País.

21• REUNIÃO, REALIZADA
EM 29 DE MAIO DE 1984

As nove horas e cinqCfenta minutos do dia vinte e nove
de maio do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, na
Sala de Reuniões da Comissão de Finanças,. reúne-se a
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o funcionamento do Mercado Financeiro do País,
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presentes Oi Srs. Senadores José Fragelli, José Uns,
Virgflio Távora, João Calmon, Jorge Kalume e Pedro Simon. Comparecem, ainda, os Srs. Deputados Eduardo
Matarazzo Suplicy, Arthur Virgflio Neto, Ricardo Fiú~
za, Evandro Ayres de Mo.ura e ~iqueira Campos-.
Abertos os trabalhos, o Senador José Fragelli, Presi- ifente da Com~ssão, dispensa a leitura da ãta da reunião
anterior que, em seguida, é dada como aprovada.
Logo após, o Sr. Presidente, Senador Josê Fragelli,
convida o .Sr. Assis Paim Cunha, Presidente do Grupo
Coroa-BraSiel, a tomar assento à mesa e fazer o juramento de praxe.
Prosseguindo, a palavra é concedida ao depoente que
discorre sobre o caso Coroa-Brastel.
Após a exposição do depoente, usam da palavra pela
ordem os Srs. Senadores Vii-gilio Távora, Jorge Kalume,
João Calmon, José Fragelli, José Lins, Pedro Simon e os
Srs. Deputados Arthur Virgílio Neto, Evandro Ayres de
Moura, Siqueira Campos, Eduardo Matarazzo Suplicy e
Ricardo Fiúza.
Finalizando, o Presidente determina que as notas ta~
quigráficas tão logo traduzidas e revisadas sejam publi~
cadas, em anexo, à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para C()nstar, _eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente
da Comissã.o, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
SCrá assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA 21' REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO
DESTINADA A INVESTIGAR O FUNCIONAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO DO
PAIS, REAUZADA EM 29 DE MAIO DE 1984, A
FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. ASSIS PAIM CUNHA, PRESIDENTE DO GRUPO
COROA-BRASTEL, QUE SE PUBUCA COMA
DE;T/!DA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRE;SJDE;NTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador José Fragelli
Relator: Senador José Lins
(fntegra do Apanhamento Taquigráfico)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Vamos dar
início aos nossos trabalhos, referentes à CPI do Sistema
Financeiro. Convocamos, para hoje, o Sr. Assis Paim
Cunha que, antecipando-se a uma convocação anterior,
concordou em comparecer a esta comissão hoje. Agradeço a S. S• a presença, e Çou-lhe a palavra, para que
possa prestar o seu depoimento,
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Egrégia comissão,
Srs. Senadores, Senhoras e Senhores.
Sr. Presidente, peço vênia para que esta Casa tenha tolerância Com o tempo que vai ser necessârio, para que eu
faça e_ste relatório preliminar, e depois me submeter a todas as perguntas que a egrégia comissão achar porPem
fazé..las.-·
1. CompaÍ"ece hoje a esta Casa o execrado Assis
Paim Cunha, 55 anos, falsário, estelionatário, corruptor
de funcionários subalternos, o bandido número 1 deste
País, que possui como única capacidade a de iludir as
maiS altas autoridades da ãrea económica, criando um
rombo farltástico de 500 bilhões de cruzeiros.
2. Este ê o retrato que a poderosa máquina de divul_gação do Governo colocou diante da nação. Promoveram passeatas pela Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, chamando-me de ladrão. Todos os meios foram
utiliZados para a minha intimidação, desde as ameaças
de morte até a invasão da casa de meus filhos pequenos,
levando a minha esposa a um completo descontrole.
3. Tenho, desde o começo deste processo, envidado
todos os meus esforços em um único sentido: provar a
verdade dos fatos para poder manter, diante dos meus filhos e ·de todos os que me conheceram, o conceito de dignidade e correção que construí ao longo de toda uma
vida de trabalho.
4. Não tenho a menor ilusão de que poderei vencer o
Poder. Mas cultivo a esperança de que V. Ex•s e aJustiça
- âesie País- ainda que não empreste-m qualquer credibiUdade à minha palavra -analisem, com imparcialidade
e isenção, os documentos que tenho apresentado e ainda
vou apresentar. :t: o quanto basta para que fique demonstrado, de forma incontestável, que toda a responsabilidade pelo caso Coroa-Brastel deve ser atribuída às
autoridades deste País, notadamentc da Secretaria de
Exm~>s
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5. Ninguêm ousou ainda afirmar que qualquer dos
documentos que já apresentei seja falso. Jamais se demonstrou que qualquer afirmação que eu tenha feito não
correspondesse à pura verdade dos fatos. Não bâ pressão
ou coaçãO que -me faça calar ou esmorecer na luta que
enfrento. A máquina compressora do Poder chegou a pedir insistentemente a decretação da minha prisão preven~
tiva, alegando que eu estava prestes a fugir do Paf~ e (Jue
ficara rico às custas das economias de pequenos investidores. O 2.,. Tribunal de Alçada do Estado do Rio de Janeiro negou tal pedido, por unanimidade, afirmando o
Acórdão, textualmente, que estavam tentando colocar~
me como_ Q., "bode expiatório" de todo o caso.
6. Peço vênia a V. Exts para falar um pouco de mim
mesmo, e do que realizei em minha vida de trabalho, ini~
cia~a aos 17 anos de idade, para que esta egrêgia comissão Possã avaliar, com maior extensão, este homem que
aqui comparece.
7. Em 1946, comecei a trabalhar, estudando à noite
até completar o curso científico. Até 1954, fui funcionário da empresa Rio Publicidade, e em 1955, fundei o
meu primdro negócio, a Labor Publicidade, que existe
~té hoje;. Eu tinha, então, apenas 26 anos de idade.
8. Sm 1956, comecei a fazer a propaganda do Ponto
Frio, jâ àquela- época uma grande empresa comercial.
Três anos depois, fui convidado a ocupar o cargo de
diretor-cOmercial do _Ponto Frio, tendo de lá saído em
1966, já como vice--presidente da empresa, que então
ocupava a liderança absoluta do mercado de eletrodom~sticos no País;
9. Saí do Ponto Frio para desenvolver o meu próprio
negócio, a TELEGEL, para logo depois enfrentar a polf·
tica antinflacionáda e reCessíva imposta ao Pais pelos
Ministros Roberto Campos e Bulhões. Começaram as
"quebras" em nosso ramo, e percebi que não. haveria
mais lugar para as pequenas e médias empresas. A fusão
da TELEGEL com a COBRAS resultou na criação da
BRASTEL, que, em 1968, passei a controlar de forma
absoluta, comprando as ações de meu sócio através de financiamento obtido junto ao Banco Bozano Simonsen.
1O. F armei, ao longo dos anos, uma sólida reputação como comerciante e junto aos setores industriais.
Quem lidava comigo sabia que a minha palavra empenhada valia mais do que qualquer papel assinado, e que
eu jamaiS deixava de cumprir os compromissos assumidos. Sempre fui Uttl homem simples, de falar abertamente, leal nas posiçeles, Oque decerto me terá credenciado a
promover junto aos bancos e fornecedores as absorções
de empresas que foram, pouco a pouco, construindo a
força da Brastel. Eram empresas com problemas, e todos
viam em mim a pessoa certa para resolvê-los. Foi um trabalho árduo e do qual me orgulho. Eu negociava os débitos com os bancos e com os fornecedores e conseguia do
Goverrio finaridamentos para saldar os· tributos atrasados. Poderia citar ·algumas das empresas que absorvi:
Regai, Lojas Par, Rei da Voz, Reizan, Distribuidora
Mercantil, Venâncio, ... etc. Foi assim que a Brastel se
transformou em lfder do mercado de eletrodomésticos
deste P~ís, à custa de mtüta luta, trabalho duro e conceito pessoal.
11. Fiquei viúvo aos 31 anos de idade e com 4 filhos
pequenôs para criar. Fui desde então pai e mãe deles, e
hoje me c-onforta o amor e o apoio que recebo de todos.
O mais velho, Antonio, que ali está, luta pelo soerguimento das empresas que estão sob o regime de falência.
Minha filha Frida cuida de nosso hotel em Miguel Pereira. Roberto toca a fábrica de brinquedos em Vassouras,
que o Governo ainda não conseguiu destruir; a única indústria do lugar, e o caçula, Assis, avança no comando
de sua próspera agropecuária na região de região de Pati
do Alferes, aos 24 anos de idade. Só recentemente voltei
a me casar, possuindo dois filhos de tenra idade desta
união.
12. Perdoem-me, Senhores, se lhes tomo o tempo
precioso falando de minha vida pessoal,' mas este ~ o desabafo de quem foi indevidamente achincalhado e pisoteado por toda a espécie de agressão. t: importante, tambêm que V. Exfs saibam quem é o homem que estâ a depor.
13. Volto a tratar de nossos negócios para referir que
em 1974 o volume de finan-ciamentos exigidos pelas vendas da Brastel nos obrigou a comprar uma financeira.
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Pelo relacionamento que já mantínhamos com a Coroa
Financeira, esta foi a empresa que negociamos c:om o Sr.
Roberto Laureano, que era o ·seu proprietário. De nossa
parte atuou o meu irmão, Ruy Paim Cunha, sendo que
só participei da diretoria desta empresa a partir de 1980.
14. Infelizmente, em nosso Pais, os últimos Governos se acostumaram i. "solicitarn a ajuda de empresário
para· o encontro de soluções para problemas delicados
do mercado financeiro. O poder do Estado sobre todo o
funcionamentO da economia brasileira é de_ tal monta
que seria ing!nuo supor que os dirigentes de grandes
conglomerados comerciais e financeiros possam ptescindir de um certo nível de relacionamento com as autoridades, o que proporciona a esta a capacidade de·exercer as
pressões necessárias à obtenção da solução que se pretenda.
15. · Sob o peso deste tipo de coação, fomos muitas
vezes convocados a atuar na solução de pro~lemas do
mercado financeiro, Em todos eles, evidentemente, havia
um delicado envolvimento de interesses do Governo.
16. Assim -ocorreu,- por exempl<;, q-uando fomos chamados a promover a liquidação ordinâria do passivo da
Corretora Falcão, de Recife, quando importantes setores
políticos; diretamente envolvidos, levaram o Banco Central a não realizar a inte~ençào que a Lei determina.
Também foi por problemas de ordem política, ligados a
um ex-diretor do Banco Centrai, que fomos instados a
adquirir a empresa Ipitur, após a intervenção efetuada
no grupo Ipiranga. A execução das absorções que éramos chamados a realizar era,_~_~tremamente trabalhosa,
pois além de toda a reformulação administrativa que
sempre se fazia necessária, havia também os riscoS que o
saneamento dos passivos acarretava, Deve ser dito, ainda, que às vezes são impostos aos empresários certos ne-gócios absolutamente dissociados da sua linha precípua
de atuação, tal como sucedeu com a aquisição que nos
impuseram da Matalúrgica Castor, atolada em um passivo invulgar, e cuja gestão estivera a cargo de pessoa especialmente influente junto aO Palácio do Planalto.
17. Bem estabelecidos os termos em que freqUente-mente são realizados os cantatas entre o Governo e os
grandes empresários, pode-se compreender porque, em
28 de março de 1979, o Banco Centrai prestou à CO~
ROAS/A- CFI uma assistência financeira no valor de
50 milhões de cruzeiros, sem que houvesse qualquer iliquidez de nossa empresa, É que o Banco Cen_t_:ral, à êpoR
ca presidido pelo Sr. Carlos Brandão, nos utilizou como
, ..ponte" para o repasse desses recursos públicos à Corretora Laureano, que jã enfrentava àquela época as dificuldades causadas pelos desmandos de seus ex~
administradores, A nossa Financeira, que aparecia for~
malmente como recebedora do crédito (mas que na verdade nem viu este dinheiro, que foi entregue diretamente
l Laureano), não podia, a teor das normas da Resolução
nt 374, ter acesso a 50 milhões de cruzeiros, motivo pelo
qual foi Concedido um extralimite de mais de 12 milhões
de cruzeiros, par!! fazer face às necessidades da Laureano. Veja~se, a propósito, os documentos de n% 1 a 4, a
este anexados, que revelam a espécie de artificiaS utilizados no trato do dinheiro público.
18. _O episódio que viria selar o meu destino de empresãrio foi o empréstimo que fui instado a conceder à
Corretora Laureano, nos dias do final do mês de novembro de 1980~ Por este fato são di_retamen~responsá
veis os Srs. Delfim Netto, Ernane Galvêas e Carlos Langoni.
19. A Corretó-ra Laureano já vinha em dificuldade
há quase dois anos. Isto era fato notório, objeto de farto
noticiário jornalístico da época. Inspetores do Banco
Central e mesmo a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
não se cansavam de recomendar às autoridades económicas que pusessem termo àquela situação, procedendo~
se à intervenç!io prevista em lei. Veja-se, a propósito, os
documentos de n9s 5 e6, que constituem, respectivamente, parecer do próprio DEJURJBCB apontando os crlR
mes praticados pelos ex-administradores da Laureano, e
relatório da BVRJ sobre a situação da Corretora.
20. O interesse direto do Governo no assuilto Laureano proibia que se cumprisse a lei. Não se estava, em
absoluto, tratando de proteger o mercado de uma intervenção, medida de caráter saneador e especialmente recomendável quando a autoridade conhece os crimes praticados na gestão de uma empresa financeira. '!'ratava-se,
sim, de eximir de responsabilidade as pessoas envolvida~
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no problema, pessoas essas que gozavam, até por laços
de parentesco, de notório prestígiO junto ao Governo Federal.
21. Para conseguir isto, os Srs. Delfim Netto, Ernane
Óalvêas e Carlos Langoni arquitetaram um plano ardiloso para envolver um empresário no problema, forçandoo, posteriormente, a assumir o saneamento da c_orreto~
ra.
22. Assim, na manhã do dia 26 de _nov_embro de
1980, recebi um telefonema do ministro Delfim Netto
-.. solicitando" um favor especial: que eu concedesse um
empréstimo no valor de 180 milhões de cruzeirOs à Laureano. No início da tarde, recebi outra ligação, agora do
ministro Ernane Galvêas, no mesmo sentido. ainda neste
mesmo dia, o mesmo pedido me foi feito pelo presidente
do Banco Central, Sr. Carlos Langoni, que alertava para
a premência do tempo, pois o dinheiro se destinava à cobertura de cheques sem fundos emitidos peta Corretora
Laureano. Marcamos uma reunião para o dia seg_uinte,
às 10 horas da manhã, na sede do Banco Central no Rio
de Janeiro.
23. Eu estava perplexo com o trabalho dos homens
mais importantes da economia e das finanças do país
para providenciar a cobertura de cheques sem fundos de
uma corretora. Estava acuado pela pressão que era exercida sobre mim, mas tambêm muito preocupado, pois
tratava~se de muito dinheiro, e colocâ-lo na Laureano
era positivamente uma temeridade.
24. Na reunião com o Sr. Carlo_$ _Langoni, em 27-1180, comuniquei que não dispunha daquela quantia, o
- que era rigorosamente v_erdadeíro. O presidente do Ban-co Central r;;trucou_dizendo que, se e_u quisesse realmente atender o pedido do Governo, poderia fazer o empréstimo em letras de câmbio da nossa financeira, pois ele
providenciaria a sua jmediata conversão em dinheiro.
Ainda indaguei dele quais as garantias que eu podia ter
de ressarcimento deste empréstimo, tendo recebido a seguinte resposta: ..Você receberá em poucos dias o seu dinheiro. Você tem a garantia do Governo e enfatizou, é a
palavra do presidente do Banco Central". Acabei cedendo. E caí na grande armadilha que me conduziria à situação em que agora me encontro.
25. Naquele mesmo dia, entreguei ao Sr. Roberto
Laureano 180 milhões de cruzeiros em letras de câmbio,
o que representava, em valores de resgate, 300 milhões
de cruzeiros. No mesmo dia o Sr. Carlos Langoni proVi~
denciou a conversão das cambiais em dinheiro, fazendo
com que a FUNCEF, órgão dos funcionários da Caixa
Económica Federal, as comprasse. Em anexo, os documentos de n9s 7 a 34, que são as cópias das notas de venda das letras à Laureano.
26. Este empré.<>timo forçado representava para a Financeira Coroa, em 31-12-80, mais de 92% de toda a posição de Contas pendentes (doe. 35).
'2:1. Toda a enorme carga de influência e poder ine~
rente aos cargos ocupados pelos SrS. Delfim Netto, Er~
nane Galvêas e Carlos Langont foi colocada a serviço
dos autores de toda espécie de crimes, como aponta o
próprio Banco Central no doç. n<;> 5, a que já nos referimos.
28._ No final daquele ano de 1980 e ·no começo de
1981 tentei inúmeras vezes entrar em contato com o Sr.
Carlos Langani, que se mantinha sempre esquivo. Meta~
de da "operação Laureano" já estava feita; faltava, ago1 ra, que me obrigassem a assumir a Corretora, o que veio
a acontecer na madrugada do dia 9 para o dia 10 de fevereiro de 1981. Já dormindo, fui chamado às pressas a
Brasília pelo ministro Delfim N etto.
29. A questão era muito delicada. Havia ma.is 100
milhões de cruzeiros de cheques sem fundos da La~reano
que seriam devolvidos de manhã pelo Banerj. Para o Go- vemo era tão impraticãvel fazer a intervenção quanto
continuar a favorecer a Corretora, perpetuando o encobrimento dos crimes continuamerite praticados na empresa.
30. Em prosseguimento à estratégia arquitetada em
novembro, quando o Governo nos forçou a comprometer todo o nosso grupo, emprestando uma fãbula de dinheiro à Laureano, restava agora nos convencer a assumir a Corretora. Naquela madrugada, em Brasnia, na
nova sede do Banco Central, houve uma reunião de que
participaram os ex-diretores Hermartn Wagner Wey e
Antonio Chagas Meirelles, os Srs. Roberto Laureano e
C iro Cury, este um ex-auxiliar direto do ministro Delfim
netto e, à época, assessor do Sr. Laureano. Esta reunião
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teve lugar na sala que ocupava o ex-diretor da DIBAN,
Antonio Chagas Meirelles.
31, Os Srs. Wey e Meirelles fizeram uma exposição
dos problemas da Laureano, e insistiam para que eu as-sumisse a el:npresa, Cujo ••ruro" atingia a cifra espantosa
de 55 milhões de dólares. Utilizou-se, naquela oportunidade, com muita ênfase, o argumento de que eu já era
credor da CorretOra em .300 milhões de cruzeiros, resultantes do empréstimo a que me referi anteriormente.
32. AS 9~00 boi-as da manhã do dia 10 de fevereiro de
1981, no Palácio do Planalto, tive uma reunião com o
ministro Delfim Netto, na presença do secretário José
Flávio Pécora, ocasião em que demonstrei claramente a
inviabilidade da operação a que estavam tentando me
conduzir, Eu não via como seria possível salvar a Corre·
tora.
33. De todo modo, não. foi possível escapar do
problema que me era imposto, já que, se realmente ocorresse a "'quebra" da Laureano, todo o nosso grupo
quebraria junta com ela. ~que o empréstimo que eu fizera"à Corretora em novembro de 1980 representava 50%
do património líquido de nossa Financeira. Ter os 300
milhões de cruzeiros como prejuízo significava quebrar a
Financeira e levar à falência as nossas empresas.
34. Definitivamente envolvido com o assunto, era
preciso resolver de imediato o problema dos cheques sem
fundos emitidos pela Laureano. Eu não dispunha de 100
milhões de cruzeiros para fazer a cobertura, prova evidente_de que eu dizia a verdade ao ministro Delfim Netto
ao referir que não tinha "cacife" para assumir a Laureano. Eu só podia dispor de 50 milhões de cruzeiros, que
mandei depositar imediatamente na conta da Laureano
(does., de n's 36 e 37).
35. Os 50 milhões de cruzeiros faltantes foram cobertos através da çoncessão de assistência financeira de liquidez, nos termos da Resolução 374, à nossa Financeira, que, mais uma vez, dela não precisava, Esta assistência foi instrumentalizada pelos srs. Carlos Langoni e AntOnio Chagas Meirelles, e c_orresponde, novamente, a
uma delibera_ção e consciente malversaçã_Q dQ _din]Jeiro
públíco. Os recursos dessa assistência financeira foram
remetjdos pelo Banco Central diretamente à conta cor~
rente da laureano no Banerj.
36. Resta ainda, a respeito deste tópico, uma ioda·
gação fundamental: como puderam as autoridades conc_Oidar com que um empresário que mal possuía em caixa urna disponibilidade adicional de 50 milhões de cru~
zeiros, e para quem o Banco Central estava naquele mesmo dia _concedendo uma ajuda finai:J.ceira, assumisse
uma passivo da ordem de 55 milhões de dólares? De
onde esperavam estes senhores que saísse o dinheiro para
fazer a cobertura de tal "furo"? Dias mais tarde a nossa
financeira já ••gerava" recursos superioreS a 1 bilhão de
cruzeiros para cobrir posições em aberto na Corretora.
Como é possível que uma Financeira receba hoje 50 milhões de cruzeiros de ajuda financeira e dez dias depois
disponha de recursos 20 vezeS superiores"? Seriã interessante que esta egrégia Comissão indagasse destas pessoas
como imaginam que isto seja j;lossfvel.
- 37. Ao -ftssulni!mos a Coiretora nos deparamos de
iniedlato com uma situação muito diferente daquela que
nos havia sido transmitida pela diretoria do Banco Central. Além dos 15 milhões de dólares devidos ao Banco ,
do Brasil (resultado de uma operação 63 ilegal, feita
através de uma firma criada pelo Sr. Roberto Laureano
para injetar recursos na Cotretora), dos 1 bilhão e 320
milhõeS devidos à GEROF, dos 140 milhões do BANE_S·
PA e de cerca de 450 milhões da ••rolagem" de cheques
sem fun.dos com o BANRISUL, havia, ainda, uma posição completamente em aberto (sem lastro) no openmarket, no valor de 1 bilhão e 130 milhões de cruzeiros.
Este valor foi coberto com recursos gerados em nossa Financeira, em procedimento absolutamente irregular, que
foi devidamente comunicado ao Banco Central, quando,
em carta datada de 26-Z..S I, e dirigida ao Sr. Iran Siqueira Lima, comunicávamos que jâ havíamos alocados re___cursos da ordem de 560 milhões de cruzeiros (doe. n9 38).
<

38. T adas as autoridades tinham perfeita ciência de
nossa incapacidade para levar adiante a Corretora. Isto
já ficou demonstrado. Mas hâ outros dados que contribuem para a plena certeza sobre este ponto. O patrimô·
nio líquido de nossa Financeira era, à época, de 600 mi·
lhões de cruzeiros. Deste valor deviam ser abatidos os
300 milhões de fatjdico empréstimo à Laureano e as as-
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sisténcias financeiras do BancO Centrai - que totaliúi.vam 80 :milhões, pois em lO de fev~reiro foram 50 e, apenas três dias depois, também de forma ilegal, mais 30 milhões de cruzeiros. Assim, o nosso patrimônio líquido
restante era de 220 milhões de cruzeiros, e as autoridades
nos empurravam um problema superior a 55 milhões de
dólares!
39. Pergunta-se, então: não é evidente que todos
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toriiãdo o nosso banco a prestar esta fiança, o valor que
ele estava a garantir era mais de 3 v~s superior ao próprio valor do banco.
47. Yerifii::a-se, afinal, que as autoridi:ldesJama:is hesitaram em atropelar normas e regulemantos, desde que
fossem atendidos os seus interesses pessoais ou os de Governo, envolvidos nos problemas.
48. Aproximando-se a época do balanço de junho de
concordavam com as emissões irregulares de letras de
1.98_1, fui a Brasília e expus o esboço do balanço verdacâmbio? Basta analisar os fatos: nossa Financeira rece.:.
deiro ao Ministro Emane Galvêas. Neste esboço aparebeu no intervalo de três dias duas assistências financeiras
ciam os valores gerados com a emissão irregular de lCtras
totalizando 80 milhões de cruzeiros; seu património estade câmbio na Financeira e a injeção destes recu!Sos na
va reduzido a pouco mais de 200 milhões. Nãci obstante
Corretora. A publicação do nosso balanço era aguardaisso, dias mais tarde-ela cobria "furos" da ordem de-5 veda com grande expectativa pelo mercado, que queria
zes o seu património. Onde está o milagre?
conferir o "milagre" da salvação da Laureano. Não se
40. A situação absolutamente irregular em que ficou
podia de forma alguma deixar que o mercado ou a BVRJ
a Financeira Coroa teve como conseqüência imeiiiata a
percebesse a cobertura ilegal das posições da Corretora.
determinação de que fosse suspensa toda a fiscalização
49. A gravidade do problema do balanço fez com
rotineira do Banco Central sobre a instituição. É óbvio
que o Ministro Ernane Galvêas entrasse imediatamente
que não teria sentido nenhum fiscalizar uma empresa
em contato com o Ministro Delfim Netto e coni o Sr.
que o próprio Banco Central, atendendo a interesses do __
Carlos Langoni, oportunidade em que frisou tratar-se de
Governo,- havia afuridado em irregularidades. A suspen~
questão que eslava a exigir uma pronta solução. Estive
então reunido por vârias vezes com o Ministro Delfim
são da fiscalização foi determinada pelo ex-presidente
Carlos Langoni, que recomendou ao ex-diretor de MerNetto e com o Sr. Carlos Langoni, para que fosse enconcado de Capitais Hermann Wagner Wey o cuidado para
trada uma fórmula, artifício ou mecanismo que proporque não houvesse qualquer espécie de procedimento em
cionasse a "montagem" do balanço.
relação à Financeíra Coroa. No Rio de Janeiro a equipe
50. Surgiu a idéia de serem utilizados recursos da
de fiscalização do BancO Central lOgo percebeu que a
- Caixa Económica Federal para cobrir a posição visível
Coroa S/A - CFI era uma empresa in-tocável.
do "furo" da Laureano, que: atirigia a çifra de 2,5 bilhões
41. Pouco mais de 40 dias após a absorção da Laude cruzeiros, mantendo-se encobertos os 15 milhões de
reano, quando enfrentávamos as terríveis dificuldades
1lólares da Õperação 63 ilegal celebrada peloS~~ Roberto
para pôr um pouco de ordem ao caos encontrado (opeLaureano com o Banco do Brasil.
rações sem lastro, com lastro fictício,- etc.), surge uma
51. Procurei, então, o Sr. Gil Macieira, presidente da
nova questão que o GõVêrrtõpfétendia resolver de qualCaix(_~CoriOmica Federal, que jâ fora inforio.ado do
quer forma, dados os interesses envolvidos.: o caso Credi- ·
problema. A Caixa jamais emprestara quantia tão elevada (na época, correspondente a 25 milhões de dólares) a
tum.
42. A Creditum-S(A- Cfi'I estiiva em. regime .de li:
uma empresa particular, motivo pelo qual o Sr. Gil Maquidação extra-judiciit.l decretado pelo Banco Ceií.tral. O
ciei_ra res_s~ltou a importância de aprovar-se a matéria no
Sr. Âlvaro Armando Leal, que sempre manteve notórias
Conselho_ de Desenvolvimento Económico, ligações com o Sr. José Flávio-Pécora e com o Ministro
apresentando-se justificatfvas que resistissem à análise
do Tribunal de Contas da União.
Delfim N etto, era um dos ex-administradores da empresa, e exigia uma pronta solução para o seu problema,
52. O emprestimo da CaiXa foi cOncedido mediante
o seguinte artifício, rmaginado pelo Sr. Carlos Langoni:
43. O Sr. Âlvaro Armando Leal utilizava largamente
o seu enorme prestígio junto ao Ministro- Delfim Netto
a BRASTEL ~laboraria um pomposo relatórío para um
projeto de expansão de s_uas atividades para a região
para resolver seus problemas, e não se conformava com a morosidade com que era tratado o assunto da CrediNordeste, justificando~ asiím, um empréstimo daquela
tum, principalmente se comparado à rapidez da solução
magnitude, Ã medida que os recursos iam sendo liberaencontrada para a Laureano. O Sr. Carlos Lan:Soni tinha
dos pela CEf, a BRASTEL liquidava as posições deveevidente mã vontade com o caso Creditum, por não se
doras da Corretora nas instituições financeiras,
transferindo-se as obrigações da ELETROBRÁS que esdar com o Sr. Âlvaro Armando Leal, que assisti, certo
dia, no gabinete e na presença do Ministro Delfim Netto,
tas possuíam, para a CEF, como garantia para a opechamar o ex-Presidente do Bailco Central, também preração. Na aparência ficava resolvido um dos problemas
sente, de "moleque mentiroso". Nesta reunião, realizada
herdados na Laur~no, mas a BRASTEL ficava--agora
em BrasiTia, o Ministro Delfim Netto-determinou ao Sr.
com esta enorme dívida para com a Caixa Económica
Carlos Langoni que se agilizasse os procedimentos para
Federal.
resolver o problema da Creditum. E assim foi feito.
53. O COnselho de Desenvofvin1ento ECónômico,
44. Quase 98% do passivo da Creditum fará aSsWnique é encabeçado pelo Presidente da República, através
do pelo Banco Central, que pagara aos investidores toda decisão n'~' 114/81, datada de 30-6-81, aprovou o em~
das as letras de câmbio sem lastro emitid<~:s por aquela
prêstimo da CEF. D.o instrUmento respectivo _constam as
assinaturas dos Ministros Delfim Netto -e Ernaile ·aalFinanceira. Este crêditõ do Bancõ Central atingia a cifra
astronómica de 105 milhões de dólares, por Ocasião da
vêas, que, juntamente com o Sr. Carlos LaniOni~ haviam
elaborado toda a operação cujo objetivo declarado era
intervenção. Completamente sufocados pelos 55 milhões
fictício. Tratava-se apenas de dinheiro público para pade dólares do ..furo" da Laureano, fomos nov~mente
gar as dívidas contraídas pela Corretora Laureano.
"convocados", desta vez para assumir mais este passivo.
54. No final do mês de setembro de 1983, a SEPLAN
45. Em anexo, o doe. n'~' 39, que constitui a proposta
enviou à PresidênCia- da República um. relatório _em_resque nos mandaram fazer (agora em nome da SNCI posta às primeiras denúncias que formulei. Neste ilocuBrastel) para a assunção da Creditum. Os documentos
mento, o Ministro Delfim Netto afirma que nós desviade n'~'s 40 e 41 - emanados do Banco Centraf, mOstrim
mos os recursos que se destinavam à expansão da BRASque o negócio foi a~eito_por esta Autárquia, o, que constituí, nas circunstâncias, -um absurdo ínqualificâvel, face
TEL para a Corretora. Não é verdade. A prova está no
documento n\' 43, em anexo. I:cat:a-se de documento ofia todas as dificuldades por que já passávamos.
cial do- Banco Central, assinado pelo ex-Diretor Her46. Igualmente espantoso foi o episódio referente á.
mann Wagner Wey, e que foi aprovado por toda a dire·
garantia bancária que normas do Banco Central nos exitoria _da Autarquia. Nele há nada mep.os do que três
giram para o ressarcimento dos créditos do próprio Banmenções expressas à entrada de recursos deste empréstico Central. Era evidente que nenhum banco daria tal gamo da Caixa na Corretora. Em certa passagem diz-se
rantia. Por este motivo o Sr. Cãrlos Langoni resolveu autorizar que o nosso próprio banco, o Banco de Crédito
que foram re~lizados "artificias contâbeis" em nossa FiComercial SfA, prestasse a fiança, contrariando frontalnanceira "atê: a data da liberação de recursos pela Caixa
Económica Federal, com vistas a viabilizar o esquema de
mente todas as normas do Banco Central, que impedem
absorção da Laureano, o que se deu em 17-8-81.
empréstimos ou fiança realizados entre empresas de um
55. Ou sê:ja: não li.á como negar que todo!' sabiam
mesmo grupo. Em anexo, o doe. n'~' 42, de responsabilique o dinheiro da Caixa era para a Corretora. Prova
dade do Sr. Antônio Chagas Meirelles, em que o Banco
maior disso está no fato de que as dívidas da empresa
Central comunica a sua concordância com a prestação
com o·BANESPA e a GEROF do Banco do Brasil, por
da fiança pelo nosso banco. Neste universo de irregulariexemplo, foram pagas diretamente pela CEF, que recedades, hã uma outra a ressaltar: é que além de terem au-
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beu autorização de nossa parte nesse sentido. Veja-se a
prova no Documento n'i' 44.
56. Resta ainda ressaltar, acerca do t6pico em questão, o seguinte; no balanço publicado em 30-6-81, por
expediente contábil da extra-caixa, as dívidas da Laureano apareciam como tendo sido já pagas, quando na verdade os recursos da CEF só foram liberados quase 50
dias mais tarde, como .afirma o próprio Banco Central
no do_c. n'~' 43, a que jâ nos referimos.
57. Enfim, há um mundo de ilicitudes c-ometidas pelas autoridades, como se comprova documentalmente de
forma irrefutável. O Conselho de Desenvolvimento Econômico utilizou dinheiro público para cobrir os descalabros dos ex-administradores de uma Corretora deValores. Pode haver dúvida'?
58. Ao assumirmos a Corretora Laureano fomos
- obrigados, como jã referimos, a gerar recursos de forma
irregular em nossa Financeira, para cobrir as posições
devedoras que lá encontramos. Sobre estas transferências de recursos realizadas entre a Financeira e a Corretora deveriam regularmente incidir o IOC - ImpoStO
sobre Operações. pe Crédito.
..,
59._ No nosso caso, especificamente, esta taxação
constituiria um ônus injustificado, dado o enorme es~
forço -que ·empreendíamos para resolver um problem$
que nunca foi nosso, m3.s sim do Governo.
60. A liberação deste imposto foi instrumentalizada,
em bases 'inteirament~ ile_gais, pelo ex-Direior Hermann
w_ey, que agiu em perfeita sintonia com a orientação que
lh!: foi dada pelo ex-Presidente Carlos Langoni.
61. O Documento n9 43, a quejã aludimos, é o voto
do Sr. Hermann Wagner Wey sobre a matéria, voto esse
que foi levado à consideração de toda a Diretoria do
BanCo Central, que o aprovou por unanimidade. Neste
documento está consignado, em síntese, o segUinte:
a) que na Laureano havia posições em aberto relativ~s a operações ·s-em lastro ou com lastro fictício;
b) que a nossa Financeira imiscuiu-se na -questão da
Laureano ''Por _s_olici~ação das próprias Autoridades" e
"sob o acompanhamento do Banco Central, com vistas a
solucionar o problema Laureano";
c) que os artifícios contâbeis utilizados em nossa Financeira representaram "medida saneadora das contas
da Corretora'', -atê a tibl!ração dos recursos da Caixa E~
conõmica _Federal; e
d) que o imposto não deveria ser cobrado, em função
"das particularidades de que o caso se reveste, de maneira_ especial o enorme saldo positivo que representou,
para o mercado, a solução do caso Laureano, nos moldes em que foi obtida".
62.. Tratava-se, como é óbvio, de uma justificativa
sem qualqueramparo legal. Ou seja: uma ilegalidade determinada, __ cm prejuízo dos cofres pUblicos, por toda
uma série infrndável de ilegalidades que a antecederam.
63. Ou~ro._assunto a que pretendo me referir diz respeito à questão do_ chamado ''Caixa-2". O Sr. Deli Borges, Diretor afastado da Chefia do Departamento de Fiscalização do Banco Central, em depoimento prestado a
esta_ mesma Comis:;;ão çle Inquérito, ·acusou os Srs. Car..:
lo_~LL-ªngoni, Hermann Wey e Antonio Chagas Meírelles
de complacência com a existência de Caixa-2, longamente difundido, a ponto de ter enviado relatórios sobre 175
casos à Secretaria da Receita Federal, sem qualquer resultado.
64. !'!.9_ nosso _caso, o processo foi arquivado exata~
mente como sempre se fazia no Banco Central. Não houve para nós qualquer tratamento diferenciado. O imposto devido foi recolhido, de acordo com as instruções que
recebemos do Diretor Hermann Wey, que togo após de-terminou o arquivamento do processo, impedindo-se,
dessa forma, que a fiscalização pudesse levantar o
problema das emissões irregulares de letras de câmbio,
de que jã tinha pleno- conheci~ento.
6_5.. -·· Sobre a questão das emissões irregulares de letras
de Câmbio; devo dízer que muito pouco eu teria a acrescentar ao que já foi apuradO pela Comissão de Sindicãn~
cia do próprio Banco Central. Em inúmeras passagens
do relatório por ela elaborad_o revela-se que não havia
auditor ou inspetor que, pelo menos desde o começo do
ano de 1982, j_â_ não tivesse conhecimento dos problemas
_nas emissões. Veja-se, a propósito, os§§ de n'~'s 20, 26, 28,
33 e Ji do cit~do rt;latório, que também trago à egrégia
Comissão (Doe. n'~' 45), onde há sucessivas menções a
este conhecimento. Por mais forte razão, evidentemente,
tinham plena ciência disto so Srs. Delfim Netto, ~nane
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Galvêas, Carlos Langoni e Hermano Wagner Wey, que
tratavam em nível superior de nossos problemas.
66. Também teríamos pouco a acrescentar ao que já
foi trazido a público pelo trabalho reali:i;:ado pela Comissão de Sindicãncia do Banco Central a respeito das assistências financeiras de 25 e 5 bilhões de cruzeiJQS que nos

foram fornecidas, respectivamente em 30 de maio e 21 de
junho de 198_3. Os problemas de liquidez realmente ocorriam na Corte_to_ta., e não na Financeira; o c[tn:- Vedava
peremptoriamente o acesso _aos recursos nos termos da
Resolução n'i' 374 do BanCQ Central. A Lei n 9 4.595/64,
em seu art~ 12, proíbe a assistência financeira do Banco
Central às sociedades corretoras de valores. A!ém disso,
não houve prévia apresentação de plano de desimobilização de ati vos, nem foram exigidas garantias reais compatíveis com o vulto _das operações. E mais: o limite de
nossa Financeira para fins de assistência de liquidez era
de, 1,360 bilhão, podendo atingir, em situaÇões especiais,
o dobro disto, ou seja, 2, 720 bilhões de cruzeiros - e
nunca os 30 bilh_ões concedidos. Tudo isto ficou meriQianamente demonstrado pela Comissão de Sindic_ância.
67. Haveria, apenas, a acresce~tar o seguinte: quando da primeira assistência financeira de liquidez (25 bilhões, em 30-5-83), fui a Brasilia acompanhado do Sr.
-Ãlvaro Armando Leal, que, sendo pessoa de amplo
prestígio junto ao Ministro Delfim Netto, com ele promoveu, no Palãcio do Planalto, uma reunião de_ que também participou o Secretário José Flãvio Péc01:<!-, Foi do
Ministro Delfun Netto a decisão de nos conceder os 25
bilhões de cruzeiros, decisão esta que foi trati.srnitida ao
Ministro Ernane Galvêas e ao Sr. Carlos Langoni, _restando ao Sr~_Antonio Chagas Meirelles a simples formalização do empréstimo, de maneira que ele imaginasse
como sendo a menos_ esdrúxula.
68. A segunda assistência financeira (5 bilhões, em
2J-6-S3T foi i::ó06!dlda por determinação do Sr. <Antonio
Chagas Meirelles, com quem o Sr. Álvaro Armando Leal
tratou diretamente do assunto. Para este _segundo em, préstimo não nos foi. exigida absolutamente nenhuma
-garantia.
69. A int~rvenção foi formalizada em todas a~ empresas financeiras do Grupo Coroa~Brastel, _em 27 deju-.
nho de 1983. Somente a Coroa Fina,ncdra apresentava
problemas, que decorreram, diretamente, como jâ referi,
da soiuçJ}o dada à Corretora Laureano. Não obstante isto, em ação predatória injuStificáVel, o Banco Central
determinou, 15 dias depois, a liquidação extrajudicial
não apenas da Financeira, mas tambénl de todas as outras empresas que estavam sob intervenção e etllUl abso•
lutamente sadias.
70. Os ativos dessas empresas, que em realidade pertencem aos investidores e constituem a sua garanlia de
ressarcimento, estão sendo destruídos pela gula insaciável da indústria das liquidações. Todo esse imenso patrimônio está sendo queimado por 20% de seu valor, ao toque do martelo, nos leilões de reconhecida prodigalidade.
71. As intervenções vier~in impedir- que se concretizassem as negociações entre o nqs'so Grupo e as empresas DELFIN, que já haviam sofrido in~Crvenção, e que
iria adquirir de forma grandemente favorecida, para
compensar todo o peso que estávamos carregando por
causa da absorção da Laureano.
,
72. Jâ estava cc:lc:brado com o Sr. Ronald Levinsonhn um protocolo de intenções para a aquisição da
Delfin, e o sinal verde do Banco Central e BNl:l também
jâ ocorre:ra~Em síntese, o negócio seria feito da seguinte
forma: todo o passivo ficaria com a CEF, e nós com·
praríamos os ativos a longo pfazo, com financiamentos
facilitados. Também os empréstimos tomados pela Delfin ao Fuildo de Assistência de Liquidez do BNH seriam
liquidados por nós atrav~ de financiamentOs favorecidos. As cartas-patentes das Empresas Delfin passariam a
ser de nosso Banco, tornando-a uma instituição de porte
médio para grande, apta também_a captar poupança sob
a forma de cadernetas.
73. A fórmula para a compra das empresas da Delfin
estampada neste protocolo de intenções e em putros documentos que também coloco à disposição desta egrégia
Comissão (Il9s 46/51), demonstra nitidament~_<> propósito de ressarcir o nosso Grupo de todos os prejuízos advindos com a absorção da_ Corr~tora Laureano.
74. A intervenção impediu, como já re~ei'imos, que
se concretizasse a negociação com as empresas Delfin.
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Em defesa da minha dignidade, duramente atacada pela
violência utilizada pelo Banco Central, comecei a revelar, nos depoimentos que era chamado a fazer; toda a
verdade dos fatos. Temeroso com a conseqüências de minhas denúncias, o_ Governo tomou a iniciativa de propor
uma negociação, que recentemente se encerrou sem qualquer resultado concreto.
75. Peço vênia à egrêgia Comissão para fazer áleitura de correspondência que recentemente enviei ao Deputado Federal Eduar_do Matarazzo Suplicy, rélatando_~s
ta.s negociações.

Rio de Janeiro, 14 de Maio de 1984
Exmo. Sr.
Deputado Federal
Prof. Eduardo Matara~_zo Suplicy
Rua Grecia, 443 - Jardim Europa
Silo Paulo ~ SP
Sr. Deputado:
Tendo em vista a posição absolutamente isenta
que V. Ex•. tem mantido ao tratar do assunto
Coroa-Brastei, sinto-me encorajado a voltar à _sua
presença para relatar outros fatos que considero
fundamentais ao pleno esclarecimento da verdade.
Há cerca de 10 dias as autoridades iniciaram uma
ofensiva tremenda contra a mínha pessoa, através
da Procuradoria Geral da Repú.blica, visando, inclusive, retirar das mãos da Justiça do Estado do
Rio de Janeiro todos os processos instaurados acerca do caso Coroa~Brastel.__
_
Para poder pleitear a remessa de todos os nossos
processos para Brasília o Banco Central precisava
irn.aginar o que sería uma conduta delituosa praticada em Brasflia, e mais, algo de que fosse vítima o
próprio Banco Central, de forma a ~efinir a competência processual para a Justiça Federal da capital
do pafs. Com este fato, seria plausível alegar uma
-- CQnexã'õ' entre os-diversos episódios em apuração,
de modo a unir todos os casos em Brasília, na Justiça Federal,
Criou-se, então, a idéia de que eu teria cometido
um estelionato contra o Banco Centrjl,l, quando obtíve as assistências financeiras de _31 j05 j83 e
21/06/83, totalizando 30 bilhõ_es __d_e______cruzeiros.
Alega-se que eu teria induzido em. êrro as autoridades, apresentándo balanços falsos, que permitiram a
concessão dos empréstimos. Isto ê simplesm-ente espantoso, pois o próprio relatório da Co_mj_ssão de
Sindicânciá do Banco Central jâ afirmou qUe as irregularidades na concessão foram cometidas pelas
autoridades~ e não por mim. Jâ foi moitrado, à
exaustão, que os balanços de nossa Financeira permitiriam que as assistências financeiras atingíSsem
um montante de apenas 1,36 bilhões, e, excepcionalmente, o dôbro deste valor. Eles afirmam que o.ba~
lanço era falso; muito bem. Se fosse o ba)anço 'que
eles entendem verdadeiro, quanto pOderia a Financeira retirar de assistência financeira? Um bilhão,
dois bilhões? Que diferença isto faz? Afinal, as autoridades nos concederam 30 bilhões, sem qualquer
garantia, e sabedoras de que o problema de liquidez
era da Corretora, e não da Financeira. Como se sa~
be, é vedada a assistência financeira às Corretoras
de Valores.
.
Ou seja_: é simplesmente ridícul~ afirmar que eu
teria aqui cometido um estelionato. Trata-se de
mero pretexto, visando basicamente duas coisas:
a) levar todos os nossos processos para a Justiça
Federal de Brasflia; e b) fazer alarde contra mim
na imprensa, acusando-me, mais Umá vez, de um
crime que não cometi,
Esta ofensiva das autoridades contra ruim não
acontece por acaso. Durante vãrios meses o Governo Federal mostrou claras intenções de realizar uma·
negociação paia todo o problema COroa-Brastel. t
toda esta tentativa de negociação por parte do Governo que pretendo relatar a seguir a V. Ex•. A proposta de negociação que me foi dirigida pelas autoridades vinha carregada de um claro sentido apa?iguador. Em troca desta atitude oonci!iadora, as autoridades exigiram de mim que silenciasse sobre os
fatos lisados ao caso Coroa, e que parasse de trazer

a público as den!)ncias de todas as incríveis irregularidades por elas praticadas. A recente estratégia de
ataque do Govêrno contra mim demonstra que as
negociações chegaram ao fim. Não porque não fosse possível conjugar o problema cm termos numéricos, poís os atívos de nosso _grupo suplanta~ largamente os passivos. As negociações terminaram porqUe não concofdamos em nos calar. Passo a relatar
a V. Ex• a forma pela qual desenvolveram-se estas
propostas de negociação.
Em meados do mês de setembro do ano passado
fui prOcurado pelo Sr. Nestor Bérgamo, que me indaga acerca da minha disposição de negociar uma
solução para o caso Coroa-Brastel_. Ois_se a ele, evidentemente, que estava plenamente disposto, e. que
era muito urgente resolver os débitos dos investidore.s.
O segundo encontro foi marcado em um discreto
apartamento na Rua Bulhões de Carvalho, 33/602,
em Copacabana, tendo o Sr. Nestor Bérgamo comparecido acompanhado do Sr. Álvaro Armando
Leal. Foi-me dito, então, que eles falavam em nome
do Governo, e que o Ministro Delfim Netto achava
que o que estava acontec;endo não fazia sentido, e
RUe devia ser procurada uma solução de mercado.
Para encaminhar toda a questão a pessoa escolhida
por eles foi o Sr. Maurício Cibulares, que se notabilizou como artífice na solução de grandes problemas
do mercado financeiro.
Não deixei, àquela época, de ponderar que a atitude de conciliação das autoridades não ·condizia
com a perseguição atroz que se desenvolvia contra
mim nos inquêrítos policiais e ações penais, com pedidos de prisão e outros constrangimentos que me
eram impostos. Lembrei àquele:; senhores que em
mais de 280 intervenções a autoridade jamais agira
com tal sanha acusatória, fazendo comunicações ao
Ministêrio Público antes mesmo de terminar-se os
inquéritos administrativos. A fúria acusatória que
se verifica contra mírit, dizia eu então, impõe que,
em defesa da minha liberdade, eu seja obrigado arevelar toda a verdade dos fatos.
Após esta reunião, enviei os nÚmeros de nosso
ativo, de nosso passivo, e foi marcado um novo en·
contra, desta feita na residência do Dr. Maurício
cro~.~.tares.

Nesta outra reunião o Dr. Cibulares comunicou
qUe já havia entrado em contato_c:om todas as autoridades pertinentes, tendo recebido o indispensãvel
apoio. Foi·nos apresentado então um projeto extremamente objetivo e bem planejado, calcado no patrimônio do Grupo. Voltei a frisar naquela oportunidade que, apesar da flagrante disposição do Governo em encontrar uma solução negociada, naquele mesmo momento o próprio Governo Federal
pressionava a Justiça do Rio de Janeiro para que
fosse decretada a minha prisão preventiva. Acres~
centei, ainda, que a cada ação do GQverno contra
mim corresponderia uma reação vigorosa, sempre
baseada em documentos irrespondíveis, a demonstrar que toda a responsabilidade pelo estouro era
das próprias autoridades. A esse respeito retrucou o
Dr. Maurício Cibulares que estava ati como um
profissional indicado pelas autoridades para elaborar um projeto técnico de solução, e que estes outros
aspectos da questão não lhe dizíam respeito.
Sõube depois, pelo Sr. Nestor Bérgamo, que as
autoridades cconômicas haviam aprovado o_ projeto, e que o Dr. Maurício Cibulares se: reunira com o
atual presidente do Banco Central, fazendo a entregado mesmo.
Eu já havia feito todo um grande relato de alguns
pontos do caso a V. Ex•, a atuaçà_o de V. Ex• junto
ao Tribunal de Contas da União, à Caixa Económica Federal, ao Banco Central, bem como a progressiva demonstração de que eu sempre disse a verdade
provocaram um recrudescimento de toda espécie de
pressões e coações sobre a minha pessoa.
No mesmo dia em que V. Ex• fez publicar na Fo·
Ih-. de S. Paulo a transcrição de nossa conversa gravada, havia um encontro aqui no Rio com os Srs.
Nestor Bérgamo, Álvaro Armando Leal e o Dr.
-Maurício CibuJares. Nesta reunjão, que começou
em um clima de grande tensão, o Dr. Cibulares rela-
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tou o seu encontro com o presidente do Banco CenR
trai, afirmandO confiar bastante na execução -do

projeto. Confotl, inais, que fora procurado pelo
coordenador da Associação dos Credores da Coroa,
a quem transmitira os objetivos do Projeto. Em sew
guida o Sr. Nestor Bêrgamo manifestou sua estranheza pelo meu comportame_nto, pois, relatando a '
V. Ex• a verdade dos fatos, eu estava,. .. dando armas
a um perigoso Deputado da oposição, que as usariacontra o Governo, este n:fesmo Governo que de-..,
monstrava boa vontade para resolver o meu problema". Refutei isfo Com veemêncía, dizendo ao Sr.
Nestor que as coisas estavam colocadas de forma invertida, pois eu que vinha sendo. alvo de todas as
violências, inclusive as mais sórdidils, diriS:ídis c_olltra minha mulher e meus filhos. V. EX,. sabe bem
até que ponto estas violências chegaram,_~ guai~ as
conseqUências qu~ _a~arretaram a urna pessoã cujo
único pecado é ~ser- a mãe de meus filhos menores.
Nesta mesma reunião o Sr. Álvaro Armando
Leal, com a viOlência de argumentos que o Caracteriza, afirmou que lera no avião o artigo de V. Ex•, e
que só viera ao encontro em atenção ao Dr. Cibulares, pois sua vontade er~;t "me encher de porrada". O
Dr. Cibulares pós termo à discussão com serenidade
e energia, trazendo a reunião de volta a. seus objetivos.
Dias mais tarde fui procúrado pelo Sr. Nestor
Bêrgamo, que comunicava que o Dr. Maurício Cíbulares estava definitivãrriCntC afastado das negociações, por motivos que ele, Nestor, não estava autorizado a revelar. Telefonei logo após para o Dr.
Cibulares, que me disse que não estranhava aquela
decisão, pois ele havia se negado a atender a um pedido feito por Ãlvaro Leal e Nestor: que ele, Dr. Cibulares, tentasse por todos os meios convencer a
mim de não mais fazer depoimentos comprometedores para ·as autoridades económicas. Como a resposta firme do Dr. Cibulares fora negativa, ocorria
então o seu afastamento. Poucos dias mais tarde,
em atitude completamente dezarrazoada e mesquinha, o Banco Central inabilitou o Dr. Maurício Cibulares, apresentando como pretexto um fato ocorrido hã mais de 12 anos.
Na mesma oportunidade em que o Sr. Nestor
Bérgamo comunicou o afastamento do Dr. Cibulares ele me fez a entrega de uma minuta de correspondência que eu deveria dirigir, com data atrasada, ao Dr. Âlvaro Leal, e que correspondia a uma
completa liberação das autoridades (cópia em anexo). 1:: evidente que eu neguei a assin!r.-la.
Agora, encerrada definitiVamente toda a -possibi~ -!idade de negociação, empreende o Governo este
nov_Q ataque à minha pessoa, tentando, inclusive, te~
var todos os casos para a Justiça Federal de Brasília.
Estes, Sr. Deputado, são os fatos que eu deveria trazer a seu conhecimento. Haveria, a rigor, muito-s outros dados a esse respeitv que eu poderia relatar, co-mo, por exemplo, os motivos pelos quais o Sr. Nestor Bérgamo paiticipou destas tratativas. Todavia,
oportUnamente todos os pontos acabarão por vir a
pCtblico. Coloco~me à disposição de V. Ex• para a
realização de um novo depoimento, aproveitando
pa'ta enviar a V. Ex• os meus mais cordiais cumprimentos.
Atenciosamente, - Assís Paim Cunha.
Aqui está a carta que Dr. Álvaro Leal e o Dr. Nestor
Bêrgamo tentaram impor que eu assinasse, onde insenta
todas as responsabilidades. Banco Central e eles próprios, dos crimes praticados pelas autoridades.
76. Encerrando esta introdução ao meu depoimento,
que já se faz bastante, longa, pelo que me penitencio,
lembraria à egrégia Comissão ·que na semana passada
ocorreu ~"quebra" de algumas empresas de crédito" imo~
biliário, deixando no BNH passivos de trilhões de cruzeiros. É evidente que se- trata de mais uma demonstração
do completo fracasso da política económica e financeira
que tem sido imposta ao País nos ó.ltimos tempos. Posso
dizer, tratando de nossa questão, que o que faliu nãO foi
somente o grupo Coroa-Brastel; o que está irremediavelmente falida, corrompida e irrecuperável(: a política económica que aí está, levando todo o País ã:o caos.
77~- Por tudo o que me foi impoSto, cOmo- empresãrio, por essa política econômica do GOvernO, eu me

sirito no di~eito de criticã-la. Faço tais críticas conio conhecedor que sou da intimidade do poder, e sinto que
não posso perder a oportunidade que esta Casa me fornece de expor as minhas convicções. .
78. Ç.oioco-m_e, agora, à di~posição de V. Ex• para a
jpquirição, atrevendo-me a dizer que nenhuma pergunta
ficará sem resposta o_u recebeiã evasivas de minha parte.
Estou com a verdade e não tenho nada a tc;mer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Va:inos prosseguir, con.;edendo _a palavra, em primeiro lugar, aos
Srs. Senadores, que se inscreVeram para fazer indagações
ao depoente. Assim, eu concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Tãvora.

O SR. VIRG!L!O TÁVORA- Sr. Presidente, Srs.
membros desta Comissão, Srs. Deputados, ouvimoS a
palestra - ê uma palestra, não foi nem uin depoimento
do Sr. Assis Paim Cunha. Ia nos permitir fazer pergunta,
primeiro para elucidar a própria Comissão e depois, -lermos alguns dos tópicos que precisam ser respigados, por
termos outras informações a respeito. Mas, inicialmente,
para um esclarecimento: o ónus dado pela absorção da
Corretora Laureano foi de quanto? E o ônus decorrente
da operação de Crédito foi de qUanto? O Sr. vai ver que
eu falo muito sincopado, é um, dois, três, não faço muito
romance. O Sr. diz é tanto e é tanto.
-

--o--sR. ASSIS PAIM CUNHA- Os ônus iniciais da
Corretora -LaU.reano foram na Ordem de 55 milhões de
dólares.
O SR.- VIRGILIO TÁVORA - Ok. E da Crédito?
O s·R. ASSIS PAIM CUNHA - Da Crédito, eu não
absorvi, porque o contrato, que me foi apreseiiiado pelo
Dr._ Carlos Geraldo L~goni, tinha uma cláusula número I O, que me ifnpunha assumir todos os ónus de ações
que seriam impetradas p_elo Banco C'Cntral, o que seria,
em termos práti~::os, assinar um cheque em branco.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Então, 55 milhões de
dólares eram justamente o ônus que V. Ex• assumia,
quando a Laureano foi encampada, digamos assim, pelo
seu grupo. Mas, na denúncia que existe da ProcuradoriaGeral da RepCtblica, aparece um montante já de 370, se
não me engano é 350, ordem de grandeza, bilhões de cruzeiros contra, mesmo ao câmbio de hoje, 88 milhões da
encampação da Corretora Laureano, de letras frias, digamos assim. COI:JIO V. Ex• explica, não vamOs falar de
parte moral, apenas 11; parte puramente contãbil, uma diferença tão grande que aqui tudo foi como culpa da encampação da Laureano. Faremos as perguntas, depois
dos seus depoimentos, mas chamou-nos a atenção,_ logo
no começo, essa grande diferença.
O SR. ASSIS PAIM- CUNHA-- Ilust!e'Senador, no
primeirg dia da intervenção feitã. _no grupo IÍ.osso··rmanceiro,
o Banco _C~ntral, num passe mãgico, descobriu
1
_qye nós tínhamOs 500 bilhões de letras não contabiliza9!!-S_. V. _Ex• ê _de convir e (oi alardeado em todos _os jor- _
Ílais e e_Ql- tOda-s eníissoras de televisão. O Banco Central,
que desde 1981, tínha total intimidade_com todos_ os nosSOs n-egóCIOs, em nenhum .momento s~ apercebeu, e no
primeiro dia da intervenção, aponta 500 bilhões de letnts
frias. Exm9 Sr. Senador, anexo aos meus documentos
que farei depositar nesta Comissão está a nossa posiçãO
económica, que demonstra, nítida e clararnente, que a
nossa posição era superavitâria; nesta posição que V. Exf.
cita ê apresentado única e exclusivamente um número de
um, passiVo, criado pelo Banco Central, e que eu duvido
que seja legítimo. V. Ex•s, membros dessa egrégia Co~
missão, que, por certo, determinarão a perícia contâbil,
verificarão que a posição do nosso grupo era supçravitãrül.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA....., Eu solicitava ao ~~i~
nente Relator, ir tomando nota dessas declarações, que
nós só podemos fazer perguntas baseados, justamente,
em fatos e_em documentos._ Essa pergunta foí feita basea~
do num dQcumento, o documento que estâ na Justiça.
Anexa ao mesmo poderemos verificar como há uma__discrepância tão grande entre o que afirma o depoente e
aquilo que é ap_r~ado. pelas autoridades perante a Justíça. Sem entÍ'"ar- no mérito de quem estâ com a ra:tão,
e_a~_i>_!n~~!o de conversa, verificar uma discrepância tão
gran~e. V. Ex•·afrrma que é a posição superavitária Ôa
data -da intervenção?
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O SR.~ASSIS PAIM CUNHA - Isso, na data da intervenção. E V. Ex• me permite, farei a entrega, agora,
desta posição ao Sr. Relat_or e ao Sr. Presidente da Comissão. Está aqUi
O SR. VIRGfLIO TÁVORA- GostaiiaqtieOilustfe
~elator tomasse as providências sugeridas, e depois de
ouvida a Comissão_, estar clara...
O S~. JOSb LINS- V. Exf- será atendido.

O SR. VIRGIL!O TÁVORA - Passemos, então, à
primeira, - e queria chWnar a atenção da Comissão, é
uma observação que nos permitimos fãzer, ê-a absolUta
disp_arida~e entre as duas informações, alguêm deve estãf enganado. ·Não vamos aqui servir de juiz, sem ouvir
tOdas as partes,- pelo que afirma o Sr. Paim, a sua posição, na data da intervenção era superavitâria.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA -

Econômicamente

suPci-~Vil4ria, comO <;teniOnstra os números, Sr. Scnãdor.

O SR._VIRGILIO TÁVORA- Isto aí, então depois,
o Sr. Relator e a Comissão verão. Não vamos discUtir: é
a afirmativa de V. Ex• contra a afirmativa das autoridades.
Vamos, então, só espancar dúvidas que nos ficaram na
mente.__ Primeiro de tud~,_ deve ter choc;do mui~o aqui a
COriiiS:Sào essa falta de fi_scalização. Então uma das acusações roais sérias feitas aqui, foi a falta de fiscalização
da sociedade financeira do grupo, e V. Ex• disse atê que
tinh'! _um amplo conhecimento.
Vamo~ então lhe fazer a seguinte pergunta: qual a última data em que a financeira foi fiscalizada? V. Ex• serecorda?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Eu não vou precisar
a data, Sr. Sena~or, porque ~~o _te~ho isso aqui _anotado,
mas, por Certo, no relatório da Comissão de Sindicância
está anotado, e o certo, o definitivo, ê qtie, em netihu.ffi
momento, a financeira sofreu ônus ou entraves na sua
atuação atravês de providências do Banco Central.
O SR. VIRGILIO TÃVORA - Em prinCípio, de
1982, ao que informado pela leitura de vários depoimentos, o Banco Centrai decidiu realizar nova inspeção na financeira, mas é alegado que o Sr. pediu para suspender
essa inspeção, alegando que havia contratado uma empresa de auditoria para fazer um levantamento das conw
tas e por ... O Sr. confirma ter feito esta solicitação ao
Banco Central? Em que data, e a quem o Sr. dirigiu a
carta? Isso, se foi verídica a informação.

O SR. ASSIM PAIM CUNifA- Sim, muita daz vezes a inspett?ria no ~ia de ~aneiro, por iniciativa própria,
fazia vístorias na financeira. Como isto não seria possível ser realizado, eu comunicava ao chefe do departamento que se dirigia ao diretor da área de mercados de
capitais, e -suspendia a fiscalização.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Quem era o chefe do
Departamento de fiscalização do Banco Central? Quem
au:torizóí.i Cfue -a inspeção na sua financeira fosse suspensa por 90 dias?

O SR. ASSIS .PAIM CUNHA- Todas as suspensões
de fiscalizações sempre foram por ordem do Dr. Herman
Vo(ey.
O SR. YIRGILIO TÁVORA - Herman Wey: Disse
o Sr. Deli Borges, em seu depotmento nesta CPI, que depois de 90 dias, a ins-peção do Banco Central voltou à Financeira. O Sr. confirma esta informação?
Isto é feito porque, nos documentos do BancnCentral,
CQDSta, registro _diferente, segundo o qual, depois de 90
dias, quando o Banc_o Central jã se preparava para iniciar a ínspeção, o Si.- solicitou ao Chefe do DEFI, c]ue
~antivesse essa fis-calizaÇão, porque o mercado estava
tumultuado e a presença dos fiscais do Banco Central
poderia dar margem a uma onda de boato. Houve ou
não houve a retomada dessa inspeção?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA mada de inspeção na financeira.

Não houve a reto-

O SR. VíRGILIO TÁVORA- O Sr. confirma esta
segu'nda solicitação? A quem foi dirigida? Q'"uen:i autorizou a prorrogação da suspensão da fiscaliZação?
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O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Por razões óbvias e
hierárquicas, normalmente eu me dirigia ao Dr. Deli
Borges, que se dirigia ao Dr. Herman Wey. Se eu sentisse

resistência no Dr. Deli Borges, eu passava a me dirigir
diretamente ao Dr. Hermam Wey.

O SR. VlROIL10 TÁVORA- tverdade que, nessa
época, o Dr. Deli Borges, estava de ~rias, o Sr. mandou
chamá~lo, para que ele despachasse o processo? Cõriio o
Sr.. explica o seu relacionamento com o Dr. Deli Borges?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA - O meu relaciOnamento com o Dr. Deli Borges ~ o meslllo que eu mantinha com dezenas de funcionários do B.anco Central, com

as altas autoridades do País e çom o Dr. Deli Borges,
bem aquém do nível de relacionamento com outras au~o
ridades.

O SR. VIRGILIOTÁVORA- O Sr.j~ afirmo_udi,
versas vezes que trabalhava COt:Q. "caixa 2" na financeira-;
e que emitiã letras de câmbios frias. Isso seria um dos
motivos de impedimento dessas fiscalizações do Banco
Central?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Sem dúvida alguma.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Consta também que,

!

cm várias operações, a sua empresa não recolheu o imposto de renda devido. O DEFI apurou essa sonegação
fiscal e foi instaurado um processo dentro do Banco
Central. Para evitar que o Banco Central enviasse Q processo ao Ministe:rio da Fazenda, aPareceu um DARF,
que não correspondia à realidade, e esse documento.foi
encaminhado ao Sr. Deli Borges. Ao que consta, o Sr.
Deli Borges fez examinar só os documentos e deu o caso
por encerrado, induzindo o Diretor do Mercado de Capital, Dr. Hermam Wey, a deSpachar de acordo. Qual
era o objetivo da existência desse DARF, que não correspondia à realidade e se realmente houve esse DARF?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- llus.tre Senador, um
DARF entregue ao Banco Central, com os poderes que o
Banco Central tem, de contato com o Ministério da Fazenda, com a Receita Federal, a autenticidade do DARF
~ conseguido em meía hora, por telex, por telefone. O
DARF é: abs_olutamcntc verdadcirQ, o que foi acertado c
combinado, não com o Dr. Deli Borges, mas com o Dr.
Hermam Wey, e sempre com o conhecimento do Dr.
Deli Borges, é que nós faríamos -um recolhimento espontâneo de imposto de renda p.a fonte, para que o processo
fosse arquivado, como centenas de outro-s processos se~
melhantes a este foram arquivado no Banco Central.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Vamos ao emprêstimo de 180 milhões. Consta das s_uas declarações ao Deputado EdtJatdo Suplicy e à CPI da Câmara dos Deputa-

d-os; -que, -em fms-de-novembro--de--1980 -...... -e- v-,- Ex'-Squi

repetiu praticamente as mesmas palavras - o Ministro
Delfim Netto telefonou do inte_rior de São Paulo para·
sua casa' no Rio de Janeíro, solicitando que o Sr. emprestasse 180 milhões à Corretora Laureano. A primeira pergunta e: ess1;1-: foi a prifueira vez que o Ministro Delfim lhe
telefonou? V. Ex• jâ decl~roq que tinha telefonado, só
não disse que foi a priilieira -vez.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Que eu me recorde
sim. E hã uma retificação a ser feita: eu não disse que o
Mínístro Delfim tinha telefonado de uma cidade do interior de São Paulo. Qtlem me informou qtic ele tinha telefonado de uma cidade do interior de São Paulo foi o Dr:
Álvaro Armando Leal, que goza da sua intimidade, porque eu não sei de onde o Sr. Minístfo me telefonou. Jamais afirmei~ e se o afJrrhei fc_:li em fUnção do que o Dr.
Álvaro me houvera dito.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA - Nesse mesmo episódio, o Senhor declarou ao Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy que também recebeu apelo do Ministro da
Fazenda, Dr. Emane Galvêas, para que o Senhor emprestasse 180 milhões de cruzeiros. O Senhor confirma
isso, que o Senhor Ministro da Fazenda lhe telefonou e
fez esse apelo? Tem Como prOVai iss~?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Não tenho como
provar, foi um simpleS telefonema. Mas há detalhes,
nobre Senador. que até mé const_ra_ngem citar a estaComissão, mas há um detalhe extremamente importante
nesse assunto. S que, às 10:30/11:00 horas da noite desse

mesmo dia, eu recebi um telefonema do Dr. Celso Lima

e Silva, que logo a seguir disse que o Ministro Galvêas

me telefonaria, e ele tornou a me telefonar, pedindo-me
que, no conta to que eu teria com o Dr. Carlos Langoni,
Presidente do Banco Centrai, no dia seguinte, eu não fizesse referências ao teiCfOnema que ele havia me dado
durante a tarde. Estai: a expressão total da verdade. Ena
reunião com o Dr. Langoni, no dia seguinte, o Ministro
Galvêas telefonou para o Dr. Langoni, o Dr. Langoni
me colocou em cantata com o Ministro Qa!vaas e o teor
do telefonema do Ministro Galvêas para o Dr. Langoni
Tóí Coril.o se ele nada houvesse me falado ao telefone, na
vêspera.

OSR. VIRGILIOTÁVORA-Está bem esclarecido.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Muito obrigado.
O SR. VIRGILIO TÁ \'ORA- A operação dos 30 biliiões - o Sr. está perce_bendo que estamos esmiUçando
os pontos priricipãís do seu depoimento - não vamos
aqui dizer a V. S• que temos dados diferentes a respeito
dC- alguinas afirmatívã.s, mas vamoS, pelo meno!i, fazer
perguntas que as e[ucidem.
No dia 30 de maio de 1983, 0 1 Senhor foi levado pelo
Sr. Álvaro Leal ao Palácio do Planaltq~ mas não falou
com qualquer das autoridades lá presentes, segundo o
depoimento do Sr. Álvaro Leal, o Senhor confinna isso?
ConseqUentemente, não houve qualquer reunião sua
com as referidas autoridades no Palácio do Planalto. O
Senhor confirma?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Confirmo. O que
houve, ilustre Senador, foi o seguinte: vim. do Rio de Janeiro e fui dircto ao Ministério do Planejamento, Estive
com o Dr. Flãvio Pécora, expliquei que não tínhamos
conseguido fechar a corretora e que faltavam 14 bilhões
de cruzeiros. Ele me dissç~ "o Álvaro já estâ a caminho.
Você o aguarda aqui que eu vou ao Palácio do Planalto,
onde estã se processando uma reunião na qual eu já deveria estar, com o Ministro Delfim, o Presidente Langoni, o Ministro Galvêas e Dr. Meireles, e você vã até lá".
Eu fiquei na sala de espera. Em determinado momento,
o Dr. Álvaro foi chamado à sala e retornou informandome que o assunto já esta\'a definido e que já tinha havido
Oidens- e o próprio Dr. Meireles, cm seu depoimento
na Justiça, informa qu,e foi ordem, deixa implícito, que
foi ordem do Ministro Delfim- a assistência financeira
à corretora. E atente V. Ex•, se me permite, que eu fui solicitar 14 bilhões de cruzeiros de assistência financeira, e
O-Banco Central, as autoridades económicas maiores
deste País, com a prodigalidade que lhes interessava ... eu
saí de lá com 25 bilhões de cruzeiros, 'porque eles consideraram que poderia haver vazamento no mercado e que
não poderia haver a nossa quebra.

O SR. VIRQ1tJ0-'f..\YOAA-==-Na--sua--carto!t-de-Jt-de
maio de 1983 o Senhor solicitou 25 ou \_5 bilhões'?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Após ser consumado
o empréstimo, obviamente teve que ter sido documentado os 25 bilhões e não os 15 bilhões, Excelência; dinheiro
este que, na ocasião em que fiz a carta, jâ estava com a
qrdem para ser debitado como dinheiro na conta da financeira, indo diretamente para a corretora.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- O Senhor confirma
que, mais tarde, no dia 21 de Junho de 1983, solicitou
mais S bilhões, jâ que disse que bastavam IS bílhões, e
.que também· lhe foram concedidos, evidenciando que
nem os IS nem os 25 bilhões de cruzeiros eram Suficientes?
"
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- O que ocorreu, Excelência, foi que um emp-réstimo deste porte não s.ai do
Palácio do Planalto, transitando pelo Banco Central,
passando por IS _ou 20 funcionâriOs,- de maneira que se
guarde utn tal sigilo que isso não vaze no mercado. ObvÜI.menté que todos têm uma pessoa em quem confiam
muito e passem -em segredo_ para não passar para ninguém, e obviamente, nos dias que se.sucederam, todo o
mercado, que jamais acreditou no milagre. da Laureano, ·
jâ tinha éonhecimento dos 25 bilhões de cruzeiros que a
Coroa havia àpanhado -no Banco. Central.
O SR. VIRGILIO TÁVORA ~ Sr. Presidente,. de'
nossa parte, estamos satisfeitos com o CnSinarllento dado
de como se apresenta o problema numa face desconheci-
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da pela Comissão, Pelo menos nessas transformações fápidas de dcficits em superavits, e o acr~scimo tão grande
de ônus que houve entre os 80 bilhões de cruzeiros, que
sejam, a preços de hoje, dos 55 milhões de dólares. e os
375 bilhões de cruzeiros, em números redondos, apresentados pelas autoridades federais. 1:: um assunto que precisamos mergulhar na Comissão, para se verificar tão
grande diferença.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ·palavra ao ilustre Senad~r Jorge Kalume.

Concedo a

O SR. JORGE !(A LUME- Senhor Assis Paim Cunha, ouvi a sua exposição e agora lhe pergunto. Segundo
seus depoimentos, alêm da exposição feita aqui pelo Senhor;- POis tenho acompanhado pela imprensa esse episódio. Pergunto-lhe - segundo seus depoimentos, V. Sf.
afirma qUe não participou da reunião de 30 de maio.de
1983, realizada com os Srs. Ministros- como pod~ en~
tão afirmar que foi nessa ocasião que se decidiu sobE«: a
concessão da assistência financeira de 25 bilhõ~? ~uma
das primeiras 'perguntas.
'
O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Fiz questão de frisar, Excelência, que por tudo que estou pressionado, por
essa máquina fantástica de divulgação e coação do Governo sobre mim, V. Ex•s não tÇm, e por certo, nilo acreditarão em minhas palavras. Agora, diante de documentos, a evidência supera a palavra. Do depoimento do Dr.
Chagas Meireles na Justiça, se essa Egrêgia Comissão solicitar, relata, ipsfs Iftterís, o que eu estou lhe afirmando,
e diz textualmente que o Ministro Delfim deu 'ciencia da
necessidade de caixa do Paim. Basta requisição do depoif!1ento do Dr. Chagas Meireles, a quem coube fOrmalizar
o empréstimo.

0. SR. JORGE I<ALUME- O Senhor afinn_o que,
nessa mesma data, participou de uma reunião do Banco
Central, na qual foi definida a referida assístência financeira. A mesma foi autorizada e processada com base na
legislação dos regulamentos pertinentes?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Não ~previsto nas
normas do Banco Central a assistência de liquidez às
corretora.s. Então foi utilizãdo o artificio de ser utilizada
a 374 pani a financeira, e o dinheiro passado para a Cor·
retora.
r

O SR. JORGE KALUME --Uma. terceira -pergunta:
pretende V. S• dizer sobre os fatos ocorridos e as· rat:ões
pelas quais -a.s autoridades do Banco Centra.! decidiram
conceder aquela assistência financeira?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA -.Não conseguiamos
fechar o dia cm .14 bilhões. Comuniquei o fato ao Dr. PêCO_fa. Obviamente, pelo nível de relacionamento e, acima
de tUdo, pelo nível de comprometimento que o Qo:vemo
tinha em toda a nossa proóiemátiea, nãô hõüve obstáculo para que o nosso limite de 3 bilhões fossem concedidos 25 bilhões de ._préstimos e dias depois mais 5 bi·

lhões.
O SR. JORGE KÁLUME -. Ao longo da sua exposição, percebi ~s fatos" narrados por V. Sa. Agora pergunto: sabendo que as propostas que lhe foram feitas
eram irregulares, por que aceitou?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Ex• o empresário na·
cional, notadamente o empresãrio em desenvolvimento,
que tem as dificuldades normais de capital de giro, notadamente numa ép_oca em que o Banco Central fazia limites de expansão de fmanciamento, era muito importante
um bom relacionamento com as autoridades. Vim de
todo um processo feito, sem nenhuma ajuda do Governo, de absorção de empresas comerciais cobertas de absoluto êxito. Contava apenas com o financiamentos, por
parte do Governo estadual, dos ICM das empresas absorvidas. Não houve, nunca, o menor incidente cm todas
essas absorções.
Fiz depois a liquidação ordinária da Falcão. Participei
de uma operação-monstro na lmpitur em que não houve
o menor incidente. Tive uma experiência anterior com o
Banco Central, num apelo que me fizeram, e foi feita
uma ponte de recursos. para a Laureano em que tamb~m
não houve o me1;10r incidente, o Banco Central cumpriu
rigorqsamente o que havia combinado comigo. Numa €:peca em que estâvamos já como líderes absolutos de
mercado, carentes da necessidade de termos os nOS!i;QS l.i-
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mites de expansão de financianú::ntos ampliados, era
muito importante para mim que esse relacionamento
fosse crescente, sólido e dê confiança mútua.
No primeiro empréstimo à Laureano, não houve, ãbsolutamente, nenhuma ilegalidade. Houve um risco, um
risco que foi definitivo para a minha vida de empresário.
Quando o Dr. Langoni, com a maior eloqUência, medisse que a garantia que eu tinha do empréstimo era a garantia do GovernO e a palavra do Presidente do Banco
Central, este foi o erro definitivo da minha vida, quando
concordei em emprestar os 300 milhões, pelo qual pago e
pelo qual me sinto responsável.

O SR. JORGE KALUME - Quer dizer que V. Sa.
não ignorava o passivo da Laureano e aceitou a proposta
passivamente.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Não aceitei passiva~
mente. Eu tinha experiências anteiiores Com o Banco
Central bem sucedidas e o Banco Central tinha correspondido às minhas atuaçõcs, sem que nunca tivesse havido o menor incidente.
O SR. JORGE KALUME --Sr. Presidente, eram es~
tas as perguntas que tinha a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CXLMO-N :._Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados, antes de formular a primeira in~
dagação ao Depoente, fárei um rapidfssimo históricq
sobre a -origem da presença do Sr. Assis Paim Cunha nes~
ta CP!.
Em setembro de 1980, foi -criad~, aqui, no Senado,
uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in•
vestigar o mercado financeiro do País. Foí eleito Presidente desta CPI o hoje Goverriador do Estado de Minas
Gerais, Senador Tancredo Neves.
_--_
~ta CPI, sua primeira fase, rimriiu~se- onze veZes;-en~
tre setembro e novembro de 1980.
Em 1981, só se reuniu quatro vezes. Algumas superestrelas da época e algumas da atualidade- Sr. Langoni,
'Sr. Hilário Gouvêía, Sr. Ernani Galvêas, Sr. Delfim Netto. A última reuniãO desta C.oiriissãÕ Parlamêiiiil-r de Inquérito se realizou em 11 de novembro de 1981.
Em 1982, o Senador TancrC:do Neves candidatou~se a
Governador de Minas Gerais e a Comissão deiXOu de
funcionar por algum tempo. Posteriormente- f0"(C~eito
este: vigilante::, dinâmico Senador José Fragelli para presidir a CPI, substituindo o Senador Tancredo Neves.

e

O meu partido, o PDS·, por várias vezes, pediu oiJ"te:
ve a prorrogação desta C PI. Em 3 de março de 1982 pediu a prorrogação por mais 120 dias. Em 5 de agQsto_ de
1982, conseguimos uma prorrogáÇão de mais 30 dias.
Em setembro de 1982 nova prorrogação de 60 dias. Felizmente para todos nós, no dia 26 de novembro de 1982,
foi obtida uma nova prorrogação por mais 120 dias. Em
16 de junho de 1983, houve mais uma prorrogação. Esta
CPI ê campeã, creio eu, no Senado Federal, de prorrogações. Finalmente, no dia 24 de outubro de 1983, houve
a oitava ou a décima prorrogação por mais 180 dias, e o
prazo de funcionamento desta CPI termina no día 17 de
setembro do corrente ano.
Todos esperamos que, se for necessário, para esc;I8.recimento deste episódio, o meu Partido e os demais Partidos concordem com nova prorrogação do prazo de vi~
gência desta CPI.
·Antes da última prorrogação, no dia 24 de outubro de
1983, pedi, no plenário do Senado Federal, no dia li de
outubro do mesmo ano, que· o ·easo da Coroa~Brastel
fosse incluído na CPI sobre Mercado Financeiro. Fiz
dois pronunciamentos no plenário" do Senado: um no dia
li; outro, no dia 12 de outubro. Já nos aproximávamos
do recesso parlamentar e só em 1984 o assunto voltou a
ser focalizado.
Devo dizer, como o fiz ontem no plenário do Senado,
que nem sempre o PDS merece as érfticas que lhe são endereçadas. ata CPI do Mercado Financeiro foi reativa~
da e teve o caso Coroa-Brastel incluído em sua pauta,
graças à plena aprovação da Liderança do PDS, na pessoa do nobre Senador José Lins, que é o Relator desta

C PI.
Presto este depoimento, que. me parece da maior im~
portância, porque na Câmara dos Deputados os riossos
Colegas foram menos felizes. Não conseguiram atê hoje

a aprovação para a constituição de uma Comissão Parla_mentar de Inquéri_to sobre o ep!sódio COroa~Bras~_h_ V~
S• foi ouyido numa Comis~ão_Parla.ment;u_de IiiquêritO
sobre o Sistema Financeiro da HaJ?itação e o Grupo Delfin: ___________ --·
_
···De forma que registro com a maior alegria esta parti~
cipaçã'? do f'ar~ido do Governo, embora não seja um
partidO- cfo G-overno, o PDS; em relação à reativação
desta CP! e, ainda mais, a inclusão do caso CoroaOraste! na nossa agenda.
V. S• tem feito, ao longo desses últimos meses, revelações que só não estarrecem este Pafs, porque essa série
de-esclndalos é tão longa que pouca.coisa será capaz de
provocar ainda espanto neste País.
V. S•, a certa altura do seu depoimento, indaga de maneira dramática:. "Onde está o milagre?" na pág. 11 do
seu depoimento. O chamado milagre brasileiro não ocor~
reu, mas creio que é um verdadeiro milagre da corrupção
impune. Todas essas denúncias graves ficam, na realidade, sem nenhuma punição. O Poder Legislativo cumpre
O seu deyer ~colhe o depoimento, mas punições não oco r~
rem. Inclusive duas pessoas citadas, ao longo do seu de~
poimento, receberam uma punição, foram proibidas de
atuar no mercado financeiro: uma, o Sr. Álvaro Arman~
do Leal, urna figura muito controvertida, que comparece
com muita freqilência, em todos esses depoimentos; e o
outro, o Sr. Maurício Cibulares. Entretanto, os dois,
apesar de punidos, de proibidos de atuar no mercado fiM
nanceiro, continuam com a mais intensa atividade. Inclusive num contacto recente que é focalizado por V. S•,
o Sr. Armando Leal, conforme eu vou mostrar, graças a
eficiência do PRODASEN, fez um longo depoimento
aqui em que V. s~ traz revelações que serão objetos de ai~
gumas perguntas que pretendo dirigir a v. s•
O que eu tem~, ao ouvir o_, seu depoimento,_ é que seja
_ aplicado a V. S• o famoso Código 12, que vai ser objeto
-de um ·livro a ser lançado esta semana, aqui em BrasOia,
por um jornalista. Esse Código I 2 prevê a possibilidade
de assassinato de pessoas, cujos depoimentos se _tornem
incómodos. Nós já temos o casg do jornalistã Alexandre
Von Boumgarten, cujo cadáver foi encontradq._Mas, até
agora, esse epis6dio continua coberto de mistériOs~ não
de mistêrio total. Tenho_ a impressão, Srs. Senadores e
Sr~~ Dep_utados,_ que nós estamos, hoje, indicando aqui
apenas a ponta de iceberg. Hã m~ito coisa $da submer~
sa, há muita coisa ainda invisível! e teilho a impressão de
·--que V. S• poderá nOs ajudar a mostrar mais alguns pe~
daços desse imenso iceberg.
V. S' te_m timbrado, ao longo dos seus depoimentos,
aqui na CPI, na Câmara dos Deputados e na imprensa,
de da.ç" "nome aos bois" para usar a expressão da síria.
Entretant~, Sr. Assis Pajm da Cunha, causa~me estra~
nheza '? fato de, nos seus sucessivos depoimentos, V. S•
sistematicamente omitir um nome que, em úftlmã análise, pod~ se.r a chave de todo esse escândalo, é o nome do
General Golbery do Couto e Silva ou do filho do General Golbery do Couto e Silva. Quando eu vejo detalhes,
como V. S• acaba de revelar o telefonema do Ministro
Delfim Netto para o seu apartamento, pedindo que V. S•
se dirigisse ao Aeroporto Santos Dumond, fretasse um
jatinho e se dirigisse imediatamente a Brasflia, onde estaM
ria sendo esp_erado no Banco Central por diretores,
quando vejo a sua revelação de pessoa que tinha um ati~
vo extremamente modesto e, de repente, o governõ, as
mais altas autoridades da República jogam sobre os seus
ombros um passivo da ordem de mais de 55 milhões de
dólares, é óbvio que venha a nossa mente uma pergunta:-que força poderosa atuou nesse episódio, para tornar
possível tudo isso que acaba de ser revelado?
Segundo já foi divulgado, o filho do General Golbery
do Couto e Silva teria sido - sou muito cauteloso e es~
tau usando o condicional- O diretor da Corretora Laureano. Sendo o filho do todo poderoso Chefe da Casa
Civil da Presidência da Reptíblica um homem que não
tem ambição do Poder, mas tem a ambição do exercido
do Poder_-= nisso eu creio que ele é campeão brasileiro
- teria a Corretora Laureano se transfonnad9 em algo
intocável, algo sagrado, que não poderia explodir, porque os estilhaços dessa explosão poderiam atingir o filho
do todo poderoso Chefe da Casa Civil. E, por sinal, o
Chefe da Casa Civil é um militar. Então, no seu rela~
tório, no Seu depoimento, não há nenhuma referência
nem ao General Golbery, nem ao filho do General Golbery. O Sr. Deli Borges, no seu depoimento aqui, decla-
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rou que não tinha conhecimento de que o filho do Gener~t Golbery _tivesse ocupado o cargo de Dirctor da Cor~etora- Catireano, o filho do General Golbery teria sido
apenas operador. Se realmente ele só foi operador, foi
um operador que deveria ser incluído num livro de recor~
des. Quiness, o livro mundial de recordes. Ser operador
de fabuloso prestígio que permitiu a montagem de um
esquema, para salvar a corretora Laureano, graças à in~
jeção de mais de 55 'milhões de dólares no grupo de v. s•
Então, a ·minha primeira pergunta se refere ao caso do
filho do General Golbery do Couto e Silva. V. S• encam~
pou a Corretora Laureano e deve ter alguma informação
a prestar a esta CPI.
O Deputado Suplicy, no depoimento do Sr. Deli Borges, revelou um outro dado, que além da presença de um
filho do General Golbery na Corretora Laureano que,
talvez explicasse esse favorecimento sem precedentes à
Corretora, o Sr. Roberto Laureano, o dono da Correto~
ra, ao que parece, era freqUentador assíduo da granja en·
tão ocupada pelo General Golbery. E, segundo o Deputado Suplicy, parece que,inclusive, se comprazia em oferecer passarinhos ao General Golbery. Não sei se essa
tendência par~ a ornitologia, a do General Golbery, po~
deria explicar esse favorecimento sem precedente na his~
tóirá ·ao Mercado Financeiro deste País.
Go:stál:'ia, então; de formular esta primeira indagação.
O que Sabe V. S• sobre a participação do filho do General Golbery do Couto e Silva que, por sinal tem o seu
nome: -Golbery do Couto e Silva Filho, na Corretora
Laureano'1 Esta seria a minha primeira indagação.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Ilustre Senador João
Calmon, em primeiro lugaÍ', devo dizer a V. Ex•- e me
perdoe- V. Ex• está equivocado quando diz que eu não
me refiro ao assunto. Para que eu tenha as condições ...

O SR. SENADOR JOÃO CALMON - Neste relatório.

OSR. ASSIS PAIM CUNHA- Na Comissão parlamentar de Inquérito e em todas as oportunidades em que
sou inquirido sobre o assunto, eu, em nenhum momento,
por nenhuma razão de qualquer ordem, tenho interesse
de deixar de citar o General Golbery. O que eu disse, notadamente, na Corniss"ão Parlamentar de Inquérito, é
que, em nenhum momento, o Ministro Delfim Netto dis-se que a soluçã.o do problema Laureano se referia a um
problema de interesse do General Golbery. Ele sempre se
referiu como se tratasse de um interesse da maior importância do Gov::mo. E di:!:ge, tãrnbf:m: na Comissão de In~
quérito e repito agora a V. Ex•- que era quase desne..
cessário eu dizer, porque eram manchetes permanentes
de todos os jornais o favorecimento que a Laureano re~
-cebia, e todos os jornalistas, na época, estampavam o faVorecimento que a Laureano recebia, graças à influência
e o poder desse extraordinário General Golbery, porque
o seu filho lâ trabalhava.

O SR. SENADOR JOÃO CALMON -Em que cargo, em que posição?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA -Numa função que
n~o era de relevância, Senador. Agora, se V. Ex• me permite, devoMlhe explicar. Que importância tem, e mais inteligente é o comportamento, se as pessoas não se comprometetp.. A Corretora Laureano cresceu fantasticamente com-este funcionário, que não era sequer Diretor,
partiu para comportamentos extremamente arrojados,
que não deram certo. Ao chegar a este nível, não havia
mais retorno, ·a BANRISUL trocava cheques diários de
CrS 500 milhões na época, de CrS 500 milhões de cruzei~
ros sem fundos, e devolvia. A Laureano tinha um bilhão
e trezentos e setenta mil de dividas com a Gerência de
Operações Financeiras do Banco do Brasil, que é um to~
tal absurdo; e havia sido montada uma firma, com o objetivo único de apanhar quinze milhões de dólares no
Banco do Brasil, para que através dessa empresa, fossem
os quínze milhões de dólares para a Corretora. Portanto,
foi muito inteligente a não participãção formar do filho
do General Golbery na Corretora Laureano. Com relação aos,...passarinhos" que V._ Ex• se refere, de forma
pitoresc'!-, mais pitoresco ainda era ver o Dr. Roberto
Laureano, no inverno, com ternos de veludo azul, con~
trastando co.m urna gaiola, nos aviões de carreira, levan~
do os passarmhos para D. Esmeralda, esposa do General
Golbery. E no verão, vestido Como um elegante parisiense, com outras gaiolinhas, levando passarinhos.
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Chegou a um nível o problema_ que não havia retorno
CinqUenta e cinco milhões de dólares -de passivo numa
corretora. sem ter um conglomerado em volta, não hâ
solução, mesmo o poderoso Ministro Delfim Netto tem
que buscar outro tipo de solução, que não é mais fornecer dinheiro através de entidades financeiras. V. EX•,
para ter convicção da impunidaQe e da tranqUilidade e,
graças a Deus, da incompetência, o cheque de Cr$ 140
milhões que eu e_miti no dia 30, sobre Qmã. operação que
não estava creditada na_ caixa, aproy~do_ pelo COE, se o
Sr. for v_er n_os d_Qçumentg_s que vou deixar aqui_depositado, é endo$Sado pelo BANESPA ao Banco Centra[, o
que significa qUe forfeito um ardil, em que o Banco Central passava dinheiro para o BANESPA, para o__ BANESPA passar para a laureano, para que não ficasse a evidência direta do_ dinbeiro que a Bolsa de Valore~jâ reclamava que passasse, que o mercado TeclamaVa,_ q_ue os
jornalistas berravam para que não fo_sse mais passado.
Perdoem-me a veemência~
O SR. JOA',Q CA_LMON- OSr. Deli Borges, em seu
depoimento nessa CPf, admitiu que um filhO desse Diretor do Banco Central do Brasil trabalhava em uma das
empresas de V.
Essapergurita fOi fe1'fá"}:lel0 JlObre-oe.
putado Suplicy e ele respondeu afirmativamente: O filho
do Sr. Deli Borges rc:almente era seu funcionário?_

s•,

O SR. ASSIS PAIM CUNHA -Era. Permila-me V
Ex•: o filho do Dr. Deli Borges era meu fUnciOO'ário;-e 6
Deputado Eduardo Matarazzo SupHcy que muitOs, rriatdosamente, apontam como meu advogado, tem agido,
muitas vezes; de forma implacâvel comigo, como agJU
quando eu, fazendo um depoimento coloquial, disse a ele
que jamais revelaria e faria depoimento sob os níveis de
corrupção em que estavam envolvidos determinadas pesv
soas, o Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy, porrazões exclusivamente dele, as publicou, mas reafirma que
é absolutamente verdad~iro t_udo que eu diss_e ao Deputado Matarazzo Suplicy e disse a el~~eu nàq te_nho al>
provas de tudo, Deputado, apenas digo, agora, a V. Ex•
Eu não sou-o estllr.:do que a Nação pensa, porque eu
quero ver agora essu gente, baseada no que o Deputado
Matarazzo Suplicy disse que não tinha os docume:ntos
que me processe, porque os documentos yào aparecer.
Eu duvido, porque, se processar e a Justiça prevalecendo, se eu tiver que ir pa-ra a cadeia pelos Cri
180.000.000.00 que eu emprestei a Laureano, essa gente
vai comjgo, O SR. JOÃO CALMON- y. S•entãC!.C.9nfirma que
o filho do Sr. Deli Bprges trabalhava.
O SR. ASSIS PAI_M CUNHA- Trabalhava, mas eu
vou di:z:er que o Deputado Suplicy tem feito comigo é uin
nível de pressionamento para eu dizer as f~guras do Go·
verno corrompidas. Eu disse ao Deputado Suplicy: Deputado, V. Ex• não c;leve_estar atrás das pe_ssoas, uma que
vem pedir um emprego para a irmã, que quet-ser dentis_ta
para trabalhar na empresa, outro que tem um filho desempregado, outro que compra um material de cons·
truçào; isso sã.o as _moedinhas que caem fora do sãCo,
agora, os que levam o saco inteiro para Casa, esses não
são tocados. Quando alertei o Deputado Eauarao Mata·
razzo Suplicy, disse: o grand~ ''bode espiatório.. disto
tudo vai ser a recepcionista do Banco Central, que per·
mitia que eu entrasse. porque vai do Ministro Delfim impune, a Galvêas, langoni, Meireles, Wey, Deli BOrges, a
Secretária do Sr. Deli Borges vai ser presa, a recepcionis·
ta do Banco Centra_l, que me permitia que eu entrasse,
para corromper os subalternos e fazer o estouro dos CrS
500 bilhões que foi anunciado no primeiro dia.
O SR. JOÃO CALMON - 0 Sr. Alvaro Armando
Leal tinha uma firma de prestação de serviços e essa li r·
ma foi contratada por V. S•; esta firma se chamava Pécora & Leal. O Sr. Alvaro ArniandO--Leal e:ompareceu a
uma CPI aqui, no Senado, e, à certa altura, ele declarou
o seguinte:
..0 Sr. Álvaro Armando Leai- da maneira como ele
colocou o assunto, que no dia seguinte iria quebrar, se
não tives_se uma assistência financeira, ante$ que ~rrcgru
po daquele tamanho- estou lendo uma parte taquigráfica do depoimento do Sr. Álvaro Armando Leal- an·
tes que um grupo daquele tamanho com quinze, dezoíto
mil empregados, quebrasse, achei do meu dever procurar
as autoridades monetárias: obviamente _era dever dele,
o

___

ele era seu contratado, o Sr. paga va a ele determinadas
quantias, para que ele defendesse_o iot~resse da sua firm-a
que estava enfrentando essa tempes-tade.
Segundo o Sr. Arirúuido Leal, o Sr. Assis P~üm, esiou
lendo uma parte taquigráfica do depoimento do Sr. Álvaro Arinando Leal~. "o Sr. Assis Pairri-rião _tinha condições físicas nem mentais de se deslocar atê Bra&ilia" logo em s'eguida, ele se contradiz,·-poTque diz: "inclusive se deslocou, procurar um cantata, Ele pediu·
me para ir procurar esses cantatas."
Então, o Sr. Alvaro Armando Leal descreve uma .outra reunião, dràmática reuniàQ:
. "Neste sentido foi r~lizada reunião em Brasilia no dia
3l de; maio de .1.983, a~ _qual participei conjuntamente
com o Ministro-Chefe da SEPLAN; Antdnio Delfim
Netto, Ministro da Fazenda, Ernane Galvêas,
~etário-Geral da SEPLAN, José Flãvià Pécora, Presidente dQ~Ban_co Cent!-al do-Brasil, CarloS Geraldo Langoni e O Diretor da Área Bancária do_ Banco Central do
BrãSH~ Antonio Chagas Meireles. Transmiti as informações que me foram prestadas pelo Sr. Assis Paim Cunha - que estava na sala ao lado - e chegou-se naquela
reuniã.o. ao c.onsenso de.que o problema deveria ser enfocaOo ao nível do .Banco Centrai do BrasiL Nesse sentído,
foi marcada uma reunião dos representantes da Coroa
com -o Diretor da área bancãria Q.o. B_anco Centraf do
Brasil, Antonio Chagas Meireles, acorrlpanhado dos Srs.
ASsis Paim Cuilha George Maciel Monteiro."
Eu perguntaria a V. S• se esse relato do Sr. Álvaro Armando Leal coincide _com a realidade, se V. S• nào tinha
realmente condições físicas e mentais_ paTa falar_ctact_uele
episódio, e se realmente, em OOnseqU~ncía d.a interv~nção do Sr. Álvaro Arnl.ag~p Leal, que tinha sido Só·
cio do Sr. Flávio Pécora, os fatos se evoluírani para uma
decisão, e a nível do Banco Central, quando foi aprovadó ü.m esquema de assistência financeira a V. S•. que a
-estava consideran,do essencial.
Esta ê a pergunta sobre essa démarclie realizada pelo
Sr. Alvaro Armando Leal no Palãcio do Planalto, com
_v. s•__na sala vizinha,

e

. - b SR. ASSIS PAIM CUNHA- Ex•, eu saí do Rio de
Janeiro e fui diretamente para a SEPLAN, Para eStar
com o Sr. José Flãvio Pécora. Expus exatamente para ele
o probl~ma de liquidez. Se eu estivesse sem condições
físicas e issano, o Dr. José Flãvio Pécora teria percebido
e teria tomado alguma provid_ª-_ncia. Naquela época, era
-~l:l?:;t pessoa ...
O SR. JOÃO CAJ,.MON - Só para esclarecer. Essa
declaração, obviamente, ê do Sr. Álvaro Armando Leal,
que era seu contratado.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Perfeito. Então, dali.
-o Dr. Pécora foi para o Palácio, aguardei o Dr. Álvaro
Armando Leal, que vinha de São Paulo, e fomos juntos
para o Palácio. Todo o relatório, todo o de-poimento do
Sr. Álvaro Armando Leal com relação ao assunto da
reunião do Palácio do Planalto é absolutamente verdadeiro. Hã apenas o seguinte: quando ficou decidido pelo
Ministro Delfim Netto que o Banco Central nos passaria
os recursos, o O_r. Meireles sequer foi ao Banco Central.
Fui ao Banco Central com esse Senhor_que me acompanhava, que é funcionário da Empresa, o Dr. George,
com_o Dr. Alvaro, e foi designado um funcionâ.r!o_çio
Banco Central, chamado Dr. Xavantes; que processou o
mecanismo da operação. Eu nem sequer vi o Dr. Meíieles, porque ele tinha recebido .ordens do_Minístro Delfim
Neuo no Palácio do Planalto. Eu tratei com o funcio;nârio Xavantes. A necessidade de caixa era 14 bilhões.
Quando o Dt. Xivantes puílderou junto áo Diretor da
Área de Mercado de Capitais que iría havet vazamento,
o Dr. Meireles, não sei se consultou os seus superiores,
no retorno do telefonema, ao in~és de 14, havia sido de·
terminado que me _fossem fornecidos _2$ bilhõe~ de cruzci.ros.
o.SR. JOÃO CALMON- V. S• manteve na Corretõra Laureano, depois de adquiri-la ou encanipá-la, o filho

do General GolbtFY do Cputo e_ Silva?

0 SR. ASSIS PAIM CUNHA- Quando assumimos
a Corretora o filho do Ge11:eraJ já não estava mais lá.
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-~SR_.; JOÃO CALMON- Nc;> se1:1 depoimento lido,
fot mciUJdo um trecho que despertou a minha curiosidad~. 'Na página 5:. •·Deve ser dito, ainda, que às vezes_sào impostos
aos ~presários certos negócios absolutamente dissociados da sua linha precipua de atuaçã.o, tal como
sucedeu com a aquisição que nos impuseram da Me~
tal~rgica Castor, atolada em um passivo íriVulgar, e
CUJa gestão estivera a cargo de pessoa especialmente
----influente junto ao Palácio do Planalto."
Y~ §.' tern primado, ao longo dos seus numerosos depo~mentos, em dar, como se diz na giria,, "dar nomes aos

b01s". Por que esta preocupação de omitir nomes nesse

trecho do se~ depoimento? Que figura tão imj)orta;$e é
ess~ qu_e estava ligada ~ Metarlúgica Castor, que enfren·
tava,d~ficuldades, e V. S•, então, recebeu apelo para
adq_ um-la? Que pessoa ~specialmente influente junto ao

-Palácio çio Planalto era essa?
O-SR. ASSIS PAIM CUNHA - Vou narrar exalamente a V. Ex• os fatos, e vou procurar ser o mais sucinto possível, no entanto o mais nítido e o mais claro possível.
Quando fiz esse depoimento que o_ Deputado Suplic;
~v~u, pedi a_o Deputado que não o revelasse, porque
atmgt~, não atmgia, era citad? o Presidente da RepúbHca. F01 usado o nome do Presidente da República, e hoje
....... não tenho dúvida- da forma mais leviana. O Dr. Álvaro ~rmand? leal, um dia foi ao Rio deJaneuo, e disse
o se~umte: Prum, ~á um probleminha -de 400 milhões que
precr:sa ser resolvtdo. Trata-se da Metalúrgica Castor.
. que é do consogra, do pai de uma moça que era casada
com filho do Presidente da Repúhlica, o Sr. Osório.
O Dr. Armando Leal iniciou a conversa nos segumtes
te~rn.os: isto ê um pedido do Chefe._ Eu disse: o Che_fe? O
Mmrstro Delfim? Ele disse~ nilo, é do Chefe, se referindo
ao Presidente da República, que pediu ao Ministro Delfim para que fosse dada uma solução para o problema da
Metalúrgica Castor, em que estava envolvido o Sr.
Osório, que era sócio do Castor de Andrade, figura bastante conhecida deste Pais, 400 milhões. E me disse o se·
guinte, nestes termos: a Nicole e o Pêcora estão encarre-gados de al!anjar os me1os para vod cobrir esta posição,
No depo1me~to que fiz ao Deputado Supficy, eu disse
a ele que não tmha como provar essa conversa, que era
palavra sobre palavra. Escrevi três cartas ao Dr, Nico te,
que ele não me respondeu, depois alegando ao Deputado
Suphcy que eu faria uso delas, se ele me respondesse.

·O Dr. Nicole foi ao Chefe de Gabinete do Banco do
Brasil comigo tratar deste assunto. O Dr. Álvaro Ar·
mando leal foi comigo ao Dr. Jean~Pauldi Falco tratar
do _assunto, citando que era um assunto do interesse do
Presidente da República.
E~ al~rtei ao Dep~tido Eduardo Matarazzo Suplic:
os rtscos que eu coma neste assunto. por duas razões
uma. que era palavra contra palavra, era a palavra d~
P?der contra um falsário, comtra urn emitente de letras
fnas, que a máquina de pressionamento de divulgação
do. ?overno impunha. - Deputado, desta eu não tenho
com? sair, Ma.s o Deputado achou que era dever dele
p~b!~l:ar e pubhcou. Fiquei numa situação extremamente
dtfícli de como provar. Tinha as cartas enviadas ao Ban·
co do. Brasil, p~dindo empréstimo por determinação da~
autondades. D1sse: Deputado, a única forma de ficar
comprovado que eu digo a verdade_ é através dos funcic-n~_rlos"_-~o Banco do Br~sil. A(..'I'edito que o Dr. Arnaldll
Fabregas e o Dr. Narctso, Gerente-Geral no Río de Janeiro, não vão negar, e mais - lembrei-me de um deta·
lhe de ex.trema importância, e pelo qual duvido que o Dr
Paulo Ntcole me_ processe por infâmia, duvido, porque 0
Dr. F ábregas teve a dignidade de dizer para o Deputado
Eduardo Matarazzo Suplicy que eu ao telefone, falando
com o Ministro Pécora, que era Ministro-interino na é·
poca, dizia ele, e o Dr. Fábregas ouvindo: Ministro, eu
estou ao lado do Dr. Fábregas. O assunto do Presidente
da República que foi pedido pelo Ministro Delfim não
estâ resolvido. O Banco do Brasil está emperando; falan·
d_o ao la~o do Dr. Fábreg~s, o Sr, por gentileza, fala com
o Dr. Fa.b~egas. ~ passet o-telefone, e Fábregas falou
com o Mt~Istro Pecara. Era a única prova que eu tinha,
E gente d1gna desta Nação, Fábregas testemunhou ao
Deputa?o S~plicy, qUe o Ministro Péc_ora fez __o apelo
para sa1r o dmhetro, para favorecer a Metalúrgica Cas-
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tor. Estã todo o dossiê da' Metâllirgica Castor a(rUi, qs
400 milhões foram l bilhão e 100, a unrpassivo de -2 bi~

lhões de 200.
~
·~
E num determinado dia, Senador, eu

telefonei..~ eU
não_ sou valente, inconsequente ou insano. Eu tenho
medo como qualquer ser humano. Quando começou a~
xecução contra a Castor, quando a Castor ficava IntOcado e foram executar a mim, um falido, é uma piada! Exi-

cutaram quem? ComeÇaram ·a execUtar quem? -o Dr.
.Castor de Andrade. Eu percebi o que o Sr. chamou de
código doze.

--

Dr. Castor--de All.drãde FD.otório como Valente neste
País e eu iria ser mortO. PorqUe, com a exeCução de l bilhão de cruzeiros, que era o aval ~o Cas_tor de Andrade
nessa operação, era o -prato feito- perdoe-me o termo era o prato feito, para que fosse eu morto e a culpa
coubesse ao Dr. CaStor, por(j,ue perdeu o apartamento
de luxo dele na Avenida Atlântica.
Denunciei, de imediato, ao Deputado e denunciei ao·
mâximo porque qUerO--púina"riCCC_i_ viVO.
O SR. JOÃO CALMON--:- Em certo trecho do d,êpÕimento do Sr. Álvaro Armando Leal...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Permite, Senador?

O SR. JOÃO CALMON -

Pois não.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Se
o Presidente e o Senador permiti!em u_m aparte sobre Çl
caso ·da Metalúrgica Castor.u Hã ainda alguns detalhes_
importantes. Talvez fosse para, digamos, esclarecimento
total do caso, interessante ainda aprofundar um pouco.
Em especial também porque se encontra presente uma
pessoa importante no episódio, que foi o Sr. Paulo Nicoli. Ele, como responsável pelo programa de desestatização do Governo, certa vez, recebeu em seu gabinete o
Sr. Antônio Osório Paz Lopes da Costa, cunhado do Sr.
Johny Figueiredo e_ também o -sr. Osório Paz Lopes da
Costa, sogro do S-i. Johny Figueiredo. Ele próprio
relatou-me como foram esses episódios. Então ...

O SR. JOSb FRAGELLI- Permite, V. Ex"? Acho
que nós vamos perturbar um pouco assím a seqUência.:-.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYSim.
O SR. JOSS FRAGEL~I - Eu go~taria q~e V. Ex•
registrasse o fato e-fizesse a pergunta quando a V. Ex• lhe
couber fazer as indagações, porque senão nós vamos trazer talvez...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Então eu aguardarei...
O SR. JOSÉ FRAGELLI -

Pedi a V. Ex• isso.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Aguardarei a oportunidade.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Se V. Ex• registrar essa
passagem durante as indagações do nobre Senador João
Calmon e das respostas do depoente, nós vamos, talvez,
embora eu reconheça que essa passagem esteja ligada ao
que V. Ex• está falando. Eu pediria só por uma questão .•.

O SR. EDUARDO MATARAZZOSUPL!éY- Eu
obedecerei à ordem dos trabalhos.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Não é uma ordem, é uma
solicitação a V. Ex•

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLILCYTudo bem.

O SR. JOS~ FRAGELU -

Muito obrigado.

O SR. JOÃO CALMON- Quem é PHD nesse assim-to é o nobre Deputado Suplicy. De maneira que ele, dentro de mais alguns minutos, irá fazer umã indagação
mais extensa.
Ao longo do depoimento, foi revelado, no depoimento
do Sr. Deli Borges, foi revelado que o caso CorõãBrastel, apesar de ter características singulares, talVeZ
seja superado por outros casos tamb~m na área financei.:C.
ra. Ele citou, por exemplo, o caso da VEPLAN Residência. O caso da VEPLAN Residência também foi objeto
de muitos debates e o Sr. Deli Borges afirma que, também, esse episódio tem características sul generis. Faz
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-parte deSse histórico do Sr. Deli um ex-Ministro do Planejamento, o Sr. João Paulo dos Reis Velloso, que passou a atuar como funcionário e Diretor do Grupo VEPLAN Residência.
O Sr. "bel1 borges acrescentou que poderia dÍli- maiores
.detalhes numa sessão secreta dessa nossa Comissão. V.
S• sabe se, no outro espisódio;·também na mesma área
do mercado financeiro, houve qualquer tipo de favorecimento a esse GruPo VEPLAN Residência, que tem
cOmo um dos seus Diretores, ou que tinha como um dos
seus_Diretores o ex-Ministro do Planejamento ou V. S•
igflOra o assunto?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- O que eu tomei co·
nhecimento a respeito da VEPLAN Residência foi pelos
jornais. A VEPLAN Residência__era uma empresa como
no mercado a gente trata ~e "falada".

O SR. JOÃO CALMON -

No mercadÕ

tnitat

O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Há um termo de
mercado que se diz .. falada". Quer dizer, quando uma
empresa tem dificuldades, é uma empresa "falada". Então este era o conhecimento que eu tinha do assunto. E
não conheço em profundidade nada a respeito da VBPLAN Residência. _
- _
TrOuxe p"a-ra- s-ubsídio; se V~ Ex~ me permite, dessa e~
grégia Comissão, um caderno rei to por um estudante de
economia, em que levanta alguns dos acidentes fmanceiros do mercado, em que aponta como Banco Central
tendo colocado aportes de até 300 milhões de dólares em
algumas dessas empresas. _Na própria Crédito, da qual
era Diretor o Dr. Alvaro Armando Leal, foram colocados IOS milhões de dólares para pagar letras sem ne.qhum lastro. Das 300 intervenções, das 300 liquidações,
eu duvido que V, Ex~ aponte um único empresário, que
tenha sido levado à delegacia de polícia, que tenha sido
ameaçado na delegacia por um Procurador da República, que tenha sido pedido prisão preventiva, que "tivesse
sido ameaçado de morte, que tivesse tido a casa invadida, que tivesse sido dispensado o tratamento que a mim
foi dispen·sado. V. Ex• sabe por quê? Porque o preço ê o
-silêncio. se eu tivesse silenciado e o Dr. Álvaro Armando
Leal, o Dr. Pécora sabem o fantástico patrimônió (Jue eu
tenho e sabe que se eu tivesse o mesmo c-omportamento
- --.:.-não v~o críticas a-S outras pessoas que sofreram acidente de mercado, cada um tem o direito de ter o comportamento que -quer ...:.. se a mim, se eu tivesse me imposto o silêncio, eu estaria arquimilionârio. Num único
empreendimento e o Dr. Álvaro e o Dr. Péc-ora conhecem com riquezas de detalhes, porque eles fizeram o planejamento, só da BOCAINA é um patrimônio que vale
acima de 100 bilhões de cruzeiros, que hoje está parado,
estagnado, pela intervenção e pela liquidação. Bastaria o
meu silêncio e eu não estaria aqui diante dos Srs. provavelmente.

v:

O SR. JOÃO CALMONS• no seu depOiiriento,
forneceu detalhes dessa reunião de que participou, juntamente com o Sr. Álvaro Armando Leal e o Dr. Maurício
Cibularis, ambos foram objeto -de punições do Banco
Centràt, Sr. Álvaro Armando Leal, no episódio anterior
que ocorreu em São Paulo, e o Sr. Maurício Cibularis,
no episódio mais recente, foi, se eu não me eD.gano, proi- bido de atuar no mercado financeiro.
V. S~ Coiifirmã que pi:trticipou de uma.reuníãi:l;JU.ritamente com os Srs. Álvaro Armando Leal e Maurício Cibularis, para a elaboração de um plano que seria levado
ao Dr. Pastore, atual Presidente do Banco Central do
Brasil. V. S• confirma que essa reunião foi realizada
como um meio de obtef para o grupo de V. S• compensações que lhe permitissem sair da situação aflitiva e"m
que se enc:ontra? V. s~ seria beneficiado por qualquer
tipO-de composiÇão que fosse de molde a soluciol!_ar o
Caso da Coroa-Brastel?
Ainda em relação ao Sr. Maurício Cibularis, ele tem
sido, ao longo de muitos anos, um expert nessa matéria
de tentativa de obtenção de solução para problemas de
organizaçõ~s financeiras ou de outros campos que se encontrem em dificuldade. Essa reunião a que V. S' faz referência, se encerrou sem que hou_vesse nenhum outro esquema de novas reuniões? A que V. S• atribui a abrupta
interrupção dessa tentativa de um esquema que solucionasse o seu problema e evitasse o prosseguimento desse
caso que ê hoje objeto desta Comissão Parlamentar de
Iriquêrito?
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O SR. ASSIS"PAIM CUNHA- V. Ex• vai me permitir, vou desdobrar este seu assunto em dois. E um outro,
que V. Ex• vai lícar estarrecido, esta Casa e. a própria
Nação. Reservei-me o direito de revelar aqui- sem querer, ilustre Senador, faze_r nenhuma frase de efeito, porque a maturidade de V, Ex's, a idade de V. Ex•s, o ensinamento que a vida lhe~ deu, seria eu um ingênuo achar
que, por mais habilidoso, por mais capaz, por mais inteligente, que V. Ex•s fossem se deixar levar por frases de
efeitos. Então, eu, não tenho esta pretensão .
O que se passou foi exatamente o seguinte: o Dr. Nestor Bérgamo, em setembro, me procurou, dizendo que tinha estado com as ...
O SR. JOÃO CALMON -

Seterilbro dO ario passa-

do.
O SR. ASSIS PA!M CUNHA- Agora. Com as pes~óaS ....:.: ãS p·essóas a que ele se referia eram o Ministro
- Deiflffi, as pessoas, as pessoas que mandam nesta Nação
- e que me levava uma proposta: que o Minist:i'o Delflm
achava que não tinha mais cabimento este meu comportamento, que o importante para o mercado e para o Pafs
era que isto tivesse um final lógico, um final negociado,
um final de mercado, como todos os demais tiveram. Por
que o nosso seria exceção? Disse ao Nestor: voCê há de
convir que uma pessoa chegar aos 55 anos, uma vida inteira de trabalho, ser execrado, ameaçado d~ ser preso,
você acha que eu tenho a ingenuidade de aChar que.eu
posso ganhar do poder? Não tenho a menor expectativa,
mas tenho convicção de uma coisa- e ê a isto que quero
referir-me, que não é frase de efeito, Senador- quero legar para os meus filhos que não sou ladrão. V. Ex• ê homem do interior, e não fosse haver Senhoras na sala, eu
diria o que aprendi de meu pai, um homem precisa ser
homem - e não digo a frase, porque V. Ex• como ho-mem do interior a conhece - , e quero legar para os
meus ftlhos, se eu for parar no fundo do cárcere por pressão d9 poder, eles tiveram um pai que até o último minuto teve a dignidade de só dizer a verdade.
Não me submeto às pressões, Sr. Senadôr. E vou continuar. Então, o Dr. Nestor Bérgamo marcou uma nova
reunião, num apartamento muito cllscrJ:to em Copacabana. Chegando lã, estava presente; o'Dr. Álvaro Leal. Evidentemente, foi um encontro extremamente constrangedor para ambas as partes, um encontro extremamente
difícil, que o próprio Dr. Álvaro tratou de suavizar, mostrando que não tinha sentiçiQ mais a guerra, que eu era'
um estúpido, que eu tinha o maior património de todas
as empresas que tinham quebrado neste País e que os assuntos poderiam ser resolvidos de forma lógica. Eu disse:
muito bem, Álvaro. Desde o primeiro instante, coloquei
todo o meu património à disposição da autoridade, para
que ele fosse realizado e ressarcidos dos credores, e o que
se vê, um banco altamente superavitário liquidado, arrasado - não há uma' empresa minha que possa ser apontada deficitária, mas a perversidade, a torpeza, insensibilidade ~não comigo, porque sei que todos têm o direito neste momento de me odiar - mas a torpeza contra o investidor e contra o credor, a esta eles não têm o
direito. Estão liquidando, e toda esta Nação sabe que existe uma indústria de líquidaçãd, e ninguêm tem cora·
gem de falar. E existe, V. Ex• sabe, que os patrimônios
quando são colocados à venda são a 20%, e uma en1presa
superavitária, um banco com uma-eficiência, o seu nível
dos maiores, foi liquidado. Por quê? Para que o património dele não fosse utilizado. Então, o Dr. Álvaro Leal me
disse que tinha sido indicado pelo Ministro Delfim e pelo
Dr. Cibulares, que a reunião seguinte seria Com o Dr. Cibularis. Fui à casa do Dr. Cibulares, com o Dr. A,lvaro,
c_om o Dr. Nestor Bérgamo,levei todas as posições de ativos, e o Dr. Cibulares fez o projeto.'

O SR. JOÃO CALMON ....:. Antes da punição que o
Dr. Maurício Cibulares sofreu?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA-Nãoestava nada punido. Vou contar a V. Ex•.
Então, foram as demais, feito o projeto, audiência
marcada com o Presidente Pastore, o Presidente Pastore
recebeu o Dr. Nestor, recebeu o Dr. Cibulares- não sei
se recebeu o Dr. Álvaro-, o projeto entregue, o Dr. Ci-bulares na maior alegria, porque as coisas iam todas ser
resolvidas. Apenas o Dr. Álvaro Leal enfatizava que o
assunto deveria ser resolvido antes do término do recesso
do Congresso,. para que não viesse à baila um escândalo
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do Dr. Jean-Paul di Falco-o Dr. Reinaldo. Senti, no
meu retorno, que o assunto não evoluía. Então, disse ao
Pêcora: Pécora, o assunto não- estâ andando. Então, o

Dr. Pécora disse: Voi::-ê vem a Brilsílía e vai com-o Álvaro
e vai diretamento ao Jean-Paul di Falco, VicePresidentedo Banco do Brasil. Assim, fui prOct.if-à_r_o Dr.

Jean-Paul di Falco, acompanhado de Dr. ÁlVaro Armando Leal, que contou exatamente essa mesma versão,
que o Dr. Jean-Paul di Falco disse que o assunto seria resolvido etc. Ocorre apenas o seguinte: o ~anca do Brasil
tinha tido a experiência da Laureano cdiD.igo: os 15 milhões de dólares, I bilhão 360, que na época rej,i-esentavam uns 13 milhões de dólares. Os meus titulas com extrema dificuldade, naquela época jã, de serem pagos. O
meu cadastro não correspondia ao e1_11_e_t_:~~mo que_p_Oderia ser feito. Havia restriçõeS. O Banco do Brasil, através desses funciOnãrfoS, não deixando de atender à solicitação do Ministro, fez marchar- por todos os tiâ:iiille8-formais e rígidos de uma operação normal. Obviamente
ela nunca seria aprovada. Ehtão, retornava, voltava, e os
problemas da Castor se sucedendo. Cheguei a desenbolsar I bilhão e 100 em dinheiro de hoje- estão aí os documentos, que vou deixar em poder desta egrégia Comissão. Há de ser negado pelo Dr. Álvaro que ele m~ disse
- se não fossem Senhoras presentes - ele me disse: estão fazendo uma grande com você neste assunto; não é
possível; isso tem que ficar resolVido. E- o Dr. Alv:iro ~
um profissional, é um intermediador de negócio, tem
empresa de consultaria, não nega isso. O Dr. Alvaro tem
uma fidelidade canina ao Ministro Delfim. Duvido uin
pouco que tenha a mesma fidelidade ao Dr. Pécora. Um
dia, pelo temperamento do Dr. Álvaro, quem vai pôr
mais a nu essas figuras da Nação, assim como o Dt. Álvaro chamou o Presidente Langoni de moleque mentiroso, um dia, cansado de vir depor em CoJ?-issões_ de_ 1~
quérito, vai perder ãS estribeiras e vaí C<?ritar tudo- V.
Ex.fs hão de ver - porque ele não tem condições: 1"'· a
bem da verdade, ele nào é um homem muito afeitQ à
. mentira, não é um homem afeito à mentira. EStá mentindo muito a contragosto, porque, pelo contrário, ê um indivíduo desabrido. Quando ele teve contato comigo, no
avião, ele leu o que o J?eputado ~duardo Matarazzo Suplicy tinha publicado a respeito da__ Castor. Ele estava se
controlando. E, na priJTieira chance cjue teVe, ria" Casa do
Dr. Cíbulares, disse: ..Eu vim aqui para te encher de ... "
Eu disse: Álvaro, voe! vai levar um pontapé. Ele disse.. Em que região?"
Houve um tremendo mal estar, o Dr. Cibularis i.nterveie. E nãO Vai ser o Dr. Álvaro que vai aguentar as pressões que ele está sofrendo por parte das Comissões ~e Inquérito, por parte de depoimentos. Jy_Iui~o ~a_is -~o que
eu o Dr. Álvaro vai dizer. Então não se p-ioceSsOu. Eu
não tiilha como provar o que ocorreu, e o Deput8do Su_plicy já tinha publicado. Eu tinha pedido ao Deputado
que nã:"o publicasse, porque- não tinha como provar o
que tinha ocorrido, a não ser as correspondências ao
Banco do Brasil. Cômo iria provar as írriplicações da autoridade! O Dr. Nícoli vai negar, ele tem uma fidelidade
também canina ao Mfnistro Delfim, ao Ministro Pécora,
faz pãrte da família. Mas o Dr:Pécora D.ão v"ai confirmar.
Mas, eu disse ao Deputado Suplicy~ Deputado, eu acredito que o Narcísio Fãbrigas seja um homem de bem,
trinta anos de carreira de Bando do Brasil, uma vida inteira, com-a:s promoções normais, com uma Carreira limpa, tente com ele. E o Depurado Suplicy, tenho convicção que·vai confirmar, diante de V. Ex• que o Dr.
Fábrigas disse que ·eu peguei o telefone, estando conversando com o Ministro Pécora, e passei para ele. E OMinistro Pécora pediu para resolver o assunto, que tinha o
interesse do Presidente da República. O que, evidentemente, não tinha ocorrido é que interesses subalternos
do Ministro Delfim, Pêcora, Álvaro - e não quero in:cluir o Dr. Nícoli, por que seria uma injustiça, que foi apenas um elemento encarregado de prestar serviço - deviam ter interesses subalternos que muito provavelmente, com toda certeza, o Presidente da República atê desconhecia. Mas, foi utilizado o nome, e o Dr. Fãbregas
confirmou ao Deputado Suplicy. E, obviamente, o emp~timo não foi negado. Apenas correu a praxe bancãria, de um banco. sério, que só empresta dinheiro a empresas economicamente sólidas, e não saiu o emprésti-

mo.
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DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II)

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Ç>bservanc;!.o __ as cartas enviadas por V. S• ao Banco do
Brasil, verifiquei que, priffieiramente; a solicitação de
empréstimo era em dólares, na ordem de 2 milhões de
_dólares, uma o_peração. Posteriqrmente a própria correspondência fala que não tendo sido aceita aquela modali~
dade e, em vista de novos negócios que haviam sido realizados- acho que é só terceira ou quarta que fala, en- tão, especificamente da Meta_lúrgica Castor, e aí o empréstimo, então, solicitado é da ordem de lO bilhões de
cruzeiros, onde é mencionada também, a utilizaçã_o dos
recursos do PASEP. Por que razão houve essa modificação Oe 2 milhões de dólares para 10 bilhões de cruzeiros e por·gue, então, foi íntrodU:zida a questão da Castor
_e de mais duas empresas?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA _, Pelo seguinte, porque, com o passar dos tempos, o próprio passivo da Castor foi-se definindo como muito maior do que o que me
foi _apresentado. Segun~o, ~_próprio óbice do dinheiro ·
sair pãra a Castor eram as-próprias dívidas, que as minhas empresas tinham no Banco do Brasil, e estavam atra-sadas. Então, o que seria necessário para sair o empréstimo da CastOr? Que eU ficasse em dia. EntãO, com
um empréstimo global, total, maior, eu ficariã- com a ficha limpa e sairia o_ emprêstimo da Castor, fol ess-a arazão po-r -que o valor aumentou~

O SR. EDUARDO MATARAZZO S\.IPL!CYMãs, Sr. Presidente, eu queria faZer uma observação. De
fato, eu conversei com o Sr. Fábri8:as, no Rio de Jlilieiro,
cerca de dez dias. Fui até ao gabinete que imaginava ser
o dde e, como não ·era lá, eu acabei falando pelo telefone, no final da tarde. Mas ele confirmou, exatamente,
que, em ceita ocasião, o Sr. _As.sis Paim Cunha foi conversar cOm ele, no seu gabinete. Conversou no telefone
com o _Sr. Flávio P~cora e, em seguida, pegou o telefone
e recebeu instruções, eXatamente, na forma como o Sr.
ÃSSíS Pa:íní- Curiha aqui disse. Tambêm, procurei õ sr.
Paulo Nícoli que logo atendeu a minha solicitação de
conversar, pessoalmente, onde explicou que, de fato, ele,
_certo 9:ia,_re:çebi:u os empresários Antônio OzóriO, e 0~rio Paes Lopes !ia _C()sta, ou majs do· que uma vez, e
R:Ssim como ele r~be com atenção a todos os empreS_ários e p().rlamentares desta Ça_sa, que lhe perguntaram
da pos~ib~lidade de ele saber de alguém, de algum empre::_
sârio interesSado na compra dã Metalúrgica CaStor, que
não era estatal, era privada. Mas, então, como ele conhecia o Sr. Assis Paim Cunha, isto_ é~ o via com~ pessoa
muito benquista no Ministério, pes-soã que, de fáto, fraqUentava ali sempre, e que colocou em contacto, ambas
as partes. Também confirmou que foi, certa vez, com o
Sr. Assis Paim Cunha ao gabin-ete do Sr. João Paulo Falcoo, onde conversaram com ~_Sr. Rein~do Fernandes_,
que era o Chefe de Gabinete, e assim procederam-se os
fatos, ou seja, ele confirmou essa parte dos fatos.
Eu sugeriria, não sei se é a oportunidade adequada,
que esta Comissão ouvisse o próprio testemunho do Sr.
_Paulo Nfcoli, que está aqui presente, para confirmares-ses fatos. Então, s_e V. S•, no decorrer desse depoimento,
achar adequado, ou ao final dele, como o Sr. Paulo
Nícoli está aí, acharia importante. Aguardo resposta.

O SR. JOSÉ FRAGELLl -

Eu farei a convocação

-normal ao Sr. Paulo Nfcoli, para outra oportunidade ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Para que ele tenha tempo para se preparar ...

O SR. JOS~ FRAGELLI - Não que ele não tenha
tempo de se preparar e eu sei que os depoimentos presta~os, l?go depois dos fatos, pelo menos nos processos crimiilãiJ>~ são o~ mais v~razes_. Ma.s_ê natural que o Sr. PaulQ NJcoli, há muito tempo esteja preparado. Então nós
faremos a convocação. E, tendo em vista a referência fei_tª ao JP~O pelo depoente, o Sr. Assis Paim Cunha,
pela solicitação de V. Ex•, nós faremos a convocação.
O SR. PAULO NICOLI- Eu gostaria de falar nesse
assunto.
O SR. JOSf: FRAú ELLI - Não é possível no momento, nós fareinos a convocação a V. S•, porque talvez...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SüPLICYTalvez seja frutífero, para ...

O SR.. JOS:E. FRAGELLI -VamoS -primeiro termidado pelos Senhores.

na~ ~-depoimento

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Na
verdade, Sr. Presidente, co,mo a parte do Sr. Paulo Nícoli
no episódio é relativamente breve, acredito que isso possa ser feito hoje mesmo, ainda mais em vista da sua disposição.

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Sr. Deputado, as convocações têm sído feitas atravês de uma decisão da Comissão, não é do Presidente da Comissão. Então eu vou submeter à apreciaç~o da Cm~issão, com ·um número legal
para nós fazermos essa convocação. Espero que os Srs.
Senadores concordem, porque acho que setâ atê sonegar
uma parte da verdade, se essa testemunha não for convocada~ Espero que ela seja, mas vamos seguir a tramitação
normal da convocação, através da aprovação da maioria
da Comissão.

O -SR. PEDRO SIMON - Porque nós seguimos as
tramitações muito normais e o que se vê é uma anormalidade e uma ilegalidade total.
O SR. JOSE FRAGELLI -Inclusive, Sr. Senador,
nós trairíamos, se:m dúvida nenhuma, uma perturbação
aos trabalhos normais da COmissão, se nós fôssemos ouvit: aquelas testemunhas que, no momento, estivessem
presentes.
De sorte que podemos continuar com as declarações
d~ n~bre Deputado.
'

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Eu
gostaria de perguntar algo referente à questão do _balanço de 30-6-81. Porque, na representação feita pelo
Presidente Afonso Celso Pastore, ao Procurador-Geral
da República, a principal acusação feita era de que V. S•
havia falseado balanços daquele ano e de anos anteriores. Entãq, eu gostaria de saber do entendimen~o que as
autoridades tinham, inclusive o Ministro Emane Galvêas e o Presidente do Banco Central, com respeito às alterações de balanços, que v. s~ mencionou ter feito, fugindo da realidade, em 30-6-81. Em que data, exatamente, foi entregue o balanço de 30-6-81? Peço esse esclarecimento, porque aqui o Sr. Deli Borges, mencionou que,
de fato, houv,e uma tolerância com respeito ao prazo até,
l!'?_ senti~o de 9ue o Banco Central permitiu à CoroaBrastel, SNCI, entregar o balanço bem depois de 30/06,
e portanto, tolerou as modificações feitas. Por isso é que
peço esclarecimento.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA - O que ocorreu foi o
seguin_te:. o balanço de entidades financeiras ~ fechado
formahriinte em 30 dejunhci e em 31 de dezembro. Em
1981, em 30 de junho, o balanço da corretora obviamente ia apresentar o que? Um buraco de 15 milhões ded6la
res de empréStimo no Banco do Brasil. Ia apresentar CrS
4

1.360.000,00 de dívidas ao GEROF, 140.000.000,00 de
cruzeiros de dívidas ao BANESPA e uma posição devedora financeira de um bilhão trezeqtos e sessenta; o que
significa? Significava que a financeira tinha colocado recursos na corretora nesta ordem, ou' seja, este um bilhão
~rezentos e sessenta foi a falta de lasy.o de operações de
open, que a corretora Laureano tinha e que a Coroa financeira colocou lá. A publicação deste balanço seria o_
retrato nítido da extrema farsa montada na solução do
problema da Laureano. Então, o que foi feito? Eu procurei o Ministro Galvêas, que se contatou com o Ministro
Delfim e com o Presidente Langoni.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY -Aí
eu gostaria de precisar a data aproximada que fosse, antes de 30 de junho?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA-No dia 22 de junho
eu procurei o Ministro Galvêas, e disse: ..Ministro, o balanço que vai ser publicado é esse". O Ministro obviamente verificou que era um balanço impublicâvel. Era o
desmoronamento de toda a montagem feita na solução
da Laureano. Telefonou, imediatamente, para o Ministro Delfim, telefonou para o Presidente Langoni. Do dia
22 de ju_nho a 30 de junho, foi feito um empréstimo numa
empresa em crescimento, com lutas, com batalhas, de 25
nliihões de dólares, o maior empréstimo que já tinha se
feito a uma emgresa particular neste Pais. Para quê~

O ~SR. EDúARDó MATARAZZO SUPLICYDois bilhões e meio dC cruzeiros.
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O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Dois bilhões e meio
de cruzeiros. Para quê? E quem era o tomador? A Brastel. A Brastel apanhava esse dinheiro alegando que era
para o seu desenvolvimento. E o dinheiro todo se destinava a cobrir os furos da Laureano.
Do dia 22 ao dia 30, e-ram cinco dias úteis, por-mais
fantãstico empenho que o Governo tivesse, não da,va

para montar isso. Foi então convocado o Dr. Júlio Marques, que fez um projeto lindo de expansão para a Braste!, foi entregue- muito posterior à saída do dinheiro. E
esses dois bilhões e meio de din_heiro, foram creditados
no dia 30. Eu vou deixar com essa egrégia Comissão o
contrato de financiarriento da Caixa em que demonstra,
que aprovado no dia 30, aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Económico do dia 30, e não liberado o dinheiro, então feito O quê? Um balanço fechado, extracaixa, como se houvessem feitos oS pagamentos, pãgãrilentos esses que só se realizaram no decorrer de julho e agosto. Mas o balanço foi publicado limpo, límpido como
água cristalina. A autoridade monetâriª desse País estava isenta de responsabilidades da Laureano, apenas o
rombo, o imenso rombo da Laureano tinha sido tran§ferido para Financeira Coroa. Então o balanço foi publicado. O balanço foi feito com data: de 30, e a entrega do
balanço foi feltõ--no dia 15, 16, não houve facilidade ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -15
de.?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- 16 de julho. Referente ao balanço do dia 30. E o últim_o recurso, que foi
por carta~ carta essa que está aqui nessa Comissão, é endereçada ao Dr. Cristiano, Diretor da Caixa Econômi«a,
autorizando a pagar diretamente o GEROF, um bilhão e
trezentos e sessenta da divida da Laureano. E vem o
Banco Central prepara uma resposta ao Presidente da
República, em que o Ministro Delfim diz que -eu desviei
o dinhero da Caixa, para ouiro·s fi-n-s. :t: um nível de desfaçatez e de considerar - porque, naquela época, eu ainda estava sob o impacto, sem capacidade de reagir- aos
níveís dos absurdos, a incompetêncía, a leviandade, a
convicção da impunidade, ter coragem de colocar na assinatura do_ Ministro uini:l. resposta ao PreSidente daRepública, que não resíste ao contrato de_ fin_a_nciam~to da
Caixa, às emissões dos cheques, que essa egrégia Comissão verifica_rã que, além dos dois bilhõ~ ~- meio que a
Caixa fornecO"u à Brastel, eu adicionei" quatrocentos milhões de cruzeiros para poder ser fechado o balanço da
Corretora. Portanto, é tão evidente que o Miriistro Delfim deu uma respOsta - burro o Ministro não ~- baseado numa forma apressada, no convencime_nto _da impunidade, que os documentos que eu vou aqui deixar depositados, notadamente o_ voto do Dr. Wey, que se os
Srs. tivessem_ tolerância de óU:vit', eU não precisava apresentar os trezentos e tantos outros documentQs; bastaria
que os Srs.lessem, com atenção, o voto do Dr. Wey, que
pede isenção do IOC sobre o din]leiro colocado na _fin~
ceira, na Cor-retora, em que o Dr. Wey dU: te~t~J.alm.ente:
"Os artifícios contábeis na financeira para resõlve os assuntos da Laureano. os trezentos e.cin_qilenta e um milhões de cheques da financeira, por solicitação da própria autoridade". Está escrito e assinado pelo Dr. Wey:
.. os artifícios feitos para r~olver", está assinado pelo
Dr. W ey e por voto unânime de toda a diretoria do Ba_nt:o Central. Não precisava dos duzentos e noventa e nove
restantes, bastaria este e não precisa ser PhD em Chicago
para verificar o que foi montado para resolver o assunto
da Laureano. Basta ler o voto do próprio Banco Central,
sem muito atentamente ..

O SR. E.D.UA.RDO MATARAZZO SUPLICY- Eu
acharia importante também. embora V. S"f j~ se tenha referido, que descreveSse nos seus detalhes a reunião que
teve com o Presidente da Caíxa Econômica Federal, Gil
I Macieira a respeito desse mesmó empréstimo?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Depois de "n" reun,iões entre os Ministros Delfim Netto, Ernane Galveas e
Carlos Langoni, eu me dirigi ao Presidente Gil Macieira
e disse: "Dr. Gil, venho aqui, em nonie do Governo,
pleitear um empréstimo de 2 bilhões e meio", e---contei
toda a história. Ele disse: ''Paim, eu j4 est6u- _em p~eno
conhecimeoto de tudo. Eu, como homem de Governo,
também, estou disposto a ajudar. Agora ..." Foi o termo
exato que o Dr. Gil Macieira utilizou ~ ... "não vou entrar nessa sozinho, porque tem o Tribunal de Contas da
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União, Você volta para o Delfim e para o Galvêas e diz:
eu dou o dinheiro, mas eles têm que meter a assinatura
deles de uma aprovação do Conselho de DeSen_volvimento Econômico". Voltei e transmiti o recado do Dr. Gil.
Eles trocaram telefonemas,_ O Dr. Gil dt;ve ter ficado irredutível, porque aí fÕi félto, aj)rovado pelo Conselho de
Desenvolvimento Econômico, que é Presidido pelo Pre_sidente da República. O Ministro Delfim e o Ministro
GB.Ivêas assinanii:n. Os Senhores verificarão no contrato
da Caixa, que corista textualmente: .. Aprovado pelo
Con_s_e_lho de Qesenvolvimento Econômico, em 30-6-81".
Assín!ido pelos Exm9s Srs. Ministros de Estado: Antônio
Delfim Netto e Emane Galvêas. Todos ÇlS cheques estão
aqui, as xerox e os endossos dos cheques aqui, que eu
vou deixar nesta Comissão. E, os Senhores verificarão
qu~ um centavo sequer foi utilizado senão para cobrir os
buracos da Laureano e acrescido 400 milhões de cruzeiros. Então, esta foi a participação do Dr. Gil Macieira
no assunto do empréstimo.

O SR. EDUARDO. MATARAZZO .SUPLICY Tambêm esclareço à Comissão que o díã_l_ogo que o Sr.
Assis Paim Cunha acaba de relatar foi por mim levado
ao conhecimento do Sr. Gil Ma,cieira, para verificar se
era correto, e ele disse que esses foram os fatos, tais
Como-o Sr~ Assis Paim Cunha está me relatando. Mas acredito que eSsa Comissão pode, taffibém, ouvir-o Sr, Gil
Macieira.
Um outro esclarecimento importante refere-se exatamente, ao que aconteceu entre a liberação dos 5 bilhões
de cruzeiros adicionais. Vamos dizer, houve a liberação
de 25 bilhões de cruzeiros, em "31 de maio; depois em 21
de junho, mais 5 bilhões de cruzeiros. Seis, sete dias depois, no dia 27-6-83, há a intervenção com a denúncia de
descoberta de letras frias no montante da ordem de SOO
bilhões de cruzeiros. Surpreende um pouco que, no prazo apenas de seis dia~ se tenha descoberto isso, por diversas razões. Em primeirO lugar, o próprio relatório da C_omissão de Sindiçância informa que, por inúmeras vezes,
a própria fiscalização do Banco Central havia constatado irregularidades, inclusive caixa 2, issO eiri 1982. Em
segundo lugar, o Banco do Brasil, ao longo de 1982 e no
primeiro semestre de 1983, havia examinado, parece que
- com cuidado, a situação do grupo Coroa-BrasteL Por
essa razão, terá negadO o emprêstimo de 10 bilhões de
cruzeiros que o Sr. Assis Paim Cunha estava solicitando,
para bolding do grupo Brastel SNCI. Então, no dia 30 de
maio, o Ministro DeJfim Netto, na reunião mencionada,
decide liberar 25 bilhões.
Pergunto: que cuidados as autoridades_ monetârias tiveram nesse dia, no que diz respeita à fiscalização? Que
conversas tiveram com V. St-s, no ~entidQ de estarem resguardados de que não havia irregularíd_ade que depois
pudesse atrapalhar aquela operação. Se de$ já sabiam de
irregularidades, se o Banco do Brasil, que é uma autoridade monetária importante e fiscalizadora também pelo
-seu cadastro, estava negando uma outra operação tão
importante, as autoridades não tiveram o cuidado de
perguntar a V. S• sobre se tudo estava em ordem? E, se
perguntaram, qual foi o tipo de pergunta e a resposta
que V, S• deu, no dia JOde maio e no dia 21 de junho? E,
porque, tão de repente, se descobre o -fUro enOrme?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- O ilustre Deputado
EduardQ Matarazzo Suplicy fei uma série nhillo grande
de perguntas, e eu vou tentar respondê-las pela ordem.
Em primeiro lugar, veja V. Ex', para resolver o assunto da Castor - e as próprias cartas, os próprios documentos aí estão _: há uma ampliação de emprêstimos
para que a ficha cadastral melhorasse com a colocação
em dia de: posições em atrasos. Obviamente, todas as autori9ades sabiam da -demora da liberaç_ão dos recursos
para a Castor e as razões pelas quais etas estavam demo"rando. E, eram cobradas, insistentemente. Haja vista telefonema do Dr. Pécora, que V. Ex• teve oportunidade
de comprovar com o Dr. Fábrigas. Portanto, eram de
pleno conhecimento das autoridades as minhas dificuldades. No inicio do ano, houve diversas reuniões minhas
com o Dr. Pécora, eril que contava a ele as dificuldades
de fechamento. Mais que is.so, convoquei algumas corretoras de maior prestfgio no Rio e tivemos reuniões c-om
ele na SEPLAN, no Ministério da Fazenda. Sobre os 15
milhões que fui solicitar, que foi-mç dado 25, o que o Dr.
Pêcora m~ disse, textualmente, foi o seguinte: "Paim, o
seu assunto será resolvido"._ E, foi para o Palácio do Pia-
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nalto. Não tive contato com as demais autoridadeS neste·
dia. Fui direto- ao Banco Central e o Dr. Meirelles não
estava no Banco Central. Quem estava era o Dr. Xavantes, que hoje é funcionário aposentado, e que me deu os
25 bilhões.
Se o Or. Xavantes tiver boa memória, não estiver passando pela crise geral de má memória que as autoridades
estão passando, neste momento, ela vai lhes dizer que afirmou o seguinte: "Paim, estou lhe dando 25 bilhões de
cruzeiros por determinação da autoridade. Mas você vai
quebrar, porque te fiaram muito mais do que a tua capacidade de absorver". E, com a intimidade que ele me tinha, disse: "Você é um burro". Se for_ convocado o Dr.
Xavantes aqui, ele há de repetir exatani.ente o que estou
lhe dizendo, que recebeu instruções de me dar os 25 bilhões e que, em termos pessoais, me dizia: "Paim, vaca
vai quebrar". E me deu os 25 bilhões, formalizou o empréstimo.
Nada me foi pergunfado c foi exatamente isso que ocorreu, Deputado.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O
Dr. Xavantes também tinha alguma responsabilidade
com respeito à fiscalização?

O SR. ASSIS CUNHA -

Não. O Dr. Xavan-

tes era pessoa do Banco Central, encarregado de formalizar as assisténcias finanCeiras às financeiras. Ele formalizava. Era um funcionário graduado, de expressão no
Banco Central, que formalizava, criava os mecanismos,
mandava fazer a nota promissória, autorizava o Banco
do Brasil creditar em conta. Enfim, era a pessoa que exercitava a operação.

·a

SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -

Com respeito a essa descoberta tão volumosa de letras,
V. Ext= pode esdarecer sobre o volume real de letras que
tinh_am a correspondência de operações comerciais, que,
portanto,-poderiam ser consideradas, digamos, ·com las-tro, e aquelas que não tinham lastro ou que não não tinham a correspondência de vendas comerciais do Grupo
Brastel? Pode fornecer-nos o total e a proporção do que
tinha lastro e do que não tinha lastro?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA - V, E•• me permite,
isto merece uma explicação um pouco mais ampla.
Quando fomos instados a ficar com a Corretora Laureano, e que nós, em poucos dias, colocamos 560 milhões, e não tivemos 50 milhões adicionais para cobrir
100 milhões de cheques sem fundo da Laureano, o mais
ingênuo dos funcionários do Banco Central, não Precisava ser os fantásticos economistas deste País, para entender que eu não poderia ter 1 bilhão e 130 rililhões para
colocar trinta di.as depois. Isso não é ruuito difícil de ser
· entendido.
Consta do voto do Dr. Wey que a Financeira colocou
I bilhão e 130 milhões, está neste documento. Representavam 11 milhões de dólares. Assumi roais 15 milhões de
dólares, mais 25 milhões de dólares. [sto é um mecanismo terrível. As letras precisam ser resgatadas. No resgate
das letras precisam ser emitidas novas letras para
resgatã-las, mas asseguro-lhes que, feito por um critêrio
isento, o meu ativo é bem maior que o meu passivo. E
que ao final, apurado, à última instância, o total das emiss_ões, com o ]astro de financiamento de venda ao con- .
sumidor final e as que não tinham lastro de financiamento, não vão atingir aos 250 bilhões, desde que seja feita
uma perícia. Se os Srs. fizerem Uma anâlise, que não precisa ser ã mais aprofundada, nos meus ativos, vão verifiC!ir que eles superam, em muito, esse passivo,
Na semana pass~da recebi uma pe-quena cartã do Banco Central me solicitando para definir se apHcaria o superávit da Corretora Coroa, de Fortaleza, em ORTN ou
em aplicações de ''Open" no Banco do Brasil. O Banco~
altamente superavitário. As disponibilidades financeiras
do Banco estão sendo aplicadas à metade das taxas vigentes no mercado, e passaram dois meses sem serem aplicadas.
Quando foram apresentados os 500 bilhõ_es, o foram
de uma forma extremamente ardilosa, hábil e pensada
pelo Presidente Langoni, para que se montasse um escândalo em que não houvesse possibilidade de ddfesa,
para que eu ficasse acuado ao. extremo. A verdade final
dos fatos irâ aparecer, e eu não a temo.
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O SR, EDUARDO MATARAZZOSUPLICY- No
depoimento que fez à Justiça no Rio de Janeiro, o ex-

Presidente Carlos Geraldo Langoni, do Banco Central,
mencionou que elc_teve_o ·~de ac.ordo" para a decretação
da intervenção_, em 27 de junho de 1983 --na Coroã, por_
parte do Ministros Delfiin Netlo e Ernane dãivêils. Isso
aí como uma espécie- possivelmente- _de estratégia de
defesa, com respeito ao argumento de que ele teria feito
isso como que num passe de xadrez. para eventualmente
colocar em dificuldades os ministros da área económica.
Como V. S• interpreta isto! De fato V .-S~ percebeu um
entrosamento _ou dcsentrosamento entre o Presidente do
Banco Central e os miriistros__da ârea econômlci! Por
quêt Quais foram os sinais indicadores que ievâm V. S•
ter a convicção dess_e_ entrosamento!
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Duas coisas melevam a isto. Uma, o comportamento que o _P-residente
Langoni teve no assunto crédito, que ele obedecia, de
maneira formal, às ordens dO Ministro Delfim para aren~
der ao Dr. Âlvaro Armaildo Leal.
V. Ex~s vão ver que ele autorizou a compra da Credi·
tum, que ~te autorizou o banco a prestar finaça. V. Ex•s
vão verificar tudo isto com do'cumentos do próprio Banco Central.
Quando entregou o contrato para eu a_ssina_r, na cláusula 10,- Y. Ex•s fiquem atentos à_ cláusula 10-, ele
coloca que eu ficaria i-esPOnsâvel por todas as ações que
estavam sendo movidas contra o Banco Central e me res·
ponsabilizaria pelo ressarcimento imediato, _caso essas
ações viessem a ser pedid"as Pelo Banco CentraL
Nem o mais estúpido dos seres humanos assinaria um
contrato desse nível.
Eu, pela dependência que tinha do Governo, para demonstrar a isenção no trato do assunto do Dr. Álvaro,
que obviamente tinha todo o empenho_ do Ministro_ Dd~
fim, V. Ex•s vão verificar que aí está anexada_ uma procu~
raçào ao Dr. Álvaro Armando Leal, para ele pessoalmente cuidar do assunto da Creditum.
Segundo: dias após a intervenção na Coroa, o PreSi~
dente Langoni foi demitido.
V. Ex~s hão de convir, acho que não é muitodificil se
concluir que o Ministro Delfim haveria de preferir uma
solução de mercado, em que eu estava disposto à entrega
de todo o meu património em troca de- Uril eicândalo
desse porte, em que as autoridades económicas e financeiras deste_ Pais rião se vão sair- bem.
O SR, EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- No
seu depoimento hoje realizado, v. s~ menciona que os a~
tivos das empresas, que cm realidade pertencem aos investidores e constituem a garantia de seu ressarcimento,
estão sendo destruídos pela indústria das liquidações.
Menciona que esse imenso patrimóriio está sendo queimado por 20% de seu valor ao toque do martelo. V~ s~_
poderia exemplificar com fatos o conhecimento que tem
desta afirmação?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Vou-melimíta"ra um
único exemplo. Vou acionar o Banco Centr"al pela liqUidação de todas as empresas financeiras superaYitárias, e
devo entrar na próxima semana com uma ação contra o
Banc-o CentraL
Era um banco com 12 agências instaladas, o BCé:Tinham sido oferecidos 45 bilhões -de cruzeiros por esse
banco. Todas as inspeções do Banco- ep_o Banco havia
inspeções -·demo-nstravam a competência de administração do Banco. A autoridade não permitiu que o Ban~
co fosse vendido. O_ Banco foi líqilidado.
V. Ex's imaginem uma instalação bancária, uma agência bancária--Primorosamente Instalada, com um prédio
de doze andares na Rua do_ Ouvidor, ser vendido como
banco e depois Ser vendida a -ináquina de escrever, a ca~
deira, o papel, a "xerox"~ Todos conhecem _que existe
uma indústria de liqUidaÇão. V. EX's vão ver, pela ação
que vou mover contra o Banco Central, comprovada~
mente o património está sendo dizimado, as taxas de
mercado estavam dando 18, 17, IS, 20% J).O open. O superávit financeiro do Ba-nco esiaVa--aj:>licado a 7,5%, e pas.:
saram dois meses sem aplicar. Por que me punir? Há um
senhor, Dr. Werneck, que não o conheço, devo ter visto
na SEPLAN, me deram informações que é de umcdnteli_gência brilhante._Mais do que brilhante a inteligêricia e_a__ _
violência com que ílg6., Qúando o Dr. Álvaro Leal e o
Dr. N estar Bérgamo me entregaram a carta para que eu
assinasse, e me neguei, eles disseram: Você" vai é se haver
com o Werneck, que vai levar tudo isso para a Justiça em
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Brasília e você vai ser dizima9-t?· Depois esse mesmo Dr.
Werneck, que nãO me lembro de tê-lo visto na SEPLAN,
vem aos jornais e diz que eu ofendo a Justiça, dizendo
que a Justiça vai triturar-me em Brasíl_ía. Eu não disse i~~
to. Quem disse foi o Dr. Álvâro Armando Leal e o Dr.
Nestor Bérgamo, quando foi trazer-me a carta para eu
assiilar e me neguei. Dias de_pQ~S, vem e§Se Dr. Werneck
-está aqui o documento- e diz que eu envolvi o ministério económico, pedindo 30 bilhões ao Banco Central e
cometi um estelionato, e chama todos os processos para
Brasília. E: urna brincadeira, se não fosse tão trágico.
Não conheço o Dr. Werneck. Devo ficar assustado
com ele, pela ficha que me deram, do nível de inteligência e da violência que usa .. Mas não tenho medo, porque
não tenho medo, e não querendo fazer frases de efeito,
porque mais pressão do que fiz"eram no -Rio de- Jãnelfo
para eu ser preso não pode ter sido feito, e não fui preso,
por quê? Porque o juiz, por mais pressionado que seja,
não me pode prender, pelo nível de documentos que apresento. De todo o esforço desse Dr. Werneck me prender, há de ter que antes rasgar a documentação que deixo
nesta Comissão de Inquérito do Senado, porque-não vou
ser preso, porque a Justiça não se vai subordin.ar, por
mais poderoso que- seja esse Dr. Werneck.
O SR, EDUARDO MATARAZZO &UPLICY- O
Dr. Luís Cássio Werneck dos Santos, ou dos Santos
Werneck, fez uma observação ainda na semana passada,
_dizendo que, quando interessa ao Governo, ele age contra os estelionatários, o que me parece um absurdo, porque parece__que, quando não interessa ao Governo, o Governo fica quieto e nada faz.
Gostaria qUe V. s~ nOs -informasse: dá-Co_fiheciillent6
que tem do Si. José Flávio Pécora, isto~ como se des_en~
volVeu o seu conhecimento com o Sr. José Flávio Pécora
e cOm o Sr, Álvaro Arrrlando Leal, se nos pode historiar
se fõi ôesde o tempO em que V. S• trabalhava no _Ponto
friO e _ele, ilum3. empresa_.fornecedora de geladeiras.
Desde então, comO- se processou o conhecimento ou a a~
proximaçào.
O SR. ASSlS PAJM CUNHA -Sempre foi um comerciante. Fui Díretor-cOmercial do Ponto Frio. Saí
corno vice~Presidente, Tive a Brastel, que- foi a maior
cqmpradora de eletrodomést.icos deste Pais.
O Dr. JÕSé-Flávio Pécora ~.ra funcionário da GE. Por
razões lÓgicas, ele me conhecia, porque sempre fui o
maior_ comprador da General Eletríca, na condição de
diretor, Daí o meu relacionamento com o Dr. Pécora.
Depois o Dr. Pécora foi para o Govç_rno, quando o Ministro Delfim Netto era Ministro da Fazenda. Quando
eles ..saíram .do. Governo", e consta que não saíram muito
prestigiados, voltaram para a iniciativa privada. O Dr.
Pécora e o Dr. Álvaro Armando Leal fundaram uma firm.a de c_o~sultoria. Pelas razões dos nossos relacionamentoS anteriores, fui o seu primeiro clierlte, e lhes indiqueí o segundo cliente, o MULTIBANCO, que veio
acabar-se associando - se não me falha a memória ào Bã.nk of Americã. do qual o Dr. Flávio PéCora, em
determinada época, foi presidente, nesse trabalho prestado ao MULTIBANCO,
gatão, o primeiro cliente da consultaria do Dr. Pécora
fui eu, e o segundo qull!'m arranjou um fantástico cliente
também fui eu. Dai, foram-se e desenvúlvendo os relacionamentos entre nós, as tro~as de interes$eS desenvolvimento de negÓcios, simplificando a sua reSPOsta.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Posteriormente, então, em 1979, quando o Dr. José flá~
vio Pécora voltou ao Governo, como Secretário~Geral
do Ministério do Planejamento, é que a Pécora e Leal, se
tran~formou em Expande, continuando diretor e sócio o
Sr. Alvaro Armando Leal, lá trabalhando os filhos de
José Flávio Pécora - Ricardo e Artur, como funcionários. A Coroa-Brastel fez um contrato de assessoria,
primeiro com a Pécora e Leal e, depois, a Expande com
V. S• Pode-nos relatar como foram esses contratos?
Q_SR"_ASSIM-PAIM CUNHA- Já relatei a V. Ex•,
até num depoimento coloquial,_ que havia um contrato
fprmal, feito e cumprido havia negociações para cada
serviç_o prestado, e para cada serviço prestado era estipu·
lado um valor e um preço, A maior parte desses serviços
foi pagar sem formalização. E os que o foram entreguei a
V. Ex•

e,
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O $R, EDUARDO MATARAZZOSUPLICY- Era
entendimento de V. S'. segundo que lhe foi esclarecido
pelo Sr. Âlvaro Armando Leal, que esses pagamentos
não contabiliZados t;.~mbém tinham destinação mais am~
rita_ e era~lhe dito que essa_d_estinação mais ampla -er-a
para os·Srs. José Flávio Pécora e António Delfim Netto?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Com o Dr.José Fiá~
vio Pécora era absolutamente notório, pelas-ligaçõ_eS, e
todas as reuniões de trabalho eram proces')adas no Minístério ___da __ Fazenda no Rio ou na SEPLAN aqui, em
Brasílía, ou ·na residência do Dr. Flávio Pécori no Lago,
vizinha à casa do Ministro da Aeronáutica. EritãO, as Hgações· eram notórias.
O S~EDUARD0 MATARAZZO SUPLICY- Po·
deria precisar a data ou algumas datas dessas reuniões,
por favor'!
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- E. dificil. Se eu verifi~
car os acontecimentos, posso-lhe dar, posso fazer"''
OSR, EDUARDOMATARAZWSUPLICY -En·
tão, reJacionar ...

o- SR. ASSIS PAIM CUNHA- ... relacionados aos
aos--negócios feitos, posso dar a v. Ex-,
as .datas dessas reuniões.
Então, isso ~ notório.
Com relação ao Ministro Delfim Netto, só uma !l-nica
vez o Dr. Álvaro Leal se referiu. Foi por ocasião do assunto da Delfin, em que ele_ cobrava uma taxa de serviço
de 2 bilhões, eeu achando extremamente alta, ele disse: e
a parte do Gordo?! E eu disse, no meu depoimento coloqUial, que isso jamais ia depor, e pedi a V. Ex• que não
publicasse. V. Ex• publicou. Mas é a verdade dos fatos.
Apenas unla observação nobre Deputado. Não tenho
nenhum indício de que parte desse dinheiro se: destinava
ao Ministro Delfim Netto. Pode--se supor até que fosse
um argumento para valorizar a taxa de serviço . ..:....~ preciso que fique consignado- porque jamais o Ministro
Delfim fez qu-alquer inSinUação, de qualquer ordem,
sobre remuneração. A bem da verdade.

- aconreclm.ento"S,

O SR, EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- De
quãlqlier maneira, V. S• testemunhou aqui que o Sr. Antônio Delfiln Netto e o Sr. Álvaro Armando Leal eram
pessoas extremamente próximas e amigas. Correto?
O SR, ASSIS PAIM CUNHA -

Correto,

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Que ambos sabiam de todos os entendimentos que v' s~
tinha junto às instituições governamentais-, porque normalmente eram feitõs através dos Srs. Álvaro Armando
Leal e José Flávio Pécora, e normalmente se falava que
as decisões estavam nas mãos do Mínístfo Delfim Netto
e, portantO, ele sabia. Certo?
O SR, ASSIS PAIM CUNHA -

Certo,

O SR, EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V,
s• pode-nos dizer qu.a! foi o montante aproximado de
pagamento feito à Expande- Construtores Associados,
que ia além do contrato por serviços presiados?
O SR, ASSIS PAIM CUNHA - Nobre Deputado,
conforme já lhe havia d_ito, o caixa 2 deve estar em poder
do Banco Central. Ele tem todas as condições de fazer
esse tipo, lastr~_aoclo os cheques. O que pude lastrear eu
lhe dei. E há outra parte que está não em meu poder pes·
soai, mas guãrdada. Então, dar um número seria uma temeridade, mas V. Ex•s. têm todos os meios de fazer os
rastreamentos dos cheques daqueles que foram depositados nas contas, através do próprio Banco Central.
Lembro a V. Ex•s,, se esta egrégia Comissão, examinando o assunto da Creditum, notará um pequeno detalhe de extrema importância, a que peço que V. Ex•s atentem. Quem cuidava inicialmente do assunto da Creditum
era o Dr. Cibulares. No Documento n' I está ali um histórico do processamento da solução, e há lá anotado:
"As ações da COMEXPQRT serão do Dr. A. A. L Álvaro Armando Leal". COMEXPORT, tempos depois,
não por iilgenuidade, porque não estava a par do assunto, a COMEXPORT é o assunto das... polonetas". A1ém
da importância de ser resolvido o assunto da Creditum
pelo Dr. Álvaro Armando Leal, estava no ativo da Cre-dítum o controle da COMEXPORT, que teve, s"egurido
os jornais, segundo as apurações feitas nesta Cãs3..,Iucros
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~rescia à
importância o assunto da Creditul;Il, o domhli_o da COMEXPORT estava destinado ao Dr. Ã_lva_r_o Armando

de dezenas de milhões de dólares. Portanto,

Leal, cujo documento -deix.o a esta CotnissãÇJ_.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPUCY- Jâ
divulguei, há duas semanas, essa relação de cheques, que
somavam, de 18 de dezembro de 1981 a 3 de setembro de

1982, 56 milhões, 662 mil cruzeiros, pagos, sem que houvesse o registro na contabilidade do Sr. Assis Paim Cu-

nha. Ainda em 18 de novembro de 1982, letras

~e c~m

bio, no valor de 29 milhões, 388 mil cruzeiros;-__p_~o_S no-_

minalm.ente de Assis Paim Cunha à Expande, emóora o
Sr. As_sis Paim Cunha tenha dito que por esse montante
total de 87 milhões e SO mil cruzeiros, iião tenha registrado na contabilidade de suas empresas Coroa-Brastel.
Solicitei já ao Poder Executivo, enviando ao Presidente em exercício, em 12 de abril de 1984, Aureliano Chaves, essa relação, para que justamente o GovernO, ãü:avés do Banco Central, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, pudesse rastrear esse pagamento e averiguar
a contabilidade, por exemplo, da Expande. Também entreguei es:sa relação, com outros documentos, ao Ministério Público, para que possa, inclusive, acelerar a apuraçã.o que esta Comissão está empenhada em realizar.
Pergunto ao Sr. Assis Paim Cunha se ~o_s_tuma.va encontrar, e com que freqUência, com o D_r. Celso Lima e
Silva, cunhado do Ministro Ernane Gal_vêas, e qual era
normalmente o assunto tratado. Se era comum, por
exemplo, almoçar quase que com freqUência semanal, no
Rio de Janeiro, -com o Sr. Celso Lima e Silva.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Eu almoçava todas

as quartas-feiras com o Dr. Celso Lima e Silva no Terrasse Club, um clube-restaurante no Edificio Av. Central. Ele fazia-se acompanhar do Dr. Artur de Brito Jordão, Os assuntos tratados sempre eram referentes a negócios basicã.mente.
-

O SR. ED.UARDO MATARAZZO SUPLICY- O
Dr. Celso Lima e Silva, por ser funcionário aposentado
do Banco Central e contratado para prestar serviço ao
Banco Central atualmente, ou posteriormente, tinha um
poder de influencia próprio junto ao Banco Central, por
exemplo, em questões de fiscalização do GriipO CorOa
-ou o seu poder de influência-era efetiVIimintejlinto ao
Ministro Emane Galvêas nas decisões de negócios das
instituições financeiras com a Coroa~Brastel?

O SR. ASSISPAIM CUNHA - 0 Dr. Celso Lima e
Silva não tinha a menor influência nas questões de fiscalização com o Banco Central. O Dr. Celso Lima~ Silva é
cunhado e um pai de criação do Ministro Galveas, a
quem o Ministro Galveas dedica um extremo afeto.
os-tratos de negócios nessas re~niões eram basicamente maquinados, montados pelo Artur Jordão, e o Dr.
Celso Lima e Silva era o elemento_ú.til que o Dr. Artur
Jordão utilizava em negócios que Unhamos. Evidentemente, o Dr. Celso tinha um nível de influ!ncia sobre o
cunhado, que utilizado ou !!ão, absolutamente não posso
responder. porque não sei.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Em
alguma ocasião o Di'. Celso Lima e Silva, ou o Sr. Artur
Jordão, solicitou algum pagamento por serviço prestado?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Os serviços prestados pelo Dr. Artur Jordão eram efetivamente-pagos, e
também da mesma forma pagos por fora.
Quando eu disse a V. Ex' que não tinha como provar,
foi na expectativa de vir a ser proceSsado, para que, então, pudesse mostrar a documentação. Eu estou documentado

V. S', no depoimento feito a mim, relatou sobre o caso
da Ria~ Financeira, uma- fina~ceira que, ao longo de
1982, foi adquirida pelo Grupo Coroa-BraStel. Pode V.
S• relatar-nos a natu~eza dessa negociaç_ã<??
O SR. ASSIS PAlM CUNHA- Quero fazer uma retificação a V, Ex~
Não adquiri a Rio-Financeira: Adquiri os ativos da
Rio-Financeira, e os adquiri de maneira formal e legal,
de uma forma que cabe a apreciação, se for o caso, desta
egrégia Comissão. Comprei todos os ati vos. Entre esses
estavam inclufdas notas promissórias de compras de um
desses ativos, que jâ tinha sido vendido ao Disco. Então,
com essas notas promissórias desse ativo, basicame.pte
.comprei todos os demais ativos. Os entendimentos havidos para que essa operação fosse realizada não foram
por meu intermêdio. Apenas comprei os ativos.
A Intervinda __ a empresa que estava em liquidação
.__, o seu titular passou a ser liquídamente, foi nomeado
liquidante ordinário pelo Banco Central, e na condição
de liqUidante ordinário se entendeu com o Banco Central
e fez a negociação comigo. Portanto, todas _as tratativas
desse negócio .que lhe causa extrema estranheza foram
feitãs entre o intervindo e o Banco Central.

O SR. EDUARDO MATARAZZO. SUPLICY.Quer di~r, nesse n~gócio, tendo adquirido o valor de um
ativo, e com o r.esultadº. dã receita- da v_end_a desse ativo,
V. S• pôde pagar todo o passivo ...

O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Com uma pequena
difeiença adicional.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Com uma pequena diferença, e absorver para o seu Grupo outros ativos no valor de que ordem, aproximadamente, se V. S• pode estimar? Ou relatar alguns ativos
para que se tenha uma idêia.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Admito que, no _seu
total vá a cerca de uns 20 bilhões de cruzeiros nos ativos,
em valor de hoje.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -20
bilhões de cruzeiros.
O Sr. Presidente Senador José Fragelli, o Sr. Assis
Paim Cunha acaba de rela~ar a esta CPJ que examina irregUlaridades no Mercado Financeiro, de extrema gravidade, sobre como os ativos da Rio~Financeira_ foram
vendidos ao seu Grupo por uma bagatela, na verdade,
porque lhe foi permitido que assumisse-as notas promissórias referentes à aquisiÇão de um ativol e com a venda
desse ativo ele pôde pagar quase todo o passivo de responsabilidade da Rio-Financeira, e absorveu, assim, um
volume muito grande de um ativo na forma de imóveis,
que poderão ser descritos pelo Sr. Assis Paim Cunha ...

O SR. ASSIS PAIM CUNHA -

Eu trouxe todo o

dossiê, que vai estar aqUi depositado na ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY ·Quer dizer, numa operação na qual nitidamente foram
prejudicados os eventuais credores da Rio-Financeira,

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Nilo, não foram prejudicados os credores, porque já houve a liquidação.

O"SR. EDUARDO MATARAZZO SUPUCY- Jã
estava liquidada pelo Banco CentraL Então, quem foi
prejudicado foi o Banco Central, foi o Tesouro Nacional, foi o povo brasileiro. Uma operação prejudicial ao
povo brasileiro.
Assim ê necessário que esta Comissão, sugiro a esta
CP!- que averiquejunto aos dii'etores na êpoca .•. V._Sf.
poderia mencionar quais os diretores que foram resPonsáveis, na êpoca, por essa operação?
A- diretoria eira a

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPUCY -

O SR. ASSIS PAIM CUNHA -mesma.

O SR. ASS_IS PAIM CUNHA -Do pagamento ao

Presidente Carlos Geraldo Langoni, que participou
sa decisã.o.~

Pode V. 8' mostrar á esta COmissão os documentos que
comprovam esta afirmação?
Dr. Artur? Eu lhe faço pOrtador. Nífo trouxe aqul, :Porque não esperava que fosse requerido, mas lhe faço portador.

O SR. EDUARDO MATARAZZOSUPL!ÇY ~Se
puder, então, solicito que seja- enciuninhado à própria
CPI, e eu poderia receber a cópia.

O ·SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY des~

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Carlos Geraldo lan·gorii e Her_rhann Wey, que autorizou essa _operação.

O SR. EDUARDO MATARAZW SUPLICY- Ele
autorizou eSsa operaçã_o ... -e outros diretores do Banco
Central...
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O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Eram os mesmos da
época em que sofri a intervenção.

ó"SR.-PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Deputado,-terido em vista estas coisas, não sei bem como esta
CPI vai fazer essa averiguaçilo

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYTudo está. relacionado com o Caso CoroawBrastel.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Pelo que entendo aqui das atividades e das conseqUências dos trabalhos de uma Comissão, aqui se encontram os documentos, está. o depoimento do Sr. Assis Paim Cunha devfóamente registrado. Tudo isso vai à autoridade competente, para fazer o processo, porque não temos outra ação
senão esta de colher os dados e os elementos. Sabe V. Ex•
que depois será feito um. relátorio pelo Sr. SenadorRel~tor da Comissão, do qual os Srs. Senadores
Meinbros da Comissão podem pedir vistas e apresentar
voto em. separado das conclusões a que possa chegar o
Sr. Relator desta CPI.
O SR. PEDRO SIMON pequeno esclarecimento.

Pe:ço a palavra para um

-0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- tem V. Ex• a
palavra.
O _S_R_,_~DRO. SIMON - Sr. Presidente, tudo que
está sendo recolhido vai para a autoridade competente,
que somos nós mesmos. A própria CPI é a autoridade
competente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Perdão, mas
não (éi'Iios o poder de fazer processo, de responsabilizar
as autoridades_,
O SR. PEDRO SIMON --Temos, Sr. Presidente.
Com todo_respeito a V. Ex.•, a CPI pode concluir porinsta~ração de processos e denunciar.

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- E claro, con-

cluir pela instauração de processo. 1:: por isso mesmo que
estOU dizendo a V, Ex• que, se não for esta a conclusão
do Sr. Relator, qualquer senador ou deputado-membro
pode pedir vistas.
Sabemos, por exemplo, recebendo o Ministério Público documentos que comprovem crime, não pode deixar
de processar e de apresentar a denúncia dos fatos e responsabilizar os seus autores.

O SR. PEDRO SIMON- Sabe V.

Ex•, Sr. Presiden-

te, com todo respeito, que esta CPI funciona como se
fora Ull).a çorte penal, V. Ex' e nós estamos aqui regulamentados pelo Código de Processo Penal. Então, as nossas conclusões finais devem concluir sobre dois aspectos:
ou o arquivamento, porque não há. dolo ou denunciamos
os fatos e encaminharemos posteriormente à Procuradoria GeraL Agoi"a, concluiremos ou pelo arquivamento
ou pela denúncia dos fatos.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Com o quejã
concordei com V. Ex•. Conclufmos. O processo só pode
ser movido pelas autoridades competentes do Minist~rio
Público.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS - Sr. Presidente, pela
ordem! (Assentimento do Presidente)
Sr. Presidente, solicito a V. Ex', para que não cheguemos à conclusão de que aquela denúncia a que se referia
o Depoente há pouco, que o DePutado Eduardo Matarazzo Suplicy ê seu advogado, e que ele também não possa fazer o nobre Deputado p-or São Paulo, com o mandato parlamentar que honra fazer S. Ex• seu mensageiro, já
que disse que faria S. Ex• portador desse documento
para a Comissão, peço a V. Ex.• que requeira diretamente
_do depoente os documentos que ele se comprometeu a
entregar, porque a Comissã.o tem um canal certo, como
tem tambêm a sua competência certa, e naturalmente V.
Ex• expôs essa competência muito bem. Não adianta
nada ficarmos a discutir, porque V. Ex• sabe_ o que fazer,
como homem muito experiente e capaz, Este, o requeriment() que cOloco.

O SR.. PRESIDENTE (Jo~ Fragclli) -

Sou pouco

experiente. Não sou dos grandes centros. Sou de uma
Provinda longíngua, E adianto a V. Ex~ ê que irei solicitar ao Sr. Assis__Paim que nos mande esses documentos
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aqui para a Comissã.O, o qüe nãO impede quC ele dê ao
nobre Deputado Eduardo Matarazzo Sup!icy, ou a. qualquer dos deputados tambêm cópias desses mesmos documentos.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS -

Certo. Não hã ne--

nhum problema quanto a isto. Agora, fazer o Deputado
de portador é desrespeitoso para o Congresso Nacional.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Pela ordem, Sr. Presidente, para um esclarecimento.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu já havia dito ao
depoente para que enviasse diretamente à CPI e que eu

tambêrn responderia. Em segundo lugar, a alegação do
Deputado Siquera CampOs é ofenSíva a este-Parlamentar
que está...

O SR. SIQUEIRA CAMPOS -Ao Congresso-Nacional é o que disse, é ofensiva ao COngresso Nacional e
esse é um jogo de cartas marcadas ...
O SR. EDUARDO MATARAZZOSUPLICY- Em
nenhum momento o depoente disse que eu era advogado ...
O SR. SIQUEIRA CAMPOS- E nós não aceitamos
esse jogo de cartas marcadas.

O SR. PEDRO SIMON -Jogo de cartas marcadas?
O SR. SIQUEIRA CAMPOS -

Exatamente, o que

está revelado entre o depoente e o Deputado.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Obviamente o Deputado Siqueira Campos, ao contrário
de outros membros do PDS, não está tão preocupado em
descohrir a verdade, está preocupado em defender, a
qualquer preço, o Governo, não importa se o Governo
mente, se é corrupto, se...

O SR. SIQUEIRA CAMPOS - Não me importa o
que V. Ex• pensa de mim. V, Ex• não pode pensar bem
de mim mesmo ...

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Eu solicito a
V. Ex•s para que parem a discussão, V. Ex•s deixem para
debater no plenário da Câmara, Hoje nós estamos numa
CPI do Senado, que têm a palavra os Srs. S_enadores. As
indagações podem ser dadas e eu não gostaria de um debate entre os Srs. Deputados na CPI do Senado.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Eu
agradeço a ponderação de V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Eu agradeceria a V. Ex•s a cCssação desse debate, que eu acho que
não cabe nessa Comissão.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -c
Sobre o caso da Rio Financeíra, os Diretores do Banco
Central, que concordaram com essa operação lesiva aos
cofres póblicos, solicitaram de
algum pagamento
por· serviços prestados?

v. s•

O SR. PEDRO _SIMON - Ah, eu pensei que eram
cartas marcadas do Dr. Delfim com Galvêas ...

O SR. ASSIS-'PAIM CUNHA- Eu não tratei desse
assunto nunca com o Banco Centrã.I. O asSuitto-já rÍle foi
trazido pronto e feito.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS - O depoente está se

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Por

utilizando da Oposição e das esquerdas, como pretendeu
se utilizar do Governo; e teD.tou usâ-los e os usará porque mataria a própria mãe se isso lhe desse lucro.
O SR. PEDRO SIMON nado!

Mas teve uffi prejUízo da-

O SR. SIQUEIRA CAMPOS -Não consta, porque
S. S' disse que sua empresa é superavitária, apesar de ele
ter atendido a apelos que só ele, na sua mente podre,
pode revelar; pode ser que eles existiram, ele diz que a
sua empresa, apesar desses apelos que levaram a empresa
a pêssimos negócios, a empresa l: superavitária. Esse o
um gênio criador, que está muito bem colocado nesta dent1ncia pela promotora. E é a Justiça que nós vamos ouvir.

e

quem?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- O trato com as autoridades do Banco Central foi feito pelo liquidante, que
era o intervido, e que o Banco Central nomeou liquidante ordinário. Eu não tive, neste assunto, a não ser a formulação pelo Banco Central.

O SR. JOSE LINS- V. E•• me permite?
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Pois não.
O SR. JOSÉ LINS- Qual foi a operação especificamente a que V. Ex• se referiu?

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Da
Rio Financeira.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Pela ordem, Sr. Presidente, eu estou com a palavra, não
terminei ainda de falar.

O s·R. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Eu vou dar
para V. Ex.• Os documentos eu vou solicitar ao Sr. Paim
que nos entregue'à nossa Comissão, o que não impede
que S. S• dê cópias ...

O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Senador, eu estou
aqui com 300 documentos, que vão ser depositados nesta
Comissão. O que eu apenas disse ê que o cheque eu faria
portador através do Deputado, por uma questão apenas
de simplificação, mas que posso mandar diretamente ao
Presidente. Eu vou mandar a V. Ex• e não vou mandar
ao Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- !>o que eu ia
solicitar e solicito a V. S•
-Continua com a palavra o Deputado Suplicy.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O
depoente, provavelmente, não está a par de todos os trâmites normais de uma CPI, então ... O_objetívO do Deputado Siqueii'a Campos fOrmais de conturbar essa inquirição ...

O SR. SIQUEIRA CAMPOS - 0 objetivo d• V"E••
é desestabilizar o GoVúno a qualquer preço, por qualquer método, Ifcito ou ilicitamente.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Estão aqui os documentos. _

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Os
documentos estão aí e como o Grupo Cofoi~BraStCI ãb~
sorve:u ativos da Rio Financeira e com o va10r de apenas
um ativo, quase que pagou todo o passivo que tinha
aquela empresa, e isso numa negociação com o liquidante. V. S• pode mencionar o nome do liquidante?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- O liquidante era o
antigo proprietário da empresa, Jorge Celso.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Esse é o nome completo ou falta algum?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Estâ assinado Jorge
Celso.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Certo.

O SR. SJQUEIRA CAMPOS - Sr. Presidente, para
uma que~tão de ordem, com permissão do interpelante,
só para fazer uma indagação ~ V. Ex• a respeito do funcionamento da Comissão, não se atêm a qualquer
problema, com permissão do Deputado interpelante.
Pois não--:-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -

0 SR. SIQUEIRA CAMPOS- Eu perguntaria se V.
Ex' vai suspender os trabalhos e por quanto tempo, por-

Com o preço unicamente de saber a verdade, Sr. Presidente. Peço que não seja interrompido.

que assim me daria base a atender os compromiss_os na
Câmara e voltar a esta Comissão_,

O SR. PRESIDENTE {Josê Fragelli) -Tem apala-

O SR. PRESIDENTE (Jàsê Fragelli) - Terminando
o Deputado Eduardo Suplicy, eu vou suspender por uma

vra o Deputado Suplicy.
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hora e meia, reconvocando, para dar tempo de almoçar,
e alguns desejam ii-' para casa. Então vamos suspender
por uma hora e meia e voltamos e a ComissãQ va:i terminar os seus trabalhos, nem que nós tenhamos que entrar
pela noite adentro.

O SR. SI QUEIRA CAMPOS -Eu agradeço a V. Ex'
e-io interpelante e me retiro.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.

-s~ mencionou,

mas um pOuco rapidamente, o relato de
um trato feito com o Sr. Francisco Debone, ex-Direfor
do Banco Central. Eu agradeceria se pudesse explicar
melhor qual foi esse contrato e se pode tamb~m fornecer
à CPI a cópia desse contrato referente a que operação?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- J;:o seguinte: como o
asSUnto da Crêdito se tornava moroso, eu fui procurado
por um antigo Diretor do Banco Central, Dr. Francisco
Debone Neto, que me propôs o seguinte:. "se eu der solução ao problema da Crédito, atendendo ao Ministro
Delfim e ao Álvaio Leal, eu quero uma remuneração dt
5 milhões de cruzeiros, e sobre o que estiver já estipula~
do, sobre o adicional que já estiver estipulado em contra•
to, eu quero uma remuneração de 20%". Ou seja, o Dr.
FrancíscO Debone Neto era ex-Diretor do Banco Central, sócio d_o Dr. Hermann Wey no Banco Aplique e
com notórias ligaçõeS, efetivamente pelo cargo anterior,
no Banco Central.
Eu tenho aqui o contrato de prestação de serviço em
que ele se propõe, sobre os adicionais quejâ estavam de.finidos, do que eu receberia pela absorção da Crédito,

20%.

.

-

Eu quis, com esse documento, trazer à egrêgia Comissão a demonstração que o Banco Central, na época da
administração do Dr. Carlos Langoni, não passava de
uma casa de negócios.
Está o documento aqui.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
S• também manteve cantatas pessoais com o- Ministro
General Danito · Venturini durante os óltimos anos?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Ocasionalmente tive
contatol! çom S. Ex! no Palácio do Planalto, sem maiores
vfnçulos.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYMas não que ele tivesse influência sobre os negócios?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Não, não que tivesse
influência sobre os negócios.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.

O SR. JOSE LINS - No valor de?

_O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelii) -
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S• mencionou que a questão de material de construção
para casa, na verdade confirma V. S• que fez pagamentos
no valor de 9 milhões e 600 mil cruzeiros, aproximadamente, de material de construção para a casa do Diretor
de Mercado de Capitais do Banco Central, Dr. Hermann
Wagner Wey, na forma seguinte, isto(:: a Marcovan era
uma empresa do seu grupo, então V. S• teria pago à
Marcovan, para que entregasse o material de construção
na casa que estava sendo construída. Onde estava sendo
construída essa casa e era realmente do Sr. Hermano
Wagner Wey?
O SR. ASSIS PAlM ÇUN~A -O que ocorreu foi o
seguinte- e_tive oportunidade de explicar a V. Ex.,•: dentro dos assuntos pequenos, que considero de menor relevância, obviamente, pelo nível de relaéionamento que eu
tinha com as autoridades, eles preferencialmente compravam em minhas lojas. E foi comprado esse rpaterial
de construção na M arcovan. Por qua_isquer razões. por
esquecimento, não foi pago. Efetivamente ia haver uma
cobrança executiva na sua fo~a normaL O encarregado
da cobrança iria executar a dúplicata. Então, efetivei o
pagamento, para não haver o constrangimento de um diretor da Área de Mercado de Capitais,, que na êPoca ti~
nha comprado 10 milhões de cruzeiros de m'aterial de
construção, ter-se esquecido "de pagar e ser protestado
pOr ·uma empreSa iniilha, que tinha um sentido muito antipático. Paguei e tive a delicadeza de não o cobrar.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Após a operação de empréstimo da Caixa Econômica
Federal ao Grupo Brastel, à SNCI, tambêm V. S• solicitoU que fosse enviado ao Presidente da Caixa Económica
Federal um quadro, como também uma gentileza que
normalmente ... Às vezes atê ê normal os gerentes de ban-
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cos receberem brindes de empresas, mas no caso foi um
brinde um pouco volumoso. Não sei se no me_io dos, negócios se trafã de uma Cõisa normal, um q)..ladro, poi'
exemplo, de Di Cavalcanti no valor de lO milhõe's c!e cruzeiros ao Presidente da Caixa Econômica Federal.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Disse no iilícici ·des:te
meu depoimento que não deixaria pergunta sem respOsta.
Não me recordo, era praxe, não minha, mas de todo o
mercado financeiro; é usual, ao final, ao término do ano,
presentear as pessoas com quem lidamos durante o ano
todo. Com o _Dr. Gil Macieira, como uma pessoa com
quem lidamos freqUenteniente, a empresa exercitava o
que todo o mercado faz. Quer dizer, não foi um comportamento meu isolado de auferir .qualquer tipo de vantagem com o Dr. Gil Macieira: Não me recordo .Q__yahn-do
quadro, se foi quadro, mas era uma praxe riliilha e de
'todo o mercado ao fmal Q.o ai)Q presentear, como na minha época de grande comprador do Ponto Frio, todas as
indústrias me presenteavam, e não significava que me estavam subornando. Mandavam cesta de Natal, etc. I!
uma praxe adotada no relacionamento de pessoas, que
Udam durante b ano todo, se lembrarem. Entre V. Ex-'s
mesnlo admito que haja troca de presentes, brindes etc.
O SR .. PEDRO _SIMON- Bem mais baixos. (Riso&.)

O SR. EDUARDQMATARA.ZZOSUPLICY-

Perguntei, certa vez, ao diretof-ónanceitQ dÓ· GrupO
Coroa-Brastel, Fernando Gebara, se havia sido enviada
alguma coisa ao Sr. Gil Macieira ele disse-me: não, is_so
foi não relacionado à operação. Foi depois, como uma
gentileza, que lhe enviamos um quadro de Di Cavalcanti~
da ordem de 10 milhões de cruzeiros, na época.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Verifica V, Ex_~ que
não fui eu que fiz essCdepo1m~nto., Na realidade, nãq era
eu a pessoa encarregada doS tiriri.des de Natal da empresa. Portanto, não tenho nem como me lembrar,

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Sr,
Presidente, tendo em vista que já convers~í riiuitó tempq
com o Sr. Assis Pairo Cunha, e considerando _que já
transcrevi e forneCí ã- Comissão o "~epoimento que ele fez
a mim, de cinco horas, e tendo entregue a esta Comissão
esse d!i!poimento completo, e tendo ele confirmado que
tudo aquilo ali relatado é a verdade dos fatos que ele conhece, estou satisfeito, por enquanto, com respeito aos
esclarecimentos que desejava.
Apenas acredito ser importante ressaltar qué, em~ora
eu vâ Ouvir de pessoas, como o Deputado Siqueíra Cam.:pos, af1rmações como a que S. Ex• acabou de Tazer, ou
atê por exemplo, um jorna1ista do Corrdq _Br_ª-~_i~se,
que fez observações da mesma natureza, inclusive de respeitosas, a este Parlamentar, venho esclarecer, mais uma
vez, o dbjedvo desta ação.de investigação que tenho rea~
lizado. Em nenhum momento perguntei ao Sr. Assis
Paim Cunha se a ele interessava ou não interessava que
eu lhe fJZesse qualquer pergun~,
Possivelmente, tenho feito pergunta$ aqui ee·m· otitras
oportunidades e r~velado fa,tos que ele me contou, com o
intuito de saber inteiramente; e at~ o fim, as v~rdades dos
fatos, Quando o Sr_, Assis Paim Cunha me r~4!_tpu_.o ça.SQ
da Metarlúgica Castor, solicitando-me que não divulgltSse, tive o cuidado de lhe dize_r antes que eu iria fazer a divulgação desse assunto no próprio Palácio -do Planalto,
entregando o documento ao Ministro Leitão de Abreu e,
depois, ao Vice-Presidente Aureliano Chaves, para que
fosse encáminhado ao Presidente da República, porque,
fazendo-o desta forma, ~ tinha certeza de que a responsabilidade com respeito à vida dele seria do próprio Palácio do Planalto, do Presidente da República.
Infelizmente, contrastam a atitude do Sr. Assis Paim
Cunha de, a cada momento, estar pronto a falar tudo o
que sabe e a atitude de autoridades do Governo que;at~
ãgora, mantiveram a técnica do silêncio, para ver se a
opinião pública se esquece desse assunto, da maior gravidade.
Agora não há mais maneira de se escónder isto, quando chega ao nível que hOje publica O Estado de São Paulo, com uma notícia de primeira págin'!,. "o ~cãndalo da
Coroa que Paim vaí revelar hoje" e dá du~ páginas inteiras, deste jornal que ~ um dos mais importantes do
País, em que pese a Folha de S .. Paulo já' ter dado _não
tudo isso, mas uma boa parte desses fatos, em que pese
os dois outros importantes jornais no Brasil, também
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dois importantes jornais de Brasnia -

o Correio Brazl-

liense e o .Jornal de Brasília, em que pese O Globo e o

J ornai do Brasil terem sofrido extraordinárias pressões
do Gov.erno para não _divulgar atê agora essa versão
completa, não hâ mais maneira de segurar~ em que pese
as emissoras de televisão terem sido impedidas até agora
de revelar esses fatos da maneira como o Sr. A,ssis Pairo
Cunha revelou e dando até a versão governamental, tambêm não serâ mais possível evitar o conhecimento pela
opinião pública desses fatos.
A Direção do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, achou importante dedicar alguns poucos minutos do
programa que irá ao ar 5•-feira próxima, se. não houver
impedimento de natureza estratégica. Nós podemos até
prever- lá, também faço um breve relato - precisaria
aqui talvez cinco, seis; sete horas para revelar tudo e ali
alguns poucos cinco minutos, talvez, serão_ dedicad_os a
uma breve explicação, mas, pela primeira vez, na televisão, porque é um assunto da maior importância.
Eu acredito que só há duas alternativas, hoje, para um
Governo que procura ser honesto e que tenha hombrida~
de: ou o Presidente da República, diante dos fatos agora
divulgados, demite os ~rs. Ministros da Fazenda e do
Planejamento e a equipe econôrtlica responsável poresses fatos, ou então, se ficar, de alguma forma, mostrado
que ele foi conivente com isso, ã. alternativa será a sua
própria renúncia. Quer dizer, os Ministros da área económica têm que ter agora a honbridade de dizer, se eles
fizeram isso com a ciência por parte do Presidente da República de seus atos, ou se o Presidente estava tambêm
ciente. Porque se assim for, não hâ alternativa senão o de
renunciar ao cargo.

O SR. lOS~ LlNS ~ Permite V. Ex•?
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY
Pois não.
O SR.. JOSÉ UNS - Eu creio, nobre Deputado, que
esta Comissão pretenae faZer o seu pr()prios juízo. De
modo que eu acho inoportuna a observação de V. Ex•

O SR. EDUARDO MATAR!\.ZZO SUPL!CY- Eu
respeito o seu

pont~

:te vista,

Sena~or

José

Lin~.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vou encer~ar
a reunião e, às 15:30 nós recomeçaremos os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) -:- Declaro reabertos os nossos trabalhos desta Comissão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon
para fazer as suas indagações ao Sr. Ássis Pairo Cunha.

O SR. PEDRO SIMON- Não hâ dúvida que o bri,
lhante Senador João Calmon e o ilustre Deputado Matarazzo Suplicy fizeram uma ampla exposição, muito profunda sobre esta matéria. Talvez,até algumas das per·
guntas que eu pretendia formular já foram feitas.
___ _Iem uma afirmativa, um documento escritQ do depoente, que nós gostaríamos, se for possível, uma deta·
lhação um pouco. mais específica. S. S• afirma que, h1felizmente, em nosso País os últimos Governos Se acostumam_ ..a solicitar a ajuda de empresários para o encontro
de soluções, para problemas delicados e financeiros- e
conclui lã embaixo - o que proporciona a estas a capacidade de exercer as pressões necessãrias à obtenç~o da
solução que se pretenda."
O que leva, além do fato pessoal e das dificuldades
pessoais do depoente, a fazer uma afirmativa genêrica
como está fazendo aqui?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Ilustre Senador Pedro Simon, o Governo, hoje, tem um tal poder de mando
na economia, que é muito difícil que uma empresa de
grande porte não tenha um bom relacinamento com o
Governo.· Contfaríar o Governo é muito arriscado,
como no caso, tambêm atender o Governo é cpnvenien-

te.
Para me fazer mais Oítido eu diria o seguirite ao Senhor: uma empresa como a Brastel, que era líder no mercado de eletrodomésticos neste P<!-fs, obviamente, com
uma inflação de cento e tantos por cento, uma empresa
em plena expansão e em pleno desenvolvimento, cresce,
de um ano para outro, 200% nas suas vendas. Cresce a
inflação mais o seu crescimento normal. O crescimento e
o desenvolvimento de financiamerilos, que o Banco Cen-

trai permitia às entidade.-. financeiras. ê. de 40% sobre .o
;;~.no anterior. Então, V. Ex• verifica que aqueles que não
obtivessem o nível de financiamento à altura do seu volume de vendas, estariam numa situação muito difícil.
Portanto, como em qualquer relacionamento, há sempre
uma barganha: o Sr. dâ e recebe. Se V. Ex• prestou um
favor ao Governo, V. Ex• tem uma contrapartida. Uma
contrapartida legítima, como era no noSso caso. Eu pretendia uma contrapartida absolutamente legítima. Se V.
Ex• me p_ermite,_eu gostaria de ressaltar que quando são
convo~ados os empresários para dar as soluções de mercado, os prejuízos já estão consumados, o que há é a
transferência, quer dizer, a absorção desses prejuízos por
terceiros e essc:s que prestam esse serviço, pois o Governo cria mecanismos compensatórios. Mas o prejuízo já
está feito. Há de ver o caso da Laureano, já era um fato
consumado_.
O SR. PEDRO SIMON- Mas, em todos estes cas_os
a solução nOrmal, a solução lógica deveria ser a apuração, a responsabilização, e não a absorção de .uma em~
presa pela outra.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- O que a lei determina ê que ela deve ser cumprida, e ela é cumprida somente
nos casos em que o Governo não tenha interesse.
O SR. PEDRO SIMON- Não entendi, sinCeramen-

te.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Ex• veja que no
caso da Corretora Laureano, nos documentos que eu
vou deixar nesta egrégia Comissão, há os relatórios das
fiscalizações e há o próprio voto do Dr. wey que me isenta de OAC, que faz um relato amrlo e d_etalhado da posição da Corretora. Mais que isso: a confissão completa
dos mecanismos adotados para dar solução à Laureano.
A lei determinaria, não na época em que nós assumimos,
mas desde 1978 a intervenção que não foi feita. Por que
não foi feita? Porque contrariava os iriteresses do Governo. Agora, quantas centenas de empresas foram liquidadas neste período? A Laureano não sofreu nada. Se V.
Ex•leu o voto do Dr. Wey e os relatórios da fiscalização
do Banco Central, V. Ex• há de verificar que não teria
uma segunda solução.
O SR. PEDRO SIMON -No caso da Corretora Falcão. v. s• afirma que importante.~ setores políticos, diretamente envolvidos, levaram o Banco Central a não realizar ·a interVenção que a lei determinãva. Que interesses
eram esses?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Eu desconheço os
interesses que havia. O que eu afirmo é que havia esses
interesses, porque senão haveria a intervenção. E ao invês da intervenção e ao invês da liquidação, eles disseram
teXtualmente, nos próprios depoimentos, se V. Ex• verificar as respostas da SEPLAN ao Presidente da República, embora estejam extremamente distorcidos, fica nítido
que foram atendidos interesses políticos da região. Não
se fez a intervenção que a lei determinava. O que ê que se
fez? Foi feita uma liquidação ordinária.

OSR. PEDRO SIMON- V. S' sabe não que tipo de
interesseS- eram esses?
O SR.. ASSIS PAIM CUNHA - Era a ínfluência
política dos donos da Falcão e o nível de relacionamento
que eleS tinham na região, que eu não sei qual era. O fato
é que, ao invés de haver a liquidação e a interven.ção,
hOuve uma liqUidação ordin-ãria seril nehuma conseqaêncía.
O SR. PEDRO SIMON -O mesmo aconteceu com a
lmpitur?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA -

A Impitur foi um

problema_ extremamente político. f: comum nos grandes
conglomerados, quando saem autoridades do Banco
Central, convidarem essas autoridades para exercerem a
função de direc~o nestas grandes empresas. No caso do
Grupo Tpiranga, um ex-Diretoi do Banco Central, era
diretor dessa empresa de turismo. Com a intervenção, ele
ficou inabilitaP,o. Como inabilitado, c;:le não poderia assumir a direção de um Banco de Investimento do Rio
Grande do Sul. Então. o que ocorria? Precisava que o
problema da lmpitur ficasse resolvido, para que essa inabilitação caísse. Então, foi feita a absorção da Impitur
com a·· qual eu não tive nenhum prejufzo, porque foram
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criados os mecanismos de compenSação e o ex~Din!tor
do Banco Central assumiu o Banco de Desenvolvimento
·do Rio Grande do Sul.
O SR. PEDRO SIMON- t por esta razão, ou qual é
a razão, porque eu não consigo entender, porqUe que en~
tra aqui o BANRISUL. V. S' afirma que além dos 15 milhões de dólares devido ao Banco Central, resultante de
uma operação 63 ileS:af, foi atrãvês de uma firma criada
COrpelo Sr. Roberto Laureano para injetar recurSos
retora, de 1 bilhão e 320 milhões devido à OEROF de
140 bilhões ao BANESPA; e de cerca cte ;rso milhõ~ de
rolagem de cheques sem fupdo com o Bap.co do Rio

na

Grande do Sul. Como entra o Banco do Rio Grande d_o

Sul nesta jogada'?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA -

A operação de o-

pem, qual é? V. Ex• aplica num dia e recebe, por opção
sua, <? dinheiro no dia seguinte com a remuneração de
um d1a. Então o que: ocorria? Por gestões, por influência
e por força eolítica, o BANRJSUL _aplicava, diariamente, 500 milhoes na Corretora Laureano 1 gue pagava com
cheque sem fundo. Como este cheque ma ser devolvido
por estar sem fundo, o BANRISUL tornava a aplicar.
Até que, num dia, os 100 milhões de cheqQes sem fundos
que iriam ser devolvidos para o BANERJ, que não havia
mais condições do Governo passar dinheiro, porque
toda a imprensa estava dentro do assunto, o que ocorreria? O cheque voltada, e eles não pOderiam mais aplicar.
Então, nesse desespero eu encontrei o Dr. Schinato na
antesala do Dr. Meireles, desesperado com os 20 anos
dele de vida profissional ém risco. E, se houvesse intervenção na Laureano, ele provavelmente estaria sendo
responsabilizado por uma aplicação absolutamente anormal de conivência, onde não havia lastro, onde não
havia nenhuma forma de ressarcimento do Banco do Rio
Grande do Sul.

O SR. PEDRO SIMON- Mas que origem, que causa fez o Banco do Rio Grande do Sul entrar nessa_ operação?
O SR. ASSIS PAlM-e UN-HA ~-A interferênciâ gcr
vernamental, a interferência do poder, a pressão do poder, a influência política,--a solicitação de alguêm muito
poderoso que disse ao BANRISUL para aplicar na Corretora Laureano diariamente no opeD.. E aplicava diariamente no open.
O SR. PEDRO SIMON- Porque o Banco estâ falido
lá no Rio Grande, foi a pior éPoca que ele viveu e ele estava aplicando 500 milhões aqui e estava quase fechando
lá no Rio Grande do Sul.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA - E quem liquidou a
posição do BANRISUL fomos nós qUando assumimos.
O SR. PEDRO SIMON --:- A primeira operação que
V. S• analisa, quando entrou no in!Ciõ dessa corrente,
que terminou como terminõu, foram 50 milhões, que V.
S' serviu de ponte para a Laureano. Isso é uma operação
normal? Estão acostumados a fazer?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA~ Não. Absolutamente anormal. Mas fica dentro desse mesmo contexto que
eu disse a V, Ex.• da necessidade das grandes empresas,
notadamente aquelas cm desenvolvimento, terem um relacionamento cordial com o Governo. O Governo precísava ser atendido. O _Governo não tinha mais como passar dinheiro para à. Corretora. Fizeram-nos de ponte e
passaram o dinheiro para a Corretora e foi uma experiência que não teve o menor incidente. Eu nem vi esse
dinheiro. Quer dizer, foi passado pela financeira, foi
para a Corretora Laureano e foi pago e não me deu o
menor problemà.
O SR. PEDRO SIMON- Sim. Não lhe deu o menor
problema ...
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Sim.
O SR. PEDRO- SIMON ração ...

... mas a nível dC- ope-

O SR. ASSIS PAIM CUNHA - !;: de absoluta ilegali:
dade. Porque eu não pedi dinheiro emprestado, não pre-cisava do dinheiro na época, e se o Sr. verificar o documento que estA aqui, o .Sr, verifica que o meu limite era
37 milhões c 500 e eles tiveram que dar um ex.tralin;lite de
12 milhões e SOO, que não está neste documento mas está

apenSo, aqui, neste· extralimite de
tender à Laureano.

tt500 Para j>odCr a-

O SR. PEDRO SIMON - Agora, lá pelas tantas, o
Sr. myda a linguagem; no início V. S• dá a entender que
lhe çhamaram e v. s• argumenta que interesses reclproCoS, U_ma grande empresa... mas, lã pelas tantas, V. S•
disse (iue ficou acuado pelas pressões violentas que so·
freu.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA -O problema é o seguinte: eu tive uma experiência ...

Q SR. PEDRO SIMON- E termina dizendo qUe, acuado pelas pressões que sofreu, terminou caindO-numa
armadilha.
OSR. ASSIS PAIM CUNHA- Eu vou explicar e V.
Ex• vai entender.
Veja bem;
tinha tido algumas experiências degran·
de porte já com -o Banco Central. Quando nós absorvemos o Rei da Voz, que o ilustre Senador João Calmon,
-_!la ~ça em qJ,le atu~va muito no Rio de Janeiro, hã de
se lembrar que o Rei da Voz era uma das empresas de
maior expressão no Rio. E, a dívida do Rei da Voz estava concentrada no Banco Ipiranga. O Rei da Voz não tiJ?,h,a mais condições de sobrevivência. As indústrias me
convocaram para absorver o Rei da Voz, porque eles tinham interesse na manutenção dos pontos do Rei da
Voz como distribuição de produto. Eu absorvi o Rei da
Yoz, fazendo uma grande composição em que participaram a:s· indústrias, partiCipou o Governo do Estado, financiando o débito do ICM atrasado e absorvemos o
Rei da Voz. E tinba uma operação 63, que esta não dava
para compor. Mui to bem, no percurso do desenvolvi·
mento dessa _operação, o Banco I:piranga sofre intervenção. Eu passei a lidar então com quem? Com o interventor, passei a lidar com o Banco Central.
Era a operação de maior vulto no Banco Ipiranga e ela
correu·e fluiu sem nenhum incidente. O meu comportamento foi irretocável. Na época, o liquidante foi o Dr.
Ivo Barroso- se V. Ext quiser anotar e quiser indagar
do Dr. Ivo Barroso qual foi o meu comportamento neste
episódio;\tseria importante como subsidio. Então, correu
Uma opêração de maior vulto na época, porque era a
maior empresa no Rio, fluiu normalmente. Ai veio a- necessidade de resolver o assunto da Impitur. O Dr. Ivo me
trouxe a solicitaÇão da Díretoria do Banco Central. Eu
assumia a Impitur e eles, em contrapartida, me passaram
a..63, que é 11:ma operação danosa de risco, correndo uma
desvalorização dq cruzeiro. Passaram para uma operação em cruzeiros a juros· subsidiados e, eu assumi a Impitur. Pouco depois vendi, porque não era um negócio afeito a mim. Então, não sei se_ o Sr. está satisfeito-... Ãh!
O-Sr. medis~ que eu estava acuado. Eu vou lhe dar a
resposta porque eu estava acuado. Perdão.
b o seguinte: 'eu tive três expeljências com o Banco
Central, sem nenhum tipo de incidente; a Corretora Falcão, essa passagem de dinheiro para a Laureano e os assuntos do Rei da Voz na Jpiranga.
_
_
O definitiVo erro da minha vida foi aceder, em con·
dições semelhantes a:os Sb~milhões, e emprestar os 180
milhões, _que e"u r·~la..to com detalhes; o S_r. verifica que os
vencimentos da câmbiais atingiu um valor de 300 milhões. O patrimôn'ià líquido da Financeira era 600 milhões. Então, veja o Sr., eu estava reduzido a 50% do
lfle~ pat'?môniO líqujdo.
·
- A n~rma de financiamento do Banco -central, na êpo·
ca, era doze vezes o capital e reservas. Se eu tivesse um
prejuízo de 50% do meu capital e reserva, significava que
eu terta que ~~~Úzir do meu financiamento 50%, ou seja,
eu parahsana totalmente o fmanciamento da BRAS-

eu

TEL.

Não sei se sati~fiz V. Ex.•
O SR. PEDR().SIMON -Aqui; n~ tópico 36,.do seu.
depoimento, V.. S• assinala: .. resta ainda, a respeito d~se
tóPico, umà- indã.g.ação fundamental: como puderam as
autori~ad_es conc_orcJ.ar com _que_() empresário, que inal
possuía e'!l ~ai?>a uma c!!~ponibilidade adicional de 50
milhões de cruzeiros, e para quem o Banco CCntral Citava naquele mesmo dia concedendo uma ajuda financeira,
assumisse um passivo da ordem de 55 milhões de dólares? De onde esperavam esses Srs. que saísse esse dinheiro para fazer a cobertura de tal furo'? Seria interessante
que essa egrégia Comissão indagasse dessas pessoas
corno imaginam que isso seja possível".
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Não lhe parece que aqui foi uma operação e quem -recebeu sabia que não iria pagar c quem deu sabia que não
iria receber?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Excelência, eu não
tenho o direito de lhe fazer perguntas. Veja bem, cu não
tinha outra opção nesse momento a não ser assumir a
Corretora Laureano, senão eu quebrava junto.

Veja óeffi V. Ex•: eu raciocinei da seguinte forma: o
problema Laureano, o Governo se empenhou ao máximo, para que ele não viesse à tona. O raciocínio que eu
tive, é que Cles criãTiam efetivarnente, como eles estiveram prestes a criar-no assunto da Delfiri, os mecanismos
de compensação indispensáveis, para que eu não fosse atingido. E o Senhor há de convir, por mais insensível e
foite qu-e seja O Ministro Delfim, ele deveria preferir que
eu não estivesse sentado nesta Comissão de Inquérito. O
que falhou e não sei exatamente por que razões, houve
algum corte que impediu os mecansimos de compensação, que me devolvessem aquilo que eu tinha investido, porque senão não teria havido problema, os prejuizos que a Laureano deu já estariam assiinilados e o assunto estaria resolvido. V, Ex' há de ter acompanhado inúmeras, uma infinidade de absorções de empresas menores por 'empr'esas maiores, em que, obviamente houVe
esses mecanismos de compensação.
O SR. PEDRO SIMON- Em várias entrevistas V. S•
tem afirmado que obteve a promessa de vantagens por
parte das autoridades, para que assumisse o controle da
Corretora Laureano. Na verdade, quais seriam essas
vantagens?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Senador, não seriam
propriamente vantagens, seriam mecanismos de compensaçãp para utilizar o termo do próprio Ministro Delfim.
O SR. PEDRO SIMON- Pois é, é uma linguagem
técnica - vamos traduzir para linguagem popular.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Eu vou tirar da linguagem técnica e dando um exemplo do que tinha o~r
rido antes comigo. V. Ex' veja o seguinte: - vou citar
um exemplo do que ocorreu comigo; havia uma ope-ração 63 no grupo Ipiranga, havia o interesse do Governo em reabilitar um diretor do Banco Central. Eu estava
com um prejuízo numa 63, eventualmente, com uma desvalorização da moeda. O que houve? Eu comprei a Empitur e transformei a operação 63 em operação em-Cruzeiros com uma compensação de juros subsidiados. Foi
feita a compensação, foram criados os mecansimos de
compensação.
Se V. Ex• verificar, vai ter a oportunidade de analisar
no assunto da Crédito, que eu depositei nesta egrégia
Comissão, os Senhores vão verificar o quê? Para eu absorver todo o passivo da Crédito, foram-me dados 10 anos, 5 anos de carência a 60% de correção monetária. O
que ocorreu? Foram criados mecanismos de compensação, para que fossem compensados os prejuízos assumidos.

O SR. PEDRO SIMON - Quais seriam as autoridades do Governo, que tinha autoridade para criar esses
mecanismos?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Notadamente o Sr.
Ministro-Delfim Netto.
O SR. PEDRO SIMON - " do meu conhecimento
que,_ em 1980, manuseando a matéria, antes do Senhor
assumir o controle da Laureano, a sua financeira obteve
Ul)llimite extra para aumentar o volume dos seus financiamentos. Esse limite, ao que consta, não foi examiitado
pela fiscalização do banco. Fazia parte dessa compensação, para aquisição da futura Corretora Laureano, que
essa fiscalização não existisse?
·
O-SR. ASSIS PAIM CUNHA- Esse ca"so não esteve
vinculado diretamente. Eu já tinha prestado serviços ao
Banco Central, a minha empresa estava em franco desenvolvimento, as minhas rendas crescendo e nós estávamos
dentro â.o limite dos 40% de expansão. Então eu pleiteei,
pelos serviços que já havia prestado, um aumento de limite - pOrque foi-me concedido o aumento de limite,
-~m função de Falcão, em função de Ipiranga, em função
de Rei ~a Voz e em f'unção da própria influência que eu
tinha. junto à autoridade, porque era uma pessoa conhc>
cida.
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O SR. PEDRO SIMON- E aí suspenderam a ITscalização.
,
O SR. ASSIS PAIM Cl)NHA- Não, não su•penderama fiscalização, afilão é um prOblema de fiscalização,
Senador, não tem nada a ver com fiscãlização. Não foi
consultada se deveria - porque iSso é Uiita exeeção, ê
um beneficiO, nós estávamos cóm a nossa-vida perfeitamente regular. O que ocorreu foi o seguinte: se o Senhor
tinha o direito de aumentar 40, eu conseguia líquido comum, o direito de_au_menJar 60, 70, 80% sobre o ano anterior. Não ê problema de fiscalização, de irregularidade,
é um problema de desenvolvimento, de possibilidades de
crescimento de negócio; não tem nada a ver com a fiscalização especificamente - apenas ela não foi ouvida.
O SR. PEPRO SIMON - Em maio <ie 1982, o Senhor teria obtido a suspensão da fiscalização na sua emM
presa por um período de 90 dias. Essa informação chegou aqui através do Senhor Deli Borges. Ele disse que apresentou uma_ versão - ele apresenta t~ma versão de
que o Senhor teria, primeiro, tentado junto a ele obter
esse favorecirriento, quando ele lhe orientou no sentido
de que apresentasse o pedido por escrito, que ele o submeteria ao Diretor Wey. Corresponde essa versão?
O SR. ASSIS PAIM_ CJJNHA,- O que ocgr~e é 9 s_eguinte: há sempre um nível hierárquico, sempre prudente
de ser obedecido, porque as pessoas têm suscetibilidade,
têm as suas vaidades, têm os seus problemas de ordem
pessoal. Então-eu sempre achei de boa norma, por uma
forma conveniente de ação; embora tivesse o acesso direto ao Dr. Wey, Dr. Langoni, Dr. Meireles, sempre_passar pelos trâmites normais do banco, porque era uma deferência conveniente. Então, eu, antes de ir ao Dr. Wey,
sempre procurava o_ Sr. Deli ~ que era a pessoa adequada para o assunto e o assunto sempre era transferido
para as autoridades superiores.
O SR. PEDRO SIMON- O Sr. Hermano Wey foi o
último Presidente do grupo Ipiranga, e V. S•~ vez por outra, mencionou a compra da Impituv. Quando 6 que se
deu essa transação?
-

O SR. ASSIS PAIM Cl)NHA -Só ven<lo aqui no
documento, mas deve ter-se dado há 7 anos, a mais tempo talvez, há uns 10 anos. Só vendo o documento.
O SR. PEDRO SIMON - -0 Sr. Wey_ teve participaç1jo?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA pação nessa negociação.

Não teve partici-

O SR. PE_DRiLSIMON :-:-- Não teve participação?

O SR. ASSIS PAIM Cl)NHA - Piretamente não
teve participação, nem eu tomei coitheclmCntO, Passei do
assunto diretamente com o interventor que se dirigia aos
diretores do Banco Central.
O SR. PEDRO SIMON- O seu relacionamento com
o Sr. Wey?

O SR. ASSIS PAIM Cl)NHA -A!é à data do rompimento sempre foi muito cordial e amistoso.- Para o Senhor ter uma idêia, quando foi tratado o assunto da Delfin, para que me fosse vC:ildida em condições que o Senhor vai verificar aqui pelo documento que eu deíxo em
poder da Comissão, ele me disse: o parecer não vai ser de
lO, vai ser 2.000% ~ ou_seja, o endossp absoluto, total e
completo para a compra da Dclfin, o que me daria os
tais rriecanismos de compensação.

O SR. PEDRO SIMON com o Sr. Debone?

E o seu

r~lacionamento

O SR. ASSIS PAIM Cl)NHA - O relacionamento
com o Dr. Debone, foi um relacionamento mais oriundo, porque ele era. muito amigo de um diretor nosso, de
um funcionário graduado nosso, Joel Tepir. E ele era exsócio do Dr:_. Wey no BancO APLIC, ex-diretor da ãrea
de mercado de capitais e eu tinha um relacionamento
cordial, porque eu tinha um banco media, ele tinha um
banco m~io e nós Unhamos um bom relacionamento.
O SR. PEDRO SIMON -

E com o ex-Ministro Reis

Veloso?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA - O relacionamento
meu com o Ministro Reis Veloso foi absolutamente mui·.

to formal, ele era sócio do Professor Michel Steve, que
tem uma financeira no Rio de Janeiro. E eles montaram
jUntos uma-firma de consultaria, uma firin.a de negôcios
e.uma ~ez o Michel me propôs que s~ fizesse um cursículo entre os diretores da empresa, cOm a fiifalidade de elev~ção do nível do profissional, a figura proeminente dest.e curso foi o Professor Reis Veloso. Em determinada
oportunidade, quando nós inauguramos uma imensa.
loja no Rio de Janeiro, o Michel disse a mim~... Çonvida
o Professor Reis Veloso para ser o_ paraninfo da inauguração da loja, ele vai ficar muito feliz etc.'' Eu o convidei
e se limitou a esse o riieu relacionamento com o Ministro
Reis Veloso.
O SR. PEDRO SIMON - Apenas, se fosse possível
enuriiCrar quais as empresas que; a:o todO, V. St adquiriu,
por solicitação das autoridades?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Existem duas fases
absolutamente distintas. Todas as empresas comerciais,
eu as adquiri sem nenhuma solicitação da autoridade financeira. Eu_ as· adquiri, em_ fu~_ção de ser um homem
m_qito conhecido, de- muito conceito no mercado de eletrodom~stiCos;-pol-que -cu desenvolvi o Ponto Frio, depois frz a Brastel. E as indústrias me convocaVam, e faziam cOmposições de passivo cOm empresas em dificuldades, notada mente na época da politica do Dr. Roberto
Campos, Dr. Bulhões, em que eles tinham imenso inte-resse em manter os pontos de venda. Então as próprias
indústrias, notadamente as multinacionais, faziam composições sem juros, a longo prazo. E a minha atuação era
junto ao Governo Estadual, no sentido de compor o passivo do ICM. E o Sr, não conseguiria me apontar nenhuma dessas absorções;- -que tivesse dado o menor proble-ma. Absorvi umas 15 a 20 empresas comerciais nesfe
Pais.
O SR. PEDRO SIMON -O nome delas, por gentile-

za.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Lojas Par, em 10(71;
Rei da Voz, em 1/72; Distribuidora Mercantil,_ em 7/80;
São Paulo Artigos Domésticos, em 13-10-80; Fidaze em
2-1_2-80; Mundo dos Plásticos, 11/82; Comerc&il Industrial do Nordeste, l/82 e Ma~c_o_v_am, em 12/82. Essas fo-ram as empresas comerciais.

-:o
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menta violento e desabrido. O Sr. veja como ele se referiu ao Presidente Langoni, chamando-o de moleque
mentiroso . .t: um indivíduo violento, de reações intempestivas. Ele, se sentido acuado, só ele vindo à Comissão,
só ele sendo questionado, só ele pressionado. Porque eu
fiz um prognóstico, ele não vai agüentar por muito tem·
po esta posição, e um dia vai colocar a nu o Dr. Flâvio
Pêcora, jleio que eu conheço dele. Eu estou convencido
disso. Ao Ministro Delfim, não, porque ele tem uma fidelidade canina ao Ministro Delfim. O que eu disse.
O SR. PEDRO SIMON- Talvez o Sr. já

te~nha

dito,

e eu não estava presente no início, mas quando o Sr. sentiu as primeiraS dfficuldades, e foi buscar auxfliojUrrt:O às
autoridades, qual foi a primeira pessoa a quem o Sr. recorreu?

O SR. ASSIS PAIM CVNHA - Ao Flãvio P!cora.
Fui direto ao Gabinete dele, e de lá eu e ele fomos logo
para o- Palácio do Planalto.
O SR. PEPRO SIMON -

Ao Pr. Pelfim?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Onde estavam reunidos o Ministro Delfim, o Ministro Galvaas, o Presidente
LangQrii e o Dr. Meirclis. Eu saí de lá, com o Min_istro
Delfim jâ tendo nos autorizado a fazer o ~préstimo.
Porque fui pleitear de 14, e foi consid_erado por uma posição acaU.teladora, que eu levasse 25 bilhões de cruzeiros, ao invés dos 14, que eu pleiteava.
O SR. PEDRO SIMON- E a trocodequelhcderam
esses 11 bilhões a mais?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Porque eles consideraram_ ~te tipo de operação, embora sendo feita nuni
círculo bastante fechado, passa pelos menos, por 15 a 20
pessoas. Um grupo do nosso porte, passando por 15 a 20
pessoas, do segundo a terceiro escalões do Banco Central, porque há autorização, há emissão, há o crêdito em
conta, há a nota promissória, que se faz, há a troca de
correspondência, há sempre uma pessoa de absoluta
confiança de um deles, a que conta, o outro conta. Isso
fatalmente vaza no mercado. Então, eles prevendo o vazamen~o n!) mercado, e um desdobramento do problema, acharam por bem, fornecer mais do que a necessidade de caixa do dia.

SR.. PEDRO _SIMON -SegUndo ~do meu conhe·
cimento, V. S' teria sido orientado, no sentido de apresentar uma proposta de compra da CREDJTUM, correto?

o" SR. PEDRO SIMON- V, St afirmou, támbêin, ao
Deputado Suplicy, que existem cerca de 300 casos; eu
não entendi direito, se de intervenção, ou que mereciam
intervenção,

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Certo. E foi apresentada e aceita, ilustre Senador.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Não. O que eu disoe,
é que nos 300 casos, entre intervenção e liqUidação, nenhum deles, neste País, recebeu o tratamento que foi me
dado. O Sr. verificarã que todos os intervindos, cujas liqUidações terminaram, todos estão prósperos, ricos e felizes. Por que? Porque em nenhum deles, o Sr. viu um
reação. E em nenhum deles o Sr. verificoU que foi parar
na polícia. Em nenhum deles, o Sr. viu urn Procurador
da República acompanhado. E o Sr. em nenhum deles,
viu que fosse para a justiça, antes de terminarem os inquéritos do Banco Central. O meu caso foi único. Por
quê'? Porque eu reagi.

O SR. PEDRO SIMON- E por que não se efetivou a
transação?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Ex• ainda não tinha chegado à Comissão, e o que eu expliquei está no
mtlJ depoimento; a CRWITUM era uma empresa, cujo
Diretor era o Dr. Álvaro Armando Leal. E a solução da
problemática dela estava entregue ao Dr. Cibularis. Com
o retorno do Ministro Delfim Netto, S. Ex' determinou
ao Presidente Langoni a solução deste assunto. Então,
haviam os tais mecanismos de compensação, que no caso
da CRf3DITUM era 10 anos de financiamento, 5 anos de
carência, 60% de correção monetária: Eu a,ssumi os ativos, contra os passivos. E nesse caso é que eu ressaltei
que tinha particularídade nos ativos da CR~DITUM,
uma participação acionária na COMEXPORT; e esta
participação ficaria para o Dr. Álvaro Armando Leal. A
COMEXPORT é a empres-a -qu:e--redundou dos famosos
assuntos das Polonetas.

O SR. PEDRO SiMON- O Sr. fez uma fi_rmativa..
respondendo ao Deputado Suplicy, que o Sr. Álvaro Armãndo Leal poderia vir depor nesta Comissil_o, e o Sr, está convicto-de que ele diria toda a verdade, Que dementas formam esta convicção em V. St? Há alguns fatos,
por acaso, que indiquem, talvez, um desentendimento
entre o Sr. Álvaro Armando Leal e o Sr. José Flávio Pêcora?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- O que eu di.,e, Ex•,
foi o seguinte: Eu não disse nesta especffica Comissão,
nesta ou em qualquer outra. O que eu disse 6 o seguinte:::
Eu conheço bastante o Sr. Álvaro Leal, para saber o tipo
de temperamento que ele tem. ];: tim homem de tempera-

O SR. PEDRO SIMON -Em que momen-to se-deu
esse rompimento, porque, me perdoe a franqueza, o Sr.
era um homem em que o sistema financeiro depositava
uma real confiança, a tal ponto que, nos casos mais difíceis, eles o chamavam, ou para pressioná-lo ou não, mas
a verdade é que o Sr. terminava Concordando. No primefro caso, o de entrar com ·o dinheiro para salvar a
Laureano, posteriormente, o Sr. diz que quando foi bus.
car de volta o seu dinheiro, eles lhe fugiam, todo mundo
corria do Sr. c o Sr. estava apavorado, em busca de algum entendimento, e não encontrava n.iguêm. Aquela~
portas que lhe abriam, que lhe eram fraternas, de uma:
hora para outra, todas estavam fechadas, e o Sr. tremendamente preocupado em buscar uma solução para o
problema, De repente, lhe viio buscar em um jato particular, e lhe trazem ao Banco fechado, só um andar claro,
onde estàvam as altas autoridades, e termina o Sr. adquirindo a Laureano. O que é que há? Algo soa de uma maneira um pouco estranha, exatamente esse fato. O Sr. adquiriu uma série de empresas, o Sr. é o primeiro que diz
que as adquiriu de forma normal, tranqUila, havia difi·
culdade, havia problema, havia abertura das perspecti-
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vas, a transação era feita, mas de repente o Sr. ~encosta·
do contra a parede. Primeiro, servia apenas de ponte
para 50 bilhões, que não passaram pelo Sr. apenas passaram pelo Sr., foram diretamente para ela. Segundo, o Sr.
entrou diretamente na operação. Terceiro, o Sr. adquire
·
a Laureano.
Desta intimidade, ainda que lhe coagindo, como o Sr.
nos diz, mas, desta intimidade para a posição de radicalização, qual foi o fato determinante que iniciou Csse novo
tipo de comportamento do Sr. com relação às autoridades e das autoridades com relação a V. S•?

meus maiores, que se deve respeitar os professores, os
pais e as autoridades- e alE:m do mais eu achava óbvio,
eles não podiam me deixar na estrada, porque as conseqUências seriam terríveis, como o tempo demOnstroU que
foram, pela não compensação, por não terem criado a
tempo os mecanismos.

O SR. ASSIS PAIM CÜNHA - Ó Sr. aponta uma

O SR. ASSIS PAIM CUNHA -Não, eu tenho convicção absoluta de que houve algum fato que não está esclarecido, que eu não consigo entender, mas que nele fatalmente estará envolvido o Presidente Langoni, que impediu que fossem criados estes mecanismos de compen·
sação, porque o Ministro DelflDl é frio, é objetivo, é inteligente, l:: capaz demais para ter deixado estourar um
problema desta ordem. Por algum acidente, eventual~
mente até de ordem política, que fugiu ao controle dele,
ocorreu. Porque, se o Sr. verificar pela documentação
aqui, da Delfin, nosso Banco passaria a ,ser um banco de
porte mêdio para grande, nós jâ tínhamos uma grande
petforrnance, eu receberia 70 bilh"es de cruzeiros, eu receberia cento e poucas agências bancárias. O Sr. hâ de
convir que seria a consolidação absoluta e total do meu
grupo.

imensa incoerência. Então, Cu vou tentar colocar, expor
que não existe incoereáCíã; eXiste um erro definitivo na
vida de uma pessoa pelo qual eu estou pagando de uma
forma que acho que poucas pessoas suportariam.
O SR. PEDRO SIMON- Ter adquirido a Lau!ean-o?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA -

Eu vou lhe dizer.

Não por ter adquirido a Laureano, foi no dia que eu acedi em emprestar os 180 milhões à Laureano. Este foi o
meu dia definitivo. E por que eu emprestei? V. Ex• me
perdoe, mas V. Ex• talvez não esteja afeito ao comércio,
às finanças, não sei exatamerite.:. houVe doiS aSPCCtoS
distintos na minha vid~: um o lado comercial, poucas
pessoas foram tão bem sucedidas, neste Pais, como eu fui
no comércio. Eu levei uma empresa, como o Ponto Frio,
a ser líder no mercado, peguei duas empresas pequenas e
transformei-as na maior do mercado deste País. Isto 6in--discutível.
Algumas vezes, nobre Senador, empresas, como uma
empresa próxima ao seu Estado, a Refrigeração Paraná,
eu salvei algumas vezes de situações intransponíveis,
porque as multinacionais, que praticamente tinham o
domínio total da fabricação de geladeiras neste País, em
epocas de crise em que a Refrigeração Paraná não tinha
mais depósito onde colocar geladeiras, eu comprava 15,
20 mil geladeiras, não por eu ser bonzinho_. mas porque
faziam um bom preço e porque era altamente inconveniente eu, o maior distribuidor de eletrodom~ticos do
País, ficar na mão da Brastemp, que já era dona da Brastemp, da Consul e da marca Frigidaire, chamo o testemunho do Dr. Sérgio Prosdócímo, Presidente da Refrigeração Paraná, se isso não aconteceu algumas e algumas vezes. O próprio Dr. Nestor B~rgamo, quantas e
quantas vezes eu comprei milhares de dormitórios dele,
para tirá-lo de situações diffceis. Então, essa foi uma época defmitiva e da qual muito me orgulho na minha
atuaçãO comercial. Essa foi uma fase em que a indt1stria
depositava uma incondicional confiança em mim e fui
absorvendo essas empresas criadas e facilitadas pelas indústrias. Este ~ um ponto.
O segundo ponto, a parte financeira: na parte financeira eu tive três experiências bem sucedidas com o Banco
Central, conforme enfatizei.-0-irieu Crro foi quando fui
chamado a Brasília, Sr. Senador, e eu ainda tentei nego~
ciar, tentei fazer com que as coisas ocorressem em uin
mesmo ato, mas se eu não ficasse com a corretora Laureano, eu quebrava junto. O meu erro não foi ter comprado a Laureano, foi ter emprestado os 180 milhões,
que representavam 300 milhões de resgate de letras de
câmbio, que representavam 50%-- do meu património
líquido da financeira. No CasO da Laureano, não havia
mais o que fazer, eu podia tentar bargaõhar, podia tenta_r
fazer o melhor negócio, mas não havia mais o que fazer,
ou comprava ou quebrava, e eu tinha convicção de_que ~
Ministro Delfim tinha nítida consciência da responsabilidade e das conseqUências que ocorreriam, Como de fatoocorreu.
O SR. PEDRO SIMON- O seu etro foi o anterior;
foi de 180 milhões de emprêstimo. E ai, por que foi feitO
o empréstimo? O que o Sr. esperaVa obter de varitajoSo
naquele emprêstimo?

O SR. ASSIS

PAIM~CUNHA
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- 0 Sr. veja bem, Sr.

Senador, um Ministro do Planejamento, a suprema força
deste País no setor econômico, um Ministro-da Fazenda,
um Presidente do Banco Central - é evidente que _a experiência anterior tinha sfdO de 1/3, mas- qUe rilo tinha
me dado nenhum tipo de problema -em que essas autoridades supremas asseguram que o Sr. vai ter o seu dinheiro de volta, em que o Presidente Langoni assegura
que eu teria a garantia do Governo - eu aprendi, pelos

O SR. PEDRO SIMON- Quando o Ministro Delfim
fez o Sr. entrar com 180 milhões, não sei se eisso que eu
entendi, V. S• acha que ele já sabia que ia eStourar mais
adiante?

O SR. PEDRO SIMON -'Esta
Sr. viu em 180 ínllhões?

~

a vantagem que o

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Eu não vi especificamente esta, eu tinha a convicção de que o Governo criafia Um mecanismo de compensação. Essa por acaso foi a
Delfin, que demorou. a chegar, como outra qu·alquer que
aparecesse, era uma questão de oportunidade, não ficou
definida qual seria.
O SR. PEDRO SIMON - Quer dizer que, quando
houve os 180 milhões, o Dr. De1fJ}ll estava convicto de
que era uma oper~ção que iria adiante. Mas, quando lhe
chamaram para irlcorpotat, aí eles. Sabiam que iria para
o brejo?·

O SR. ASSIS'PAIM CUNHA- Não. Deixa eu deixar nítido para o S~.: o que eu disse ao Sr., Ex.', foi que o
meu erro não foi quando comprei a Laureano, foi quan·
do emprestei 180 milhões. O que eu disse é o seg'uiilte: o
Sr. Presidente Langoni tinha assegur'!-do que o Governo
se responsabilizaria pelo pagamento. Não pagou. Então,
numa determinada noite, o Ministro Delfim me chamou
e eu fui para Brasília, essa eStória todo mundo conhece.
Muito bem. Eu estou convencido dei que, no dia ,10 pela
~anhã, quand_o eu fui ao Palácio do Planalto e copversei
com S. Ex•, falei com Dr. José Flâvio Pécora, e ele diss~:
~... Paim, pode assumir que eu crio os mecanismos de
cOmpeilsação". Eu tenho certeza absoluta que ele estava
sendo sincero, não porque ele seja bonzinho, que gostasse de mim, nem nada disso, e porque tinha acabado de
ser resolvido um monstruoso escândalo. Ele não podia
desconhecer que 55 milhões d_e dólares podiam cair do

Céu.
O SR. PEDRO SIMON- Esse foi o equívoCo de V.
Ex.': imagíriaf que-alguém é sincero querendo resolverescândalo. Aí é que complica.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Como?
-O SR. PEDRO SIMON :- Alguém ser sincero e que~
rer resolver um escândalo. Quem quer resolver escândalo
não pode usar-de _sinCeridade. Se fosse ~sarde_slncetida~
de, deixaria vir a públíCo.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Sr. Senador, o Sr. é
um Senador da República, eu era um corherciante e- um
pequeno homem de mercado fmal'lceiro. Eu tinha um relacionamento com o Sr. Pécora dos tempos da GE, ele tinha uma conjugação de interesses comigo muito grande,
quer dizer, foi na presença do Sr. Pécora, eu não poderia
imaginar, como atê hoje eu não imagino, eu continuo
considerando que houve alguma coisa que interpôs asolução que o Ministro não conseguiu cunprir, por alium
fato que eu desconheço, mas o Ministro Delfim não teria
deixado acontecer isso que ocorreu, E a prova estâ em
que, mesmo d_epois de_ todos esses acontecimentos, eu
ainda sou procurado pelo Dr. Álvaro Leal, com todos os

constrangimentos qUe os meus prOnunciamentos fize..
ram, ele veio me proCurar em nome do Ministro ~elfim,
para buscar ~ma solução de ~ercado em troca dessa car~
ta, que eu não assinei.
O SR. PEDRO SIMON ..... ~claro que eles procuraram em busca do seu silên(:lo ...'

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Em busca do meu silêncio.
O SR. PEDRO SIMON- Encontrariam uma fórmu·
la, um entendimento, desde que o Sr. parasse de falar?·

O SR. ASSIS PAIM CUNHÁ- OS~. Afrâsio e o J?~•

Álvaro Leal disseram.~,''- isso não tem mais senti~o;
precisa ser dada uma solução de mercado". E obviam~
te poderia ter sido dada uma solução de mercado, que .ós\
ativos se realizâ.ssem e que os credores fossem ressarciados.
·O que estâ havendo? Estâ havendO uma extrema penalização acima de tudo para os investidores dos credores,
porque até hoje não foi realizado nenhum dos meus artigos. Peço permissão a V. Ex• para dizer o seguinte: eu estou falido nas minhas empresas comerciais, um dos homens de maior conceito do ramo, o Sr. Onofre, da Ono·
gâs, de quem eu me orgulho ser amigo há muitos anos,
com todos os riscos de alguém se aproximar de Inim, vai
realizar esta semana uma associação comigo para reerguer a Brastel. Esse tipo de comportamento de um homem de quase 60 anos, com extrema vivência, não faz se
não houver confiança, porque ninguém ~ inganuo, notadamente um homem bem sucedido, rico, próspero, faria
um negócio CC?migo nas condições atuais.

O SR. PEDRO SIMON -

O Sr. se referiu a mim

como um homem que não está ligado a esses problemas...

O SR. ASSIS PA!M CUNHA -

Eu desconhecia.•.

O SR. PEDRO SIMON- Não hâ nada de mais nesse
sentido. Mas eu lhe digo com franqueza que V. S• levanta no ar um problema: algo aconteceu entre a sua conversa com o Dr. Delfim e os fatos que vieram depois. O
que aconteceu V. S• não tem idéia?

USR. ASSIS PAIM CUNHA - Não tenho ideia.
O SR. PEDRO SIMON- Quer dizer, S. Ex• ia cumprir direiffuho as promessa~ feitas, pretendia ...

O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Ele n~o tinha outra
safda, Sr. Senador.
O SR. PEDRO SIMON- Correto. E os negócios terminaram por aparecer.
O que faz com que termine V. S• sendo saco de pancadaria dele, o fato de _falar?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA -~Se Q Sr. me permitisse, eu estenderia um pouqinho mais...

O SR, PEDRO SIMON -

Pois não.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- O que ocorre? Quando o Sr. sofre um impacto desses, o Sr. primeiramente
. fica perpleXo, o Sr. fica evidentemente atónito e fica surpreendido e imobilizado pelos acontecimentos.
Peços níveis de relacion~mento que eu tinha com as
autoridades, V. Ex• há de convir que cu jamais poderia
esperar a indiferença·de todos, e houve a total, a completa indiferença de todos. Durante 60 dias, eu fiquei na expectativa de que houvesse algum tipo de comportamento
como nessas idêntici!S outras 300 intervenções, uma solução de mercado. burante 60 dias não houve. E por que
eu atribuo nlo'·t~r havido? Pelo nível de comprometimento que a:s autOridades tinham comigo e um compor-.
tamento generalizado. Eu não tenho absolutamente_ que
criticar os 300 outrOs liqUidaàos, os outros 300 intervi-dos. Durante 60 dias eu fiquei na expectativa de que hou·
vesse alguma coisa, ai passaram a liqUidar as empresas
superavitárias. Fizeram desfiles na Avenida Rio Branco
com o meu retrato, me chamando de ladrão"'

O SR. PEDRO SIMON -Quem fez?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Não posso precisar.
Mas eu fui alvo de todas as espécies de humilhações que
uma pessoa pode passar e nenhuma reação, nenhuma
palavra de ajuda. Então, eu resolvi e me determinei a

I
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reagir, dessem -aScõD.seqüai-;das que d'êssem. E a ·partir
desse momento, do meu primeiro depoimento espontâneo feito por- antecipação ri Comissão de Inquérito, daí
eu me determinei a não ceder em mais nada e a verdade
dos fatos ser colocada, e qbviamente o poder recrudesceu de forma multiplicada_ contra mim.
O-SR. PEDRO SIMON --V. S.• há deconvir_que pe-.
rante esta Comiss_ão o depoimento de V. S• é: da maior
importância. Nós, Senadores e Deputados, de modo especial os Senadores desta Comissão Parlamentar de InJ
, qué:rito, que têm a responsabilidade de levar adiante, vamos buscar e tentar buscar o esclarecimento desses fatos.
.Talvez at~ amanhã, ou depois, se consiga a presença de
V. S" com um dos nome:> citados aqui, que envolve essa
s!'rie de fatos referidoS por V. S•
Eu francamente me ponho a pensar na gravidade da
aftrmativa feita por V. S• o seU cOnteúdo fundamental.
V, S• er_a., nesse mundo financeiro, o preferido da corte, o
homem com quem tinham o maior relacionamento, a
, maior intimidade, iam buscavam, apresentavam as boas
propostas e as mãs propostas, seria o caso da Laureano,
de repente a coisa não deu certo, a Coroa cai t..oda em
cima de V. S• e V. S• é apresentado como O graride res~
ponsável por tudo que aconteceu atê aqui.
Parece-me muito importante nós analisarmos dentro
do seu conjunto, essa realidade. Eu acho que V. S~ apr~~
senta uma sêrie de fatos e os analisa n_Q ponto de vista de,
um homem no mercado financeiro, de um homem de_ fi~'
oanças, mas que, na verdade, a nível dessa Comis_sã~,
uma s~rie de irregularidades, eu diria mais, uma sêrie dÇ
iltcitos dos mais graves foram cometidos por parte d$
autoridades deste País, Em alguns casos V. S• refere qu~
foram feitos, a lei não foi cumprida, mas não caberia a
V. S• zelar pelo cumprimento da lei, e assim fazerido a
1
•
operação era efetuada.
. Eu acho que esses fatos aqui deverão levar a Comissã9
à. busca dessas pessoas que foram chamadas, ali~s, d.
acredito até que é um direito que essas pessoas :q~e fo·
ram envolvidas têm de virem, at~ independente 4't"serelm
convocadas, de se colocarem, de exigirem por es·c{.ito, vi·
rem à Comissão para buscar a possibilidade dç sé'Cs,c:Jarecer esses fatos, que são realme,ntç estarreêedores'(por-:..
que envolvem tipos de ação com rCiaçilo á um órgilC)' tilô
.imPO!tante como o Banco Central, a•autoridades til_o ~m~·
. portantes como o Ministro da Fazenda, como o ~in~
tro ~o Planejamento, que, na verdade, se ttm eslt: rtl!o ~
comportamento com relação a esses casos,, na vehlad~
:que tipo de comportamento devem ter os OJ.Jtros' 4asós
que nós_ ggp.h_ecemos, conhecidos como a sé~ v ·qe esc.ân~lc;ts.~u.i~sct.-!rru_lti~}icaram por este P~ís a fo,a'?
, Por IS-SO, Sr.~ J!.rptdente, eu acho que as peSso~s -'i' eu
faço em forma de requerimento, em nome do nrêu partido - cujos nomes foram citados como e~oJt11!fos nos.
acontecimentos, pelo depoente, nóS devemóa ~~lisar e;
' repito, não apenas devemos convocá-las para !i~~. mas
acredito que, mais do que urna obrigação nossa-.Cótl'l(ocá.-.
las p~ra depor, é até um direito delas de virem aqyi;~. porem o seu pensamento, a sua posição, a sua VerS~ sobre
esses fatos que aqui foram apresentados. :\ ~ ~-.•
Mas eu perguntaria a V. S.': como sente.~·.sl~ua:ç~ de
quase trinta e cinco mil pessoas que conftar~pt fUas poupanças em letras da Coroa? Acredita que ~Ossain ser ressarcidas de que maneira?
'

·L· '

O SR. ·Á§s!S·'i>Ai!v! 'CUNHA _: Sr .·:So"\d~r, JÍeto.
projeto do Dr. Mauríçio Cibulares, qu4t eu imagino que
não seja a tínica forma de se ressarcir, Ci"a o Governo ter,
.um comportamento absolutámente objelivo, e isento dos
ódios e isento efetivamente do radicalismo em que estamos colocados, a minha posição de um lado e o Governo'
do outro, e que tivesse urna posição absolutamente objetiva. Nós tínhamos um banco absolutamente superavitário. Nós tínhamos todas as empresas superavitãrias.
Nós ternos um imenso patrimOnio económico que nos
pertence, embora com os seus bens indisponíveis. Por
que não realizar de forma objetiva? Deixem os ódios
para mim, jogados sobre mim, mas que se venha a ter.
Quer dizer, eu vou mover ações contra o Banco Central,
porque não tem cabimento a liquidação ao Banco Comercial, como não teve cabimento a liquidação da Coroa
Correto_ra de Fortaleza.
Veja bem V. Ef., nós estamos a um ano da liquidação.
I Não faltou empenho do Governo para destruir a Brastel
-f e, apesar ~e todo o empenho, a Brastel, com a conti-

nuação de negócios concedida pelo Juiz, ainda é uma
empresa,que consegue ser latente, que participa do mercado e efetivado es~ negócio com a Onogás, V, E• há de
ver que ela hã de ressurgir como uma das empresas mais
dinâmicas, mais atuantes, de maior nome, de maior
prestígio deste País, por urila marca· que era nacional.
O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado a V. E•.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Concedo a
pa.~avra ao nobre Deputado_ A~thu~ Virgí~1o Neto.
'-·o SR. ARTHUR VIRGILIO )'IETO -Sr. Assis, Paim,
V. S• fez revelações de tal monta, de tal sorte graves em
relação ao Governo que af estã que; no Cã.hsaço da escuta e no cansaço da espera, cheguei mesmo a imaginar que
o Senador Daniel Krieger, uma reserva moral desta Pãtria, teria ficado ruborizado no seu retrato, alí atrãs. Que
o Senador João Agripino igualmente haveria virado o
rosto, porque de fato me- custa acreditar e aceitar que,
após tudo isso, não aconteça uma das duas hipóteses: ou
que V. Sf. vá presO por tanta calúnia que tenha colocado;
ou que pelas irregularidades em que eu próprio vi v. s•
envolvido, e vi V, S• envolvido ao lado de _altas autorídades da República, não haja a troca de Ministros, não
haja a troca de altos funcionãrios e não haja, Vou mais
longe, a própria queda de um Governo, porque V. S• há
de convir que é inacreditável, em qualquer ponto do planeta, que após tudo que estã sendo arrolado, tudo que
está sendo dito, nós acordemos amanhã da mesma maneira, V. E• na sua casa, o Sr. Delfim Netto na China, de
volta para o Brasil, o Presidente Figueiredo na China, ou
no reino de Alice,· de volta para o Brasil tambêm.
Eu iniciari!i, Sr. Paim, perguntando a V. S• se em algum momento V, S• beneficiou com diliheiro, e gross~i
ramente eu clJ.amaria de proprina, mas com dinheiro, alguma alta autoridade da república? E, se V. S• me permite um adit~~nto, e s·e quando? quanto? e os nomes da;;
pessoas? ·
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. E• eu acredito
que tenha participado desde o início do meu depoimento.___
.
~
O SR. ARTHUR FIRGILIO NETO .,-' Peguei boa
par~e do ~:~-~~to.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- O Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy, que tem agido de uma foram implacável e muitas vezes tem me criado extremas dificuldades, com as publ.ie~J.ções, não de um depoimento, mas
de uma convCrsa êolOquial que tive com S.
em que
narrei com detalheS O.}lleu relacionamento com o Governo e disse que o.s ~e~ffcios diretos forma atrav~s do Sr.
Álvaro Armando. ~1, que obviamep~e tinha ligações
absolutas, totaiS_,'.~ cofPpletas com o ~-. Flávio P~ra,
de fornia 'nconl~áv~. E disse aqui que a tinica vez que
Q pr. Álvaro Leal ~,o~ou, levantou p pi'e.ço de uma pres~
tação de serviços piara ficar sedimentada a negociação da
Delfin, ele me <J.issC q~ando eu diss~ "isso ê alto demais, ·
Álvaro". Ele me diss~;.. ".e a parte do Gordo?" Eu disse
ao Deputado;....jamais o Ministro~Delfim fez qualquer
pleito". E posso ate li\:im.itir, estou mais admitindo, que,
pela imensa intímidaije que ele tinha co~ o Ministro
Delfrm, ele utili~mi es"se argumento como valorização de
preço. Eu jam3is d.ei,jamais subornei uma alta autoridade.deste· Pais. Todo:á os meus negócios com o Governo:
foram, para u~~.é:f.s"teiinos do Ministro Delf!.m, e!P que·
eu prestei servu;Qs,. ~ que tive, em contrapartida, os me-:
panismos criados de compensação, menos no assunto
Laureano, que não·houve tempo de serem ~fetivadós es-·
ses mecanismos. '

E•.

_ti SR. AR\HUR VIRGIÜO NETO- De fato eu rei;ero o meu estupor. E aCredito que alguma coisa tenha
que acontecer de fato: ou o Sr. Delfim Netto deixa de sei
~inistro amanhã, e para deixar de ser Ministro preciS:a.,.1
na ~le ser processado e, na mil;lha opinião, a se comprOvar tsso, condenado e atê mesmo trancafiado num cárce·re, porque seria esse o lugar de quem comete tantos delitos, ou ele teria que provar a sua inocencia, mas não se
pode imaginar, sob n~huma hipótese, que esse fato seja
igual ao resultado de um jOgo de futebol, que acabado o
fat~, acaba, por conseqUência, esse fato de gerar conseqüências. Eu imagíno que o desdobramento teria que vir
'
porque eu quero acreditar ainda neste País.
M.as, Sr. Paim, ~u ~ntendo qu.e, para fazer urita rápida
anáhse do que terta stdo o Brastl pós 1950, o Presidente
Getúlio V argas queria para o Brasil não mais e não meqos do que uma via de capitalismo, um desenvolvimento
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capitalista autonomamente nacionaL O Presidente Cas~
tcllo Branco~ com o romper do golpe de 1964, queria,
com um projeto bem definido e bem claro, um capitalismo que se desenvolvesse, mas que fosse atrelado a diretrizes de fora do Pais de fora de nossas fronteiras.
As leis que foram propostas e que foram at~ mesmo
editadas e aprovadas no Congresso sob a inspiração do
Marecha_l Castello Branco, que tinha lã um projeto do
qual eu discordava, mas que tinha um projeto, elas foram uma a uma sendo medidas, como a lei das SA, por
exemplo, a lei do mercado de capitais. E a impressão que
me deu é que os empresários tracionais aqueles que
como Er.mirio de Morais, poderiam talvez se interessar
pela participação nos negócios, se retiraram, se re(ra:íra_m. E foi abertQ O espaço, então, para que algumas
aventu:ra_s, eu não digo que tivesse sido esse o seu caso,
mas algumas aventuras, como Ronald LeviSon por
exemplo fossem coroadas de êx.ito, na esteira de uma
proteção que me parece deslavada oficial, e na esteira até
da proteção legal, porque não é possfvel que se fa~, num
País onde a seriedade tem sido tão pouco levada a sério,
nenhuma negociata de monta sem que se tenha uma lei
montada casuisticamente para apoiar e sustentar as negociatas então.
Eu de fato teria um compromisso prioritário, nilo evidentemente com V. S•, muitos menos com o Governo
que ai estã, o Governo que eu desejaria apear do Poder,
se pudesse, por qualquer meio, e uso a palavra, que é o tinico meio do qual eu disponho para chegar a esse fim. O
meu compromisso basicamente, aqui, significa a luta
pela restauração do princípio da moralidade pública,
que significa um compromisso de apoio a todas as pessoaS que investiram nas suas empresas e que até hoje, salvo engano, salvo redondo engano, estariam elas a esperar !lma solução que não fosse simplesmente o não pagamento do que elas teriam direito, com a correção devida.
Portanto, eu jamais estaria aqui para canonizar V. S• Eu
entendo que V, S' participou de fatos graves, foi coní. .
vente com fatos muito graves, que a mim me causam espécie e que não devem ser eles a nortear, não deve ser a
reprodução de fatos como esses a nortear a caminhada
do Bra~il qu~ eu desejo para o meu País. Mas entendo
ainda que ê IÍluito mais grave a própria participação oficial em tudo isso. V. S• passou, pClo que compreendi, a
ser algu~ que o sistema usava para, em troca de alguns
favores, e V. S• no O Estado de S. Paulo declara, no
publicar do seu depoimento, que a vida não deixa de ser
uma troca de favores, eu não sei se eu entenderia assim·,~
mas ainda assim uma ...
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Se V. Ex• me permite?

"O SR. ARTHUR '<IRSJILIO NETO -

Pois não.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Isso estã um pouco
trocado, porque eu disse ao repórter o seguinte ...

6 SR. ARTHU.R VIRGILIO NETO- Ouço V.'Ex.!
,Cotn rituito praZer
. O SR. ASSIS PAIM CUNHA- ...o relacionamento
é semPre uma troca, o Sr. Q$o estima uma outra pessoa
se não receb;r em troca a estima, o Sr. não dá amor sem
rexeber amor, o Sr. não einpresta o dinheiro sem receber
i..uila nota promissóriã. O que eu quis mostrar ao repórter do O Estado de S. Paulo é que no relacionamento,
quer de negócios, de pessoas, hã semp're uma troca.

•Jw,

.agO:
O S_R. AR"I:HUR VIRG!LIO NETO --<'Sim,
ra, claro que as mercadorias é que variariam de entendi"tnepte> d? mundo }?ara entendimento do mundo. No"Ca..
,so, e~. preferiria qije nós fumássemos um compromissd
de não cornportnoS, não compactuarmos com o que teria
sido p~oposto para v. s•. porque eu tenho impressão que
tudo aQuilo acabaria recaindo, de alguma maneira, sobre
o contribuinte brasileiro, sobre o povo brasileiro. Este
sempre. perde, em todas as manoQras que se arniam, e as
manobras que se armam no Palãcio_ do Planalto são quase sempre manobras do tipo ratoe~ra, manobras em que
o p~d~,~or~aior é sempre aquele:qo.e acaba, pelo trabalho, çonstruindo o grosso da riqueza nacional.
Mas eu gostaria, então, de fazer lavrar aqui o meu
protesto, nessa consideração inicial, a respeito de um caoitalismo mar'tinal que se criou aqui. Claro que V, S•
mlo tena outra sru.1.1a, eu entenao muno bem, do que lazer a concessão, uma concessão atrás da outra. Uma

concessão atrás da outra que ia, evidentemente, rebaixando o próprio nfvel da sua atua~o empresarial, o que

O SR. ASSIS PAIM CUNHA -Se V. Ex• me permitir apenas tecer considerações...

-

O SR. ARTHUR VIRGILJO NETO- Com toda
honra.

O SR. ASSIS-PAIM CU:NJIA-- .... a respeito do Caj)i~
talismo e de alguns empresários de grande porte, como o
Dr. Antônio Ermfrio de Mofaes-, -eu citei o exemPlO de
Nestor Bérgamo. Antes de eu vir a esta Comissão, o Sr.
Nestor Bêrgamo implorou, o termo é este Ex•, implorou
que eu não contasse os fatos da participação dele na solicitação da assinatura dessa carta que exime as autoridades de responsabilidade. Por quê? Porque ele_ tem a
maior· indústria de móveis deste -País, ele dana a propnedade em dação, em pagamento, ele participou do iicorda
para salvar a empresa dele. V~ Ex• teria coragem, em um
homem que tuta 30 anos, que tem a maior industria de
móveis deste Pais, uma das maiores indústrias de móveis
do mundo como corrupto e corruptor? Ele acreditou no
milagre brasileiro, ele aCreditou neste País, investiu nCste
Pais, e está alirreinridiavelmente falido. O Sr. acfiã que
um industrial que levou a vida inteira úabath-arido e vê
todo o seu império destruído, não faça esse ~po de concessão em beneficio dos empregados, em beneficio ... não estou falando de mim Ex•, estou _falando de um industrial, que o Sr. escreva: vai quebrar. A maior indústria de móveis deste País l: um orgulho para esse País, vai
quebrar, Então, lhe agradeço a oportunidade: de eu ter
feito essa consideração.
Do1s, si::gumte os apertes financeiros dã.dOS Pelo Ban~
co Central foram pafã JiqU:íclâr-asposições de open mar-ketin da corretora, ou seja, o Sr. tem d~as opções no
mercado financeiro:· ou-o Sr. paga- a um in\ie~tidor, ou
dc:votve o papel. Obvíãinente a autoridade não queria
que eu devolvesse o papel, porque eu quebrar!a. Então, o
que ocorreu? Eles deram o dinheiro para que, no dia seguinte, fossem resgatadas as aplicações do open~ tanto
numa como noutra operação, porque há duas opções
para o fCchamento de uma operação de open, se_ o Sr. de~
volve o papel, o Sr. feriu a étlta do mercado e, efetivamente, o Sr. não emitiu cheques sem fundos, mas o Sr. quebrou, porque o Sr. quebrou o princípio ético _do mercado, porque quando o Sr. mvestenoopen num dia, o Sr.
iqv-este sobre um papel, mas !lO dia seguinte o Sr. tem o
diretto ao resgate e, se O Sr. -não rCsgata, o Sr. deixa de
existir para o mercado. Entã_o, foi esta posiÇão que o GÕ·
verno cobriu.
O SR. ARTHUR VIRG!LIO NETO- Muito bem.

Sr. 'Paim, o Sr., após comprar à Corretora laureã.no e,
ao que depreendi também, a Laureano teria sido o ponto
crucial, assim, da própria crise que envolveu a sua empresa, o Sr. conseguíu meios para absorver vârias empresas, posso citar aqui algumas: a IPlTUR, a Falcão, a
Lance, a Marcovan, um Banco Comercial, uma cadeia,
se não me engano, de 30 lojas em São Paulo, a Brástel arroz com feijão, desenvolveu uma empresa de materiais
de construção e se associou a um _projeto de álcool no
Espírito Santo. O Sr. poderia &istoriar, também, de ma~
neira breve?
Apen~s

o. seguinte,

V. E1(• faz a ... - se o Sr. pudesse até me conceder a relação, eu iria apanhar, e daria pOr ordem cronológica.
O SR. ARTHUR VIRGILIO NETO- Eu lhe digo,
eu repito.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Se o Sr. me desse a
relação, seria até mais fácil.

O SR. ARTHUR YIRG!LIO NETO -_Ah, bom.
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Vamos dizer, o

O sR.. ASSlSPAlM CUNHA- Perdão. Acho que o

_ exemplo mais gritante -é o banco. O banco foi comprado
antes da Laureano, e eu vou lhe explicar ~ r~ões por
que comprei o banco. Erá- um banco de pC:quenino porte,
que eu dei a administração a profissionais extremamente
competentes e que o levaram a absoluto sucesso. Por que
- eu comprei o banco e não tinha comprado a Laureano e
não tinha, nenhum tipo de problema? Compreí o baitco
por que? Porque um papel, como eles chamam, tem muito mais credibilidade o papel que ê ligado a banco e o
meu propósito era terminar com a Coroa, que era uma
financeira independente e criar uma financeira ligada a
um banco. O banco, pela sua própria essência de imagem, é extremamente importante, e foi antes da Laureano.
_ ~ queStão da associação de ~ma empresa de álcool no
Espírito Santo é a seguin~: eu era minoritário nessa empresa. Se V. Ex' tiver todos os dados, parece--me que tinha cerca de 33%. Essa empresa estava com projeto para
o;er aprovado e me foi trazido para que eu, entrando de
sócio, ex:e-rcesse o meu_ prestígio junto à autoridade, para
que ele fOsse aprovado, o que ocorreu. Eu _tinha uma
participação pequena e praticamente o que fiz foi exercer
O trânsito que-tinha, a facilidade de contatos, conforme
V. Ex• sabe, disso_ depende _a aprovação e foi ap_r9_vado,
porque os pi'ojetos de :Ucool._são afiam ente financia. veis.
A minha participação era pequena.

empresário que está em dificuldade, como citei o caso de
Nestor Bérgamo, e citei porque, obrigatoriamente, ele ficou envolvido oo meu assunto, porque ele veio me tra_zer
uma carta para eu assinar. Uma carta cõnfissão. Caso
contrârio, jam~is traria o assunto de Nestor Bérgamo a
esta Co-missão.
-Qifando-V:EX' fala na LENCO Para S. Ex• ter uma
idêia a LENCO era _um pequeno negócio, no Engenho
Nov~, de bone<:os de látex, há mais de quinze anos, que
progressivam:ente foi crescendo. Consegui a concessão
da produção dos bonecos de Walt Disney, Hanna Barbera. Minha terra é Vassouras. Isso é um artesanato. ComeçO-U haver grande aceitação para esse tipo de bone~
cos. Mudei da Oficina para uma fábrica em Vassouras.
Dei milhares de empregos em que, basicamente, ê um negócio extremaritente simples, onde se empregavam milhares de pessoas. Não foi_comprada depois da Laurea·
no. Não foi nem comprada, foi criada, gerada e desen"
volv~da. Hoje ainda sobreyive, sobreexiste e vive em V a~~
souras. E, apesar dos imensos problemas, estamos conunuando a exportar.

O SR. ASSIS PAlM CUNHA -

me leva a ter ainda mais ressentimento e mais urgência
na luta para apearmos do Poder esse pequeno grupo que
não é capaz de propor, não tem a nobreza de propor
uma saída fora do capitalismo e não é capaz de propor
sequer um capitalismo que seja algo com leis fixas, com
regras minimamente respeitáveis pela opinião pública
que o envolve. Eu faria a V. S" uma pergunta: em seus
depoimentos o Sr. afirma ter recebido assistência finan.ceira no valor de 30 bilhões de cruzeiros. O Sr. poderia
fazer uma sucinta prestação de contas, eu digo, de como
esse dinheiro foi emPregado? Do que resultou da aplicação desse dinheiro?3 9
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O SR. ARTHUR VIRGILIO NETO- V. S•, de'fato,
para mim, tem uma importância muito grande, na medida em que V. S• é um empresário que, por uma razão ou
por outra. estâ falando sem, como se diz na gíria, papas
na língua. Está dizendo tudo que sabe e, _Sr. Pa1m, isso
me leva a me sentir encorajado a lhe fazer uma pergunta.
V. S• conhece nomes de outros empres"ârios, talvez até
mais bem sucedidos com o Governo, cumprindo as suas
promessas todas, que tenham, hoje, junto a essas autoridades: Sr, Pécora, :sr. Galvêas, Sr. Delfim, o mesmo
trânsito que v. s• tinha àquela época e que estejam pro·
cessando negócios igualmente irregulares, como aqueles
que v' s~ fazia à "época em que desfrutava dessa intimidade com o poder?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Peço perdão a V.
Ex.• Primeiro acho que as irregularidades básicas não foram cometidas por mim.
-O SR. ARTHUR VIRGIUO NETO -Tenho a impressão de que é como o ato sexual. Ou a dois, ou não
um ato completo.

e

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Sim. Perfeito. Mas
hâ o estupro. (Risos.)

O SRARTHURV!RG!LIO NETO -Sim. Mas V. S•.
então, se sentiu estuprado pelo Governo?

O SR. ASSIS PAlM CUNHA - No dia em que em- prestei, no dia em que verifiquei, no dia em Q!J.e eu senti
que o_ Governo Ílão me pa:garia os 300 milhões e me levou a c_omprar a Corretora Laureano, sim.
V, Ex• hâ de coD.vir que sou um empresârio. Não sou
um pastor protestante. Não sou um homem de Deus
Foi-me oferecido um negócio no Espírito Santo, entrei
_com dinheiro devido. Entrei com a minha atuação e com
rÍleu trabalhO. Entrei, e o negócio saiu. Acho que ficou
nitida a minha posição.

O SR-ARTHURVlRG!LJO NETO- Entendo. V. S•
teria oS ·grupos a nomear?

O SR. ASSISPA!M CUNHA- Em primeíro lugar...
O SR. ARTHUR VIRG!LIO NETO -Com a meiina
sinceridade que

v. s•

tem...

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Em primeiro lUgar,
Deputado, o_ seguinte; Na realidade, lidei muito no:Minis_tério do Planejamento. Encontrei-me com dezenas de
empresários que iam tratar dos seus negócios, dos seus
interesses. Acredite V. Ex• Primeiro, pela própria segurança que representariam essas dezenas de empresas, se
eu soubesse, eu não as contaria. Não contaria porque se·
ria uma leviandade,

O SR. ARTHUR VIRG!LIO NETO- Seria, nessa altura; Uma denúncia, creio. A denúncia -não é uma leviandade, se bem fundamentada.

a

O SR. ARTHUR VIRGIL!O NETO- Finalmente, Sr.
Paim, queria me reportar rapidamente à questão da
DELFIN. V. S' estava, creio que, tecnicamente. quebra·
do à a}tura em que ~e apresentou l!l possibilidade de com--pi'ar -a Deffin. De onde viriam, então, os recursos para
adquirir mais essa empresa?

O SR. ASSIS PAlM CUNHA -

Viriam do BNH.

O SR. ARTI-IURViRGlLIO NETO -Sim. V. S•pode"ria historiar exatamente o episódJQ".
O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Estão aqui nos documentos, que deixo nesta egrégia Comissão, o-seguinte:
o :que--e--o-passivo de um crédito imobiliário? São os seus
depósitos. Estou Certo? Então, o que ocorreria? O passivo da_ Delfin ficaria na Caixa Econômica, ou seja, a posição de todos os depositantes. Essa postçào de passivo,
na Caixa, teria a contrapartida do BNH, por tanto, contabilmente, se fechava. Passivo dos depósitos das Cader·
netas de Poupança Delfin, graficamente o haver do
BNH. O que fica vli. para mim? Era a compra dos atívos c
V. Ex• vai verificar pelos documentos, inclusive do Banco Centrai, que eu comprava os ativos em vinte e cinco
anos, com o1tci anos de carência, com as vantagens de ter
todas as agências da Delfin transformadas em agências
do banco. Seria, efetivamente, o mecanismo de c-ompensação que eu tinha d1rerto a ter.

O Sr. ARTHUR VlRGlLIO NETO- Sr. Paiin, iíntome satisfeito corn suas respostas e coloco a V. S• que, na
conclusão e voltando àquele Jargão, que fomos obrigados a descer a ele ou até nos elevar a ele, não sei, jargão
da questão sexual, insisto em que mais importante do
que o que V. St tenha aqui colocado, V. S• se rferiu a documentos que, não sei se todos aqui ou alguns ainda em
seu poder, mas documentos que, segundo suas palavras,
na sessão da manhã, levariam à cadeia todas aquelas pes·
soas que, porventura, insistissem hoje em c-olocar V. S•
na cadeia. Atê perguntaria, estão todos aqui?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Estão todos aqui.
Tod_o_s os documentos aos quais me ·referi est:lo aqui.
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SR. ARTHUR VlRGIL!O NETO- Hã outros?

Hã outros em seu poder'!
O SR. ASSiS PA-IM CUNHA - Que vou reservar,
porque há uma instrução toda de defesa patrocinada
pelo Professor Hel_eno Fragoso, esperando as oportunidades..

O SR. ARTHUR VlRG!LIO NETO- Então, eu me
despediria de V. St dizendo que temos aqui, com toda
certeza, a crença de que neste Pais, neste Brasil hoje, o de
mais importante que sua presença, que as suas palavras
aqui, mais importante que a nossa própria presença aqui
é- um quadro que se deteriora à nossa volta. Temos hoje,
repito, o que colocava no infcio, duas alternativas. Uma
delas é, de fato, o Governo que aí estâ ser responsabilizado por todos os crimes, e esse crime ê um crime escandaloso, imperdoável, esse que envolve o que eu chamaria o
Escândalo da Coroa-Brastel. Ou conseguiriam eles milagre di!- provar que não há o envolvimento de autoridades
e aí, minimamente, a coisa se passaria com a punição de
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V. S• No caso, primeiro, no caso da primeira hipótese,
acredito atê que seja, de fato, uma coerência, no regime
que aí está, no Governo que ãí e_stá, a sucessão de escân·
dalos uns atrás dos o_utros. Todos eles f_azem com que
nós acreditemos que o escândalo da Delfin:-BNH já Seja
coisa de criança, após o que envolveu as suas empresas e
após tantos outros que já têm, em seu conjunto, abatª'n~
do a própria credibilidade, a própria moral desta Na~ão.
Creio, -sr. Paim, que, nessa história toda, envolvendo
as suas empresas, envolvendo as regras do jogo, que levaram V. St- a se relacionar da maneira como se relacio-

nou com o Governo, o OOvernõ que tstá aí na minha
opinião, inteiramente apodrecido, inteirã.mente desmoralizado, inteiramente cadente, eu crio que, voltando ao
jargão sexual, os grandes estuprados têm sido o povO
brasileiro, e esses está, de fato, farto das regras que têm
sido jogadas af.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Ricardo Fiúza, para fazer is
suas indagações.
O SR_ RICARDO FIÚZA- Sr. Presidente, Sr.Relator, Srs. Senadores, Srs. Deputados, Sr. Depoente.
Na realidade, pretendíamos nos ater a algumas per~
guntas de ordem técnica, face à complexidade do assunto
que, por razões extremamente óbvias, não se esgota
numa reunião desta. Isso seria muito breve, Sr. Presidente. Lamentavelmente, face ao depoimento e às colocações dos companheiros aqui presentes, resolvemos
analisar, dentro do que o tempo permite, algumas questões que acho fundamentais. Acho que neste País há uma
inversão de valores muito grande. O ônus da prova, agora, ê do acusado, não é do acusador. Um cidadão pode
assacar contra a honra alheia, principalmente se estiver
protegido pelo mandato parlamentar e este acusado é
que tem o ônus de trazer as provas que contrariam a afir~
mação do acusador.
O Banco Central do _Brasil concluiu um trabalho, que
será. remetido à Comissão e que eu fui ao Banco Central
pegar, digamos assim, ainda o primeiro e o segundo
exemplares que sairam e estive dando uma lida agora, na
hora do almoço, intituladq..:., ..A Verdade sobre o Caso
CoroajBrastel". No meu entendimento, este rehitório
vai esclarecer profundamente o assunto e os o:utros depoentes, os acusados que, certamente, virão aqui também, haverão de esclarecer os pontos que~ não fi~arem
claros nesse trabalho do Banco Central. Na verdade, Sr.
Presidente, não tomarei mais tempo do que os campa~
nheiros tomaram, porque eu notei O tempo de cada um,
para não ser o mais retardatário.
Vou ler apenas alguns tópicos do Relatório do Banco
Central, porque ele tem cerca de ISO páginas e seráenca~
minhado à Comissão.
Diz o Banco Central:
Dirige--Se; é evidente, aos brasileiros de todos os qua~
drantes, Dirige-se o Banco Central à Nação brasileira.
Não se poderia encerrar este trabalho sem tocar
num ponto dos mais importantes e que necessita ser
enfrentado: o da. "defesa"_ apresentada pelo Sr. As~
sis Paim .Cunha. Adotando técnica suicida, o ex~
empresâno e seus colaboradores confessam tudo.
Confessam - e atê parece que com satisfação - a
prática das fraudes já detectadas pela Justiça. Con~
fessam o consumado e continuado estelionato. Con~
fessam a provada falsidade id~ológica. ConfeSSam a
emissão continuada de cheques sem fundos. Confes~
sam a autoria dos enormes prejuízos dados a tercei~
ros de boa~ fé, desde grandes Bancos a pequenos in~
vestidores. Confessam o manuSeio criminOso de ter~
minais clandestinos de computadores. Confessam as
determinações dadas a seus funcionários para que
emitissem cheques sem fundos, para que falsificas~
sem documentos, para que emitissem dados falsos
através daqueles terminais.
Corrob_orando apenas com as minhas palavras do co~
meço, louvo-me do que disse, certa feita, o consagrado
Mestre;, Darcy Arruda Miranda no seu livrQ, •ccomentârios "à Lei de Imprensa":
·~A partir da Revolução de 1930, entre nós, pai efeito de uma verdadeira insurreição moral, nunca as
autoridades públicas foram tão discutidas e, também, tão insultadas, tão vilipendiadas. E não foi só
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pela tribuna do parlamento que um Presidente da
Repúblíca se viU- qtialifieado de "traidor", um político, de "canalha", um governador, de "ladrão",
um prefeito, de ..prevaricador", um magistrado de
-...venal".
-.. 0 ruído ecóico escorria, como escorre, pelas co~
)unas dosjomais e periódicos, formando sulcos pro~
fundos na coosciênciã.- pop-ular, atê derramar~se pe~
los podredoiros do enxovalhamento e das conspur~
cações."
"Um dos grandes males que aflige a sociedade
contemporânea reside mesmo nesse crescente des~
presfíg"iO- do princípio de autoridade, como canse>
qüência de um alarmante desequilíbrio moral que,
desviando as inteligências e os espíritOs dO sentido
solidarista, que deveria presidir e orientar a organização gregária dos povos, os endereça para um pia~
no de nebulosa floração mental, onde o desconheci~
menta, ou o desprezo pelo limite ético das necessi~
dades sociais, gera o des-respeito humano, a exaltação da irresponsabilidade e a consagração de outro lado, de uma pseudocultura, mais instintiva que
racional."

Li estas palavras, por ter ouvido, praticamente,

elo~

gios ao Sr. Depoente, e a quem não pretendo, obviamen~
te, agravar. Não estou aqui para agravar ninguém, muito
menos para ser agravado. Ouvi d_epoimentos de compinheiros da Oposição, que creio sinceramente buscam a
verdade, quase nuni elogio. E me permito, então, comentar alguns tópicos deste trabalho do Banco Central que
tenho às mãos, agora. É evidente que o te1tto não terá um
seguimento, porque eu não posso lê--lo todo.
"Cabe assinalar, adicionalmente, que, desde
meados de 1980, a Coroa Administração e PartíCipações Ltda., agindo na qualidade de detentora do
-controle acionâr1õ da Coroa S.A. Crédito, Finan~
ciamento e Investimentos, vinha pretendendo que o
Banco Central do Brasil a autorizasse a. constituir
um banco de investimentos.
Com esse objetivo; o Sr. Assis Paim Cunha dirigiu expediente à Autraquia, datado de 28 de julho
de 1980, no qual apresentava os seguintes argumen~
tos e informações:
..A Finaiídade Coroa faz parte do nosso grupo
empresarial que é bastante diversifiçado, .cujas õrigens provém da área comercial por intermédio de
uma das mais bem-sucedidas empresas do ramo de
eletrodomêsticos, a Brastel, que, mercê de sua performance excepcional, fruto da capacidade e dedi~
caçào de seus administradores~ absorveu, no deçor~
rer dos quinze anos de sua existência, várias empresas de grande porte, como por exemplo "O Rei da
Voz", "Lojas Par", "Lojas Regai_" e, recentemente,
a "Distribuidora Mercantil", sediadà erp Vitória,
Espírito Santo, liquidanqo integralmente todoS os
compromissos trabalhistas, fiscais, com fornecedores e, notadamente junto· a instituições financeiras,
num valor global de 754.000 ORTN, evitado destarte comoções no mercado, ao mesmo tempo em que
firmava de maneira ímpãr seu conceito perant~ as
grandes indústrias brasileira~_.e_ os meios ban~
cáries ... " (grifos nossos).
"Este padrão de conduta nos levou, também, a
colaborar no saneamento do mercado financeiro,
como no episódio ocorrido recentemente, no qual a
Coroa S/A- Distribuidora de TítUlos e Valores
Mobiliários, por autorização do Banco Central do
Brasil, aceitou o encargo de li9.uidante ordinário da
Falcão Corretora de Câ,mbio e Valores Mobiliãrios
S/ A, em Recife (PE), num esforço conjunto com as
autoridades, evitando prejuízos aos aplicadores na
ordem de aproximadamente 76.000 PRTN (setenta
e seis mil Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional). Ressalte--se que os recursos necessârios. provieram exclusivamente do nossó g~o, sem que tivesse havido nenhum aparte financetro por parte do
Banco Central do Brasil ou de qualquer outro organismo público." (grifos nossos)
Vou me referir, rapidamente aos casos levantados·
caso dalpiranga Turismo, caso IPITUR, que era a sigl~
da empresa.
Assim, o Sr. Assis Paim Cunha tem declarado
que "foi chamado a solucionar, através da aquisição
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da empresa IPlTUR~Ipiranga Turismo SA., um
problema de ordem polftica, ligado a um ex~diretor
do Banco Central",
Em verdade, houve, mediante processo legal e re~
guiar de licitação pública, instaurado pelo Sr. Liq-ai~
dante daquela empresa, transferência, para a Brastel
- Administração e Participações Ltda., das ações
representativas do capital social da aludida empresa, que pertenciam ao Banco lpiranga de Investimentos S.A., à lpiranga S.A. -Investimento, Cré~
dító e Financiamento, à Cia. Ipiranga-Corretora de
Câmbio e TítUlos, e à Companhia Comercial e Industrial do Brasil, todas, então, em regime de liquidação extrajudiciaL
Realizada aquela licitação pública, em 20~3-78,
com estrita observância das formalidades legais vi~
gentes, foi proclamada vencedora a BrastelAdministração e Participações Ltda., única empresa
que se habilitou a participar do referido processo li~
citatório.
Mas, com a finalidade de esclarecer definitivamente o assunto, torna~se necessário historiar deta~
lhadamente o episódio.
Através de correspondência datada de 6~12-77, a
Brastei-Administração e Participações Ltda. propôs
ao Sr. Liquidante do Banco Ipiranga de Investimentos S.A, a aquisição da totalidade das ações da IPITUR, pelo seu valor nominal, desde que:
a) os débitos daquela empresa para com a Ipi~
ranga S.A.- Investimento, Crédito e Financiamen~
to (Cr$ 17.279,05), a S.A.- Brasil Europa de Estu~
dos e Participações (Cr$ 200.000,00), o Banco do
Estado do_ Rio de Janeiro S.A. (Cr$ 2.100.000,00), a
Cia. Brasileira de Administração e Partícipaçã"o COBRASAP (Cr$ 1.633,09) e o Banco Central do
Brasíl (Cr$ 791.994,79), fossem adquiridos pelo próprio Banco lpiranga de Investimentos S.A., com recursos da massa falida;
b) o somatório desses débitos (CrS
3.110.906,93), acrescido dos crêditos que o Banco I~
piranga de Investimentos S.A. possuía junto à IPI~
TUR (CrS 1.954.067,56) e à Cobrâs- Telegel Artigõii."Domêsticos S.A.- empresa pertencente ao Sr.
-Assis Palm Cunha - (Cr$ 6.636.310,00)~ tivessem
comp(!sição em prazo de 60 meses, com juros anuais
de 18%, liquidando-se, assim, todos os relacionamentos existentes de débitos/créditos entre aquelas
empresas.
Para certeza. da liquidez da operação, foram ofe~
recidas, além das garantias que já rastreavam o dêbi~
to da Cobrâs - Telegel Artigos Domêsticos S.A.,
no montante de Cr$ 35 milhões, outras, representa~
das por imóveis avaliados em cerca de
5,8 mi~
lhões, além dos avais da proponente e dos seus só~
cios majoritários.
Em resumo, portanto, a verdade é que todos os
procedimentos legais inerentes a um processo de li~
citação pública foram obedecidos, e o Grupo Bras~
tel apresentou~se regularmente na concorrência, adquirindo o bem licitado, sem qualquer tipo de irre..
gularidade ou favorecimento ilícito.
Ver.ifica-se, por outr-o lado, que a participação do
Sr. Assis Paini Çunha, como único concorrente no
processo de licitaçãO, teve por objetivo maior ; re..
negociação- de sua 'dívida junto ao Banco Ipiranga
de InvestimeDtos S.A.
Certamente, a presença de um ex~diretor do Ban~
co Central do Brasil, na administração de uma insti~
tuição que entrou em liqUidação extrajudicial, não
seria motivo suficiente para impedir a realização de
unrproces-so licita tório públíco, visando a alienação
do controle acionârio da empresa e, muito menos
causa que justificasse a perpetuação do regime de li~
qOidação decretado.
Da mesma forma, o Sr. Assis Paim Cu~ha cOstu~
rpa dizer que, "em 1979, houve um problema in-transponível de liqUidez com a Corretora Falcão, do
Recife (PE)", e que "teria sido chamado para realizar a Iiqüidação ordinâria do seu passivo".
Novamente, o ex-empresário apresenta a interpretação de fitos à sua maneira, de forma visivelmente incompleta e distorcida, objetivando conquistar junto à opinião pública uma imagem de colaborador e de credor das autoridades govern.amentais.
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Em verdade, os problemas da Falcão Corretora
de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., ilão Surgi~~
ram, nem se iniCiaram, em 1979 .. O Sr. Assis Paim
Cunha sabe perfeitamente, e o Banco Central do
Brasil possui farta documentação a respeito do assunto, que, desde a data-base de 30-6-78, aquela
Corretora "carregava" em sua contabilidade grande
passivo, sendo seus maiores credores a Coroa S.A.
- DistribuidOra de Títulos-e Valores Mobiliários,
pertencente ao Grupo Coroa-Brastel, com Cr$ 8,3
milhões, e a Master S.A. - Corretora de Vãlores,
com Cri 4,2 milhões.
Em 25-10-78, aquelas três instítuiçõ"eS- a Falcão Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
S.A., a Master S.A. -Corretora de Valores e a Coroa S.A.- Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - endereçaram ao Banco Central do- .Brasil, correspondência conjunfa, assinada pOr seus
legítimos representantes, nos seguintes termos:
.. De conformidade com os entendimentos mantidos nesta data, em reunião conjunta a que estiveram
presentes os Srs. Waldemar Sebastião Raposo representando a Coroa S.A.- DTVM, Clélio Rezende Falcão representando a Falcão Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários S.A. e Francisco Amêrico Mattos de Paiva advogado e procurador da
Master S.A. - CVMC vimos comunicar-lhes o seguinte:
1) A Coroa S.A. assume a responsabilidade de
proceder a liqüidação ordinária da Falcão Corretora;
2) A Coroa _S.A il.o proceder a deviàa liqUidação ordinária recebe por cessão o crédito da Master S.A. junto à Falcão Corretora no vãlor de Cr$
4.200.000,00 (qUatro milhões e duzentos_ mil cru~t,:i
ros) obrigando-se a pil.gar-lhe a quantia de Cr$
4.500.000,00 (quafro milhÕes e quinhentos mil cruzeiros) representada por 15 (quinze) NP de valor unitário de Cr$ 300.ooo;oo (trezentos mil cruzeiros)
cada uma, vencendo-se a primeira em 15-12-78 e as
demais em iguais dias dos meses subseqUentes;
3) A Coroa S.A. pede autorização a esse Banco
Central para vender os bens imóveis e a carta paten":.
te da Falcão S.A., bem como os bens imóveis de
seus diretores e ou empresas a ela interligadas, já dados em garantia de forma a que possa dar plena solvência a liqUidação;

4) A Falcão Correfora se obriga a praticar todos os atas necessáríos ao processamento r~gular -~
normal da referida liqUidação, constituindo procurador indicado pela Coroa S.A. com poderes expressos irrctratáveis para gerir e administrar a empresa a partir da presente data;
5) A COroa S.A. e Falcão S.A. pedem a aprovação dos atas a serem efetuados a esse Banco Central do Brasil."
Vale ressaltar, ainda, que, pos_teriormente, quando do descobrimento da existência de operações não
registradas na contabilidade de Falcão Corretora_ de
Câmbio e Valores Mobiliários S.A., a Cõroa S.ADistribuidora de TítUlos e Valores Mobiliários tentou procurar re:stringir as suas responsabilidade perante o Banco Central do Brasil. O fato é que ~- autarquia não con-cárdou i::õffi as pret_ensões daQuela
instituição, que teve de honrar os compromissos assumidos em 25-10-78, mediante a liquidação do passivo e o recebimento dos bens que compunham o
património daquela corretora.
Atualmente, o Sr. Assis Paim Cunha acusa--autoridades de área económica do Governo de serem
responsáveis pela sua falência, na m~dida em que
obrigado o Grupo Financeiro Coroa ã assumír -o
controle acionário da Laureano S.A - Corretora
de Valores, cujas fraud_es contábeis eram inúmera~ e
cujas dificuldades financeiras seriam incontornáveis.
Contudo, em 30-4-81, a assembléia geral ordinária de acioni.stas da nova empresa Coroª S.A. Corretora de Valores, com a presença do Sr. Assis
Paim Cunha, aprovou, sem reservas, as contas dos
ex-administradores da Lau_reano S.A. - Corretora
de Valores, dando, portanto, ampla quitação às
obrigações dos dirigentes daquela instituição. Vale
repetir que essa ·aprovação representou, em última
instância, que o Sr. Assis Paim Cunha, naquele ins-
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tante, aOriu _mão de dir~ítos efetivos, constantes, em
cláusula contratual do instrumento de compra e
venda dp cont_role acionârio _da Laureano S.A. Corretora de Valores, segunâo a qual o Sr. Roberto
Santos Laureano comprometia-se a garantir eventuais deficiências financeiras e patrimoniais que
viessem a ser constatadas na escrita daquela instituição pelo Gr_upo comprador.
Sobre a Corretora Laureano, temos todo o histórico da operação, que desmascara as declarações
do Sr. Paim.
_ Mas a satisfação do Sr. Assis Paiin Cunha com a
aquisição do controle acionário da ex-Laureano
___S_.A.- Corretora d~_Va.lores, atinge seu clímax, em
setembro de 1982. Em relatório encaminhado ao
Banco Central do Brasil, através_c,l_t;yxpediente datado de 8-9-82, o líder do Grupo Coro:a-Brastel afirma:
''Entretanto, é na Corretora Laureãno que a atuação do Grupo é mais significativa, pois que assumiu a empresa em 11-2-81 com um Património
Líquido real negativo (considerando-se as in~ubsis
tências ativas e superveníências passivas) de Cr$
1.428.503.620,00 e em seu balanço de 30-6-82 este
Património Líquido é de Cri 1.101.816.122,34 e a
ep1presa teve no primeiro semestre um lucro de Cr$
142.318.227,00 e aii:lda apresentou uma excelente liquídez como indiçe seu Ativo Circulante: _de _Cri_
1.164.602.643,00 e seu Passivo Circulante dê Cri
204.010.422,00."

"Comõ visto em apenas 16 meses, a empresa foi
recuperada, atendidos os interesses do mercado fin_anceiro, sem redução de pessoal ou de sua ati vidade, a qual aliás, pelo contrário, ainda se expandiu.
Este nos parece um exemplo oportuno de como a
capacidade empresarial de percepção do "timing" e
do contexto e condições de uin negócio Podem gerar
resultados onde mesmo empresárioS eXperientes não
conseguem vislumbrar soluções. Estas, uma vez que
nada aparentemente mudou, estavam à vista, necessitando apenas de olhos que a vissem. Esta visão re- presentou em 1971, mais de 2 bilhões de cruzeiros."
Teriiõs, então, Sr. Presidente, aqUi, tópicos -que respondem a todas as afirmações consistentes do Sr. Paim.
No tocante à forma de solução de mercado, falou-se
cm leis casuístícas. Permito-me, Sr. Presidente, ler o art.
lO da Lei nl' 4.595, deJl de dezembro de 1964, Mercado
de Capitais:
LEI N• 4.595, DE 31-12-64

Art. lO. Compete p-rivativamente ao Banco
Central do Brasil:
IX - Conceder autorização às instituições finan:.
ceiras, a fim de que possam:
a) funcionar no País;
b) instahu ou transferir suas sedes, ou dependências, inclusive no exterior;
c) ser transformadas, fundidas, incorporadas ou
encampadas;
d) praticar operações de câmbio, crédito real e
venda habitual de títulos da dívida pública federal,
estadual o_u municipal, ações, debêntures, letras hipotecárias e outros titulas de crédito ou mobiliários;
e) ter prorrogados os prazos concedidos para
funcionamento;
f) alterar seus estatutos.
Estabelecer condições para a posse e para o exercício
de quaisquer cargos_de administração de instituiçõ'és financeiras privadas; parágrafo I~' desse artigo esclarece:

§ I~> No exercício das atribuições a que se refere
o inCiso IX deste artigo, com base nas normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, o
BanCo Cen(ral do Brasil estudará os pedidos que lhe
sejam formulados e resolverá conceder ou recusar a
autoriz<ição pleiteada, podendo (Vetado) incluir as
cláusulas que reputar convenientes ao interesse
público.
Logo, não é lícito_ _ao· Sr. _Pai_m Cunha afirmat.. "em
nosso País, os últimos governos se acostumaram a solici-
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taf--~juda de empresários para o encontro de soluções
para problemas delicados no mercado financeiro e que,
sob o peso desse tipo de coação - isso é previsto em lei,
aberto para qualquer tipo de concorrência - fôra muit.~s vezes convocado a atuar na solução de problemas de
mercado.
s,;gundo o contrato firmado pelo Sr. Assis Pairo Cunha com a Caixa Econômica Federal, em 30-6-81, ope~
ração que procurei entender, diz o seguinte:
•. ".~têm justo e contratado, pelo presente instrumento, um financiamento no valor de Cr$
2.500.000.000;oo (dois bilhões e quinhentos milhões

_ de cruzeiros) ... a ser aplicado para: reforço de capital
de giro da empresa ... " (grifos nossos).
Para melhor entendimento, convém repetir que,
a SNCI - Sociedade Nacional de Comercialização
Integrada Ltda., em correspondência datada de 306-81, firmada pelo Sr. Assis Paim CUnha, dirigiu-se
à Caixa Económica Federal, nos seguintes termo$:
....Venho pela Presente autorizar a CEF a pagar
diretamente á Gerência de Operações Financeiras
do Banco do Brasil S.A., a importância de Cr$
1.266.435.978,66 (Hum bilhão, duzentos e sessenta e
seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, nove~
centos e setenta e oito cruzeiros e sessenta e seis centavos), por conta do contrato de financiamento, no
valor de Cr$ 2,5 bilhões, que esta empresa assinou,
juntp_a CEF nesta data, contra comprovação, mediante documento hábil a ser emitido pelo Banco do
Brasil, da liberação da caução e da transferência da
custódia por conta e ordem da CEF, de 51-610.059
Obrigações da Eletrobrás, que se encontram atualm:ente custodiadas se caucioiladas naquela Gerência,"
...·~·E:Sclafeço, outrossim, que nesta mesma oportunidade será apresentado documento idêntico e de
igi.1al valor que colocará à disposição da CEF outros
54.813.779 Obrigações da Eletrobrás, atualmente
caucionadas e custodiadas no Banco do Brasil S.A,
como _garantia de operação realizada nos termos da
Resolução 63 d_o Banco Central do Brasil."
Registre-se, também, que essa autorização era in_.
dis_pensável para efeito da liberação do saldo remanescente dos recurosos do empréstimo de CrS 2,5 bilhões, uma vez que, somente com o pagamento dos
débitos existentes junto ao Banco do Brasil S.A., seria possível à SNCI....:. SOciedade Nacional de Comercialização Integrada Ltda. liberar as garantias
neCessárias à concretização do mútuo firmado com
a- Caixa "Económica Federal. Isto ê: a entregados recUrsoS do empréstimo à SNCI- Sociedade lt{acio·
nal de Comercialização Integrada Ltda. dependia
da constituição de gararitias,que só pode;ria ser efetivadaapós a_ liberação das Obrigações Reajustáveis
da Eletrobrás pelo Banco do Brasil S.A.~ que, por
sua vez, só as liberaria mediante o pagamento dos
débitos existentes.
Sobre a Rio Financeira, reza o relatório:
A solicitação de assistência financeira de liquidez
apresentada ao Banco Central do Brasil, cm 31-583, pela Coroa S.A. Crédito, Financiamento e In-

vestimentos, através de correspondência assinada
por dois dos seus dirigentes, consignava em seu item
2:

~·"Declaramos que os referidos recursos não serão
empregados em expansão de nossos emprêstimos e
financiamentos, destinando-se tão-somente ao resgate d~ letras de câmbio de aceite desta flnanceira."
Ultimamente, o Sr. Assis Paim Cunha tem afirma_g:o___qu.tt "hâ_aproximadamente 2 anos adquiriu
todos os ativos da Rio Financeira", e que•. "através
dessa operação, adquiriu um património de graça'',
afirmando, aind~- ..que o Banco Central concordou
com isso".
Declara o ex-empresário que essa operaçãQ, "foL
das mais escabrosas·:....que as autoridades deveriam
estar presas", e que "foi um cheque para fulano, wn
cheque para cicrano ... ",e qu~ "paguei em dinheiro a
diversas pessoas do Banco Central".
-.
Contudo, o ex-empresário não revelou à opiniãÔ
pública: que, em maio de 1982, quando realizou essa
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operação, a Rio Financeira S. A ...... Cfêdito, Ffnanciamento e Investimentos encontrava-se em processo de liquidação ordinâi"ía, iniciado em 29-1-8-2, e
que era liquidante da instituição o Sr'. Jorge Celso
de Souza, eleito para essa função pela ASSembléia

Geral Extraordinária _dos acionistas da refe.dd_a empresa, realizada no dia 26-1-82, com fundamento
nas disposições do art~ 208, e seguintes, da Lei n9
6.404;âe 15-12-76, e no art. 32 do Estatuto Social da
empresa. O Sr. Jorge Celso de Souza, e seu irmão,
Sr. Sebastião Celso de souza, eram os acionistas
controladores _d_a Rio FinatiCeira S.A. --:-_ Crédito,

FínãD.C:iatrientO- e Investímentos.

_

_

Não revelou, tambêm, o Sr. Assis Paim Cunha,
que, de acordo com o art. 211, da mesma Lei n\"

6.404•. "compete ao liquidante representar a companhia e praticar todos os atas necessários à liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis,
transigir, receber e dar quitação", respondendo por
seus atas e operações junto à Assembléia Geral de
acionistas da empresa.
- Esqueceu-se, obviamente, o Sr. Assis Pairo Cunha, de esclarecer à opinião pública que os créditos
do Banco Central do Brasil junto à Rio Financeira
S.A. -: Crédito, Financiamento e Investimentos,
eram de Cr$ 356,8 milhões (Cr$ 356.842.063,79), e
que estavam amparados por garantias reaís constituídas no valor de Cr$ l bilhão (Cr$
1.099.782..303,92), além dos avais dos Srs. Jorge Celso de Souza e Sebastião Celso de Souza, e suas respectivas mulheres, Da. Neide Barbosa de Souza e
Da. Marlene Murat Sousa de Souza, conforme
consta das cláusulas 4• e 5• do COntra_to- de Reconhecimento e Confissão de Dívida, firmado em 11l-82 entre o Banco Central do Brasil e a Rio Financeira S.A., com a interveniência dosSrs. Jorge e Sebastião Celso de Souza.
Esqueceu-se, ainda, o Sr. Assim Paim. Cunha, de
que o crédito do Banco Central do Brasil junto à
Rio Financeira S.A., no valor de Cr$ 356 milhões,
foi acrescido de encargos financeiros no montante
de Cr$ 244,1 milhões (CrS 244.16<T.I82,15); e ~que as
parcelas decorre_ntes dessa composição vêm sendo
liquidadas, normalmente, pelos devedores junto ao
seu Departamento de Contwle de Operações Especiais-(DEOPE).
Em verdade, o importante ê que o Banco Central
do Brasil, no caso da Coroa S.A - Ci·édito, Financiameilto e InvestimentOs, CumpriU -integi-alnlente
suas obrigações legais e regulamentares pertinentes,
uma vez que a ele é licito adotar as seguintes medidas e providências nos casos da espécie:
a) viabilizar a-recuperação da entidade, rriediante assistência financeira- de liqUidez com o objetivo
de evitar o surgimento de traumas no mercado financeiro, zelando pela liqUidez e solvência das instituições financeiras, confórn1e preC:óníza- o art. 3~, inciso VI, da Lei n\" 4.595, de 31-12-64, que estabelece:
,"A política do Conselho Monetário Nacional objetivará zelar pela liqUidez e solvência das instituições
financeiras"·
b) autori~ar, com o mesmo objetiyo indicad.o na
alínea ailteriof; que se alcance a denominada. "solução de mercado", como previsto no art. 10, inciso
IX, letr(J. "c", e§ 1~, do mesmo diploma legal, que
estabelece, para os casos de autorização para as instituições finanCCfrSS serem ir8iisfoimadas, fundidas,
incorporadas, ou encampadas, competir ao. "Banco
Central do Brasil (estudar) os pedidos que lhe sejam
formulados ~ (resolver) conceder ou recusar a autorização pleiteada, podendo incluir as cláusulas que
reputar convenientes ao interesse público";
c) desde que verificada, posteriormente, a invfabilidade da solução do problema através da continuidade da assistência financeira ou da alienação do
controle acionárió, decretar o regime eSp-ecial regido
atualmente pelas disposições constan~s__d_a Lei n~
6.024, de 13-3-74.
- Adotada a decisão de decretar _a i1ifervçnçã0 ou a
liqUidação extrajudicial da entidade, pela presença,
na hipótese dos pressupostos estabelecidos nos artigos 29, 3~ ou 15 da Lei n~ 6.024; compete ao Banco
Central do Brasil;

a) instaurar, im'ediatamente, o inquê-rito de que
trata o art. 41 da me_sma lei, com vistas a apurar as
~ç,ausas que levaram a.entidade àquela situação 1 bem
como a responsabilidade de seus administradores
pelos prejuízos- causados;
b) instaurar processo adminiStrativO; coni o _ob~
- jetlYá de apurar O procedimento dos administradores da sociedade, para aplicação, aos responsáveis
pelas irregularidades verificadas, das penalidades
cabíveis, enumeradas no art. 44 da Lei n_\" 4.595, de
31-12-64;
c) dar conhecimento ao M.inistério Público dos
-indícios da prática de ato~ passfv~i~ f:!e _configurar
crime de ação pública ou c_ontravenção penal, imputáveis a administradores da sociedade, para instau-ração da ação penal cabível.
Sr. Presidente, a C"oinissão, que tenho certeza embora
em toda Casa política haja úm forte componente de
aproveitamento político e há, não tenha dúvida alguma,
o desejO muito grande da Oposição- o que _é naturalde enfraquecer" o Goverõo, de procurar encontrar falhas
no GOverno_~-ê natural que a Oposição procure tirar
daí o maior -div:ídendo politico.
Para não interromper os companheiros durante a eXposição, fiz algumas anotações, e me permite V. Ex•
c-olocá-las. Conheço o Ministro Ernane Galvêas, há muito tempo. Se eu comparar a vida pregressa do Ministro
com a vida do depoente, tudo me leva a crer mais no Mi~
nfstro Ernane Galvêas. f:. uma questão subjetiVa, de foro
intimo, jamais eu compararia a formação dos dois. Per~
guntei ao Ministro Galvêas a respeito da conversa que
disse o_ Sr. Assis Pairn_ ªnteriormente ter tido e o Ministro
Ernane Galvêas, no tal dia que o Sr._Paimdisse _ter falado com ele a respeito do caso da Coroa-Brastel, realmenie filou. Disse-me que Jamais_ falou pelo telefone com o
_Sr._ Assis_ Pairo sob_re esse assuntp, e ele disse q~e tinha
recebido -o pedido do Langoni, o-pedido do Galvêas, que
o _Galvêas havia falado com_ ele e pedido que ele não dis__sesse ao Langoni. O Ministro disse que isso_é..uma absoluta inverdade, o que, na minha lingUagem mais crua, ê
uma absoluta mentira, que não falou pelo telefone com o
Sr. _Paim. E que neste dia no Palácio do Planalto não
houve reunião com o Sr. Paim. Eles estavam numa reuniãO, saíram- os tiêS, O Presidente do Banco- Central, o
Ministro Delfim, o Ministro Galvêas, na porta, e numa
conversa de 60 segundos o Ministro Delfim lhe 9-isse,
textualmente, que não aprovava operaçã9 alguma e que
isso era problema do Banco Central. E o Sr. Paim voltou
ao Ráõco Ceritial e, obviamente, nós temos documentos
para, nas outras reuniões dessa Comissão, comprovar
sem emocionalismo~_ sem_ dt;amas, sem teatralismO, que
têm tanto sido usados, aqui pelo depoente, de que as verdades distorcidas sãQ muito mais perigosas que a menti-ra. As meias-verdade, como elas têm um c_unhQ _Qe verdade, são extremamente perigosas e nos induzem, em
princípio, a acreditar nissO.
Não houve esse telefonema.
O problema do empréstimo que ele pediu, 14 bilhões e
saíram 25 bilhões, e ele se sentiu surpreso com a liberalidade - palavras textuais - do Governo, é mais uma
- meia-ver~ade, é uma distorção,_ é o perig<? da mentira
pousad_a na meia-verdade. Quatorze bilhões foi o pleito
que ele fez no -pressuposto de não conseguir levantar -a
Corretora~ Os estudos feitos por ele próprio - que estão
oficialmente no Banco Central -- e pelos técnicos do
Banco Central indicavam que uma solução de mercado
com 14 bilhões não seria definitiVa;-porque ele, no seu es~
tudo pediu 14, mais 5 e mais 55. Isso está documentado.
O Banco Central achQu que dar 14 seria melhor não dar
coisa alguma e sim dar 25, pOrque as repercussões, logo
no dia seguinte, iriam- eXígir es·se desembolso e não
adiantaria colocar _14 milhões para não resolver a sitUação da empresa na atual solução de mercado.
Não vou me perrler em consideraçêies de ordem politica e filosQ_fjca, por qUç._nãq_ci~a~ o nomec_~o_ G~e,r:aJ Gol~
bery que foi feito aqUi? O que acontece;fambém, é que oSr. Assis Paim, não tenho dú_v_ida, ê ~:~m homem brilhantemente inteligente, guerreiro, brilhantemente inteligente, O depoimento dele aqui foi um verdadeiro show de intéligência, de brilh6,--de meniõrfa, obviamerite com as
versões todas favoráveis a ele. Acl:w que ele esqueceu de
dizer que no caso da assunção da Laureano, ele esqueceu
de dizer ... Sobre o problema da fisCalização, por exem-
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plo. Ele_ alega que não foi fiscalizado. O BMco Central
tem toda a documentação. Quando a fiscaliz!;lção foi à
sua- Financeira, ele pediu, por ofício; dizendo ao Banco
C.ential -que estava reestrutu-rando a empresa, com auditQria externa contratada, para pôr em dia a sua contabilidade, pediu 90 dias de prazo, Vencido esse prazo, o
BanCô C6ritr:al mandou a fisc:ilização. Ele volta ao Banco -Central, pedindo um prazo maior, porque naquela
_hora já havia grandes boatos, para evitar uma corrida no
mercado.
Muito bem, existe um Diretor seu, aliâs, um seu irmão, porque hã o costume de se falar em parentesco, que
-já era Diretor da Financeira há bastante tempo, porque
o Sr. Paim era comerciante, naquela época não tinha
uma empresa de crédito para descontar os títulos da
Brastel e de suas outras empresas. A ligação do Sr. Paim,
portanto, não é recente com o pessoal da Laureano.
Libertou o Roberto Laureano, que era velho amigo
seu, ãprovou todas as contas e informou que passou a ser
erppresa sólida de 142 milhões de lucros distribuídosdistribuiu 12 bilhões de lucros, inclusive no ano seguinte,
do lucro distribuiu.
Em setembro de 1982, 18 meses depois de ter comprado, faz um relatório, pág. 84 do livro, que o grupo vai
bem e o que mais se destaca é justamente a Corretorao que bate com o depoimento, inclusive, do Banco Central.
Na Assembléia de 21-4, conforme me referi, diz exatamente a mesma coisa.
Pouco antes de quebrar, quando tinha quarenta e uma
empresas, apresentou uma proposta para comprar um
banco de investimento, dizendo que tinha 500 milhões de
cruzeiros para capitalizar ao banco, pouco antes de
quebrar: Essas propostas estão catalogadas. Comprou
-41 empresas mal administradas, que continuaram mal
geridas, ou talvez a velocidade de crescimento muito
grande, que superou a sua capacidade. Veio a recessão,
quebra o Sr. Paim e procura um bode expiatório, acuSando todo mundo.
..
Quando comprou essa empresa, ele realmente pediu
compensações de mercado, pediu seis cartas patentes
para o seu banco comercial, pediu para sair oficialmente
do limite de Grêdito quantitativo que havia naquela época, hoje não existe fiais, e o litnite para emissão de letras,
solicitou o saneamento da Corretora.
Sr. Presidente, anotei todas as perguntas e todas as
respostas, mas temo que esteja a me alongar demais. Tenho umas pergUntas a fazer, porque tenho todo o depoi- menta aqui, tenho a denúncia da Promotora e tenho os
depoimentos do Sr. PaEm na .'ustiça, conflituosos e, veja
bem, já agora no final ele já não acusa frontalmente de
ter- pago alguma autoridade, ele deixou no ar, mas deixou no ar de forma extremamente maldosa, que um senhor fulano de tal, Sr. Álvaro teria ditQ.:. "Essa é a parte
do gordo". Primeiro que eu não acredito que o Sr. Álvaro tenha _dito, se tiver dito, muito menos o Ministro Delfim, diz que acha que o Ministro~ Delfim p-Ode não ter
tido conhe.cimento, que nunca teve conhecimento, que
esteve com o Ministro Delfim e o Ministro- Delfim jamais insinuou. Como ê que s_e levanta tanta calúnia em
cima de uma autoridade que jamais insinuou e que hoje
jã viroU um festival, como se a acusação jã fosse a prova?
Companheiros nossos dizem que não admitem acordar amanhã, os defensores da lei, da legalidade, se o Sr.
Paim não_ estiver preso ou o Ministro Delfim não tiver
- -tenunciado ou o Governo não tiver caído. Amanhã, e se
fala em justiça neste País1
_Qualquer cidadão vem aqui, abre a boca, diz o que
tem, depõe sobre ... Por via das dó vidas, vamos voltar ao
AI-5, por via das dúvidas, estamos na era do AI-5, por
yia_ das dúvidas prende o empresário e cassa o Ministro.
1:: o que se pretende.
Sr. Paim, eu não gostaria, de forma alguma, de ofender V. S• Eu não estou aqui para isso: A mrnha conduta,
~njQ~ra. ~~ja o Vice-Líder do (J_overno, alguns companheiros que aqui estão não co-nhecem, porqUe eu estou
aqui há dezesseis anos. As posições mais liberais nesta
Casa eU: tomei, fia época do AI-5, quando ninguém falava, em matêrias assinadas pela imprensa. Eu tenho autorídade para falar. Eu só faço aquilo que acredito.
VOU dizer a V. S', Sr. Depoente, lamentavelmente, na
minha opinião, v. s• ~ um mestre da mistificação, vou
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dizer-lhe p-orque, V. S• não traz prova, V. St acusã. autoridades, V. S• é falsificador.
No dia 23 de março ae 1983, carta assinada por V. S•
ao Banco Ceritral do Brasil:
(É lida carta do Sr. Paim endereçada ao Banco doBrasil.)
Não vou polemizar com V. 5'" Eu quero os elementos e
voltarei a analisar documentos. Essa é uma questão eminentemente técnica. Eu vou me debruçar em cima dos
documentos. No que V. S• tiver razãO, vai ter a surpresa

de- se estã pensando que eu estou predisposto- de me
ouvir dizer: Nisto V. S• tem razão.
O que foi que V. S• fez? V. s• pegou -está aqui, o documento vai ser anexado à Comissão - V. S• pagou o
Imposto de Renda, quando foi autuado, no valor de 102
milhões, 782 mil e 115 cruzeiros. Sr. Presidente, este Imposto de Renda, não vou me louvar aqui do código, porque eu não sei esses códigos tributários, que são muito
complexos. este Imposto de Renda foi pago pelo Sr.
sobre, se não me falha memória, Imposto de Renda para
emissão de letras num código que foi o 227, logo depois,
cobrado outro Imposto de Renda, o Sr. pega esse mesmo
DARF que o Sr. pagou, adulterou, para o código 0991,
para uma sonegação de cento e muitos milhões de cruzeiros, porque isto aquí é documento, está no rmposto de
Renda; o Sr. falsificou, o Sr. raspou, fez esta carta anc-o
xando. Sabidamente a Fiscalização que o havia autuado,
ao receber a documentação do pagamento, deu o assunto como encerrado; só posteriormente foram verificar
que este DARF, que o Sr. apresentou, se referia a pagamentos de outros códigos e outras rubricas e que já haviam sido apresentadas como quitação daqueles códigos
e daquelas rubricas. Está aqui: o correto era o código
721, o DARF anexado ao Processo PT7140475, de 11 do
5 de 82, xerox totalmente diferente do documento original, rasura nos cantos, especificação da receita e no ·campo.

Temos o documento completamente autentica~'? de
falsificação. Portanto, o que o Sr., como muitos empresários desse Pais, estejam passando crises, que tenha havido uma retração muito gr!inde na economia, que a ve-.
locidade de crescimento que talvez fosse até a lógica conveniente para aquele período de euforia económica do
mundo todo, que não só foi no Brasil, e se nós não tivéssemos aproveitado, estaríamos hoje aqui criticãndo, dizendo que quando todos aproveitaram, nós esperamos a
retração, sem estar preparados, sem ter crescido, sem
coisa alguma. O Sr. cometeu o grave erro de ni.uito capaz, de muito competente, de ser um megalomanfaco,
crescer demais e, infelizmente, teve um acidente de per·
curso; que foi a mudança completa na economia.
Estes s!o, no meu entendimento, os fatos. Eu não tenl:lo uma só pergunta, das respostas feitas pelo Sr. aqui
que não tenha uma explicação. Sou levado a acreditar
nas minhas respostas, porque me pareceram mais lógiM
cas, e de homens que têm um passado melhor do que o
do Sr., lamentavelmente.
Os advogados do depoente têm deb!aterado contra Q
ato do Sr. Procurador-Geral da República que em
tição endereçada à Justiça Federal em Brasllia, com base
nos dispositivos da Constituição, requereu a vocação dos
processos crimes qlle têm andamento pelas varas. criminais do Estado do Rio de Janeiro. Tem sido dito, inclusi·
ve, que se trata de um conluio contra V, Sa., de uma armadilha, transferir para a_ Justiça Federal. O que eu dese·
jo saber ê muito simples: V. Sa. confia, ao que parece, na
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo raz.ões em
contrapartida para desconfiar da Justiça Federal.
Eu não vou nem querer a resposta, porque qualquer
que seja, uma vez que não se sabe da existência de qual·
quer decisão dos juizes requeridos, quer a favor, quer
contra o requerimento, todos os seis processos que cor•
rem na Justiça do Rio de Janeiro -seis processosmais o processo em andamento pela Justiça do Estado de
São Paulo, alêm do outro que corre no foro de Belo Horizonte, viessem a ser reunidos, aquele em curso perante
a Sexta Vara Federal de Brasília, teríamos um desenlace
mais rápido, uma economia processual enorme, sem preN
juízo nem para V. Sa., que aqui não reside, nem para as
eventuais testemunhas, que seriam ouvidas por carta
precatóría em suas cidades de origem; e nem, finalmente,
para os milhares de pequenos investidores, lesados pela
ação do seu grupo, voluntária ou involuntariamente que

Pe-

',

.

teriam assim a oportunidade de recuperar, mais rapidamente, uma parte, por pequena que fosse, das economias
familiares que entregaram a sua guarda.
Mas voltando, desejo salientar que nem V. Sa. nem
seus assessores, advogados e defensores t!m qualquer razão._ Os juízes federais ou estaduais têm direitos constitucionais que não Podem ser retirados, entre os quais, a
inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos, vitaliciedade, já que somente podem perder seus cargos por
sentença judicial. Dessa forma, a independência politica
da Magistratura no Brasil é um fato indesmentfvel, notadamente nos dias de hoje, com o processo de abertura do
Presidente Figueiredo, representando uma tradição, por
to.dos inquestionáveis, salvo nos casos dos radicais, que
não vêm ao caso. Aliás, se me permite, tendo em conta a
sua resposta anterior, a sua preferência pela Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, só pode ser uma preferência
mas_oquista, porque o que osjufzes do Rio de Janeiro ... o
Sr. Presidente, eu estou com um certo receio de estar me
alongando demais, eu não sei se V. Ex• vai preferir que
eu encaminhe, porque a leitura ...
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Eu preferiria
mesmo, se V. Ex• puder...
Eu acho que nós jã- estamos às seis -horas, e no máximo, nós podemos ir com esta reunião ati& às sete e meia ...
O SR. RICARDO FIÜZA- Pois não, Sr. Presidente,
tenho a certeza que V. Ex• tem razão c também haverá
de convir que, em momento algum, o Deputado que fala
a V. Ex• saiu do assunto e trouxe à colação dessa Casa
elementos para melhor esclarecimento da questão,
Eu iria formular algumas perguntas, mas eu não vou
polemizar com Sr. Paim. O Sr. Pãiffi naturalmente vai remeter à Comissão documentos que provam que ele não ê
um falsário, que não falsificou o Imposto de Renda; e alguns companheiros já peiguntaram o que eu ia perguntar, Em seu depoimento gravado, feito ao Sr, Deputado
Eduardo M atarazzo Suplicy, afirmou ter pagamento ao
Dr. Álvaro Leal, atravês de uma sua empresa de consulM
toria, a EXPAND, para o mesmo repassã-lo à autoridade; aqui, ele já disse que ouviu dizer..;. "ouviu dizei" já virou verdade universal.
Quanto o Sr. pagou ao Dr. Álvaro Armando Leal, a
sua empresa de Consultaria, EXPAND? Do total pago,
pode me informar qual o valor destinado ao pagamento
de autoridades?
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- V. Ex• está fazendo ~as perguntas?
O SR. RICARDO FIÚZA- Vou encaminhar à Mesa, para que ele responda à Comissão.
-- _Que comprovantes são estes? Eram cóPias ou uma
simples relação aleatória? Pode fornecer cópia desses documentos comprobatórios? Se puder, agradeceria, em
três dias. Segundo denúncia da Promotora Vanda Rocha, da 13'- Vara Criminal, onde V. Sa. responde processo por estelionato, V. Sa. tinha elaborado um plano contra seus investidores desde fevereiro de 82. Para esclare-cimento desta Comissão,.. V, Ex' poderia explicar em que
constituiu este plano, em que data começou a ser arqui·
tetado? V. Sa. considerou, quando urdia este plano, os
prejuízos e problemas que criaria- para seus investidores
e, em especial, aqueles pequenos poupadores que confiaram suas parcas economias nas dificuldades que adviriam aos seus fornecedores? Como explica este fato? V.
Sa. entregou ao Deputado Suplicy, que fez p-ublicar na
imprensa, relação de cheques não contabilizados de sua
empresa? Esta relação elaborada por V. Sa. e que, ao
meu ver, não constitui documento algum, peta fato de se
tratar de ato unilateral de V, Sa., cita pagamentos que teriam sido efetuados em datas que vão de novembro de
1981 a novembro de 1982. Que vínculos V. Sa. pode estabelecer entre esses pretensos pagamentos com os problemas da Coroa-Brastel, uma vez que esses problemas
afloraram, apenas, em maio de 83?
Esta pergunta se justifica porque uffia relaÇão desses
cheques que ninguém sabe se efetivamente existem, foi
precipitadamente divulgada, insinuando que esses pagamentos se destinavam a remunerar tráfico de influência,
junto a autoridades de área financeira? Ou seriam esses
pagamentos referentes à remuneração parcial de projetas
elaborados pela EXPAND, ao longo do período em que
foi sua consultora?
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Como V, S' explica o desencontro de datas entre os
pretensos pagamentos e os eventos levados?
Sr. Presidente, como vê V, Ex• eu não estou aqui para
polemizar, estou aqui para trazer à colação desta egrêgia
Comissão elementos esclarecedores. Não me entristece,
não chegaria a dizer isso, o fato de verificar que o Sr. Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy tenha dedicado uma
parcela tão grande do seu tempo, ou quase exclusividade
do seu tempo, segundo ele, à busca dessa verdade, segundo eu à exploração polítiCa deste fato. Quando aqui cheguei, há dezesseis anos passados praticamente, aos companheiros que vão chegando, nós nos acostumamos sempre a perguntar: quem é o companheiro novo, etc.
DisseramMme que o Sr. Eduardo Matarazzo Suplicy era
um homem brilhante, PHD em Chigaco, economista de
renome e eu vejo S. Ex•- é um direito que assiste a S.
Ex', eu digo com todo o respeito, não estou para ironizar, porque t~bêm não gosto de ser ironizado - vejo
S. Ex• reafmente travestido aqui de um xerife do Brasil;
não que esta não seja uma obrigação preclpua do parlaw
m_e11tar e do parlamento, mas tornou uma verdadeira obsessão. A minha referência ao eminente Deputado, como
apenas um apelo a S. Ex• que, em momento algum, deixe
essa sua incansável busca pela verdade, mas que tenha
cuidado, pela responsabilidade do mandato de que é investido, pela responsabílidade do seu conceito, pela suas
posições ideológicas, completamente contrárias às minhas, mas que eu respeito, participa de uam esquerda radical, de um partido mais radical, eu respeito, ~ democracia é a convivência dos opostos. Mas eu faço um apeIo a V. Ex', com todo respeito a S. Ex•, que não se anime
demasiadamente com depoimentos e acusações feitas
por pessoas que delas só tém proveito a tirar, não a despreze, mas merg_ulhe profundamente antes de enxovalhar
a honra de homens públicos como o Ministro Delfim
Netto, o Ministro Galvêas, como todos esses que foram
citados, como o Dr. Flávio Pécora, que cu conheço, que
é um profissional sério, que estão trabalhando, certa ou
erradamente, que na minha maneira de entender certo,
para debelar essa críse, que se continue nessa busca que
nós de partido algum, qualquer que seja o partido, abraw
mos um milímetro da busca disso. A Nação quer saber a
verdade, a Nação quer saber a verdade, mas seria impatriótica,_ Sr. Presidente, seria injusto, seria quase desonesto transmitir à Nação uma impressão falsa, dificilmente
corrigível por depoimentos unilaterais, sem Se aprofundar profundamente na questão. Esse é o meu objetivo.
Eu peço ao Sr. Paim, qu_e encaminhe, se possível, as
respostas dele na forma regimental a Comissão e eu vou
entregar ao Presidente as minhas perguntas. Gostaria de
encaminhar ao PreSidente e podemos fazer um documento que a Cornissão.achar necessário.
Sr. Presidente, eu pretendo não polemizar com o Sr.
Paim, para não ter que entrar com maior contundência
em assuntos tão desagradáveis. Mas, se ele quiser, estaremos às ordens.
Sr. Presidente, eu estou encaminhando a V. Ex•. também, os documentos do Banco Central- e não pretendo
que o assunto se esgote nisso - o documento do imposto de renda, estou encaminhando a V. Ex~ os contraditórios e conflitantes depoimentos do Sr. Paim na DelegaM
da de Defraudações no Rio de Janeiro, onde eu faca um
comparativo, onde a Comissão poderá, com toda
isenção, verificar profundas contradições das suas insinuações completamente infundadas. Encaminho a V,
Ex~. também, a denúncia oferecida contra o Sr. Paim e
seus companheiros, na prática de fatos delitUosos, do Sr.
Juiz de Direito da 9f Vara Criminal da Comarca do Rio
de J;,meiro, que é um depoimento, e grifei tudo, Sr. Presidente, falei na ( müssão mas, obviamente, n'ào vou submeter os cOinpanheiros a um suplício desses, quando sei
que o objetivo de todos aqui é estudar e analisar as
peças. V. Ex~ saberá certamente de tirar xerox, e encaminhar aos nossos companheiros para que, na próxima
reunião, possamos discutir num clima de isenção de
emocionalismo, e dentro das peças que se oferecem. Esta
xerox é exaiamerite- do DARF original, onde se verifica a
mudança do código, para insinuar haver pago o imposto
que, na realidade, não foi pago. E ainda mais, do Sr. Juiz
de Direito da t3• Vara Criminal da Comarca do Rio de
Janeiro a denúncia que faz ao Sr. Paim Cunha e ao Sr.
Valdemar Sebastião Raposo. Sr. Presidente, eu peço a V.
Ex• que dê por encerrada a minha intervenção nessa Cow
missão ...
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O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Permita, Deputado Ricardo Fiúza, que eu peça um--es-clarecimento sobre o documento que V, Ex.' acabou de
apresentar, é porque V. Ev ta[vez tenha deixado de ler
uma parte extremamente importante.
O SR .. _RICARDO FIÚZA- Se V. Ex.' qiiiSú eu posso ler, e se o Presidente quiser.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Eu
me refiro ao objetivo do empréstimo ...
O ·SR. _RICARDO FIÚZA está superfamiliarizado...

Eu ve.rifico que V. Ex• _
-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- T<·
nho estudado porque se trata de um assunto da maior
gravidade. É para que V. Ex.' possa esclarecer sobre Q
documento que leu, Uma ve;z que se o documen(O da Caixa Econõmica Federal, a verdade sobre o caso CoroaBrastel, faz- inenção apenas que o emprêstimo de 30 de
junho de 1981 era para a aplicação de capital de giro. En·
tão se foi, se faz referência que era ap·enãs para.-capital de
giro, então esse documento faz uma omissão em "relação
ao que -os próprios, MrnístróS Aiitõnio Delfim Netto, e
Ernane Galvêas disseram em gfício aO Presidente João
Batista FigUelreao:-enn9 e 2<fde setembro quando, em
carta ao Presid.e...nJ.e_ Fegueíredo, disserãm que esses recursos eram destinados à expansão de lojas em S Estados
do Nordeste, 52 lojas, segundo o projeto que foi aprovado pela Caixa Econômic"a, pelo CDE, numa explicação
que está conforme o parecer dos Ministros Delfim ~etto
e Ernane Galvêas, aprovado pelo CDE em 30-6_~81. Quer
dizer, se o documento se omite em relação a isto, porque
na citação de V. Ex~ há uma omissão sobre este fato, e se
faz omissão sobre esse _fato, então o documento mente
em respeito a uma mentira que os Ministros fizeram ao
Presidente da República. Os MinístroS"ãté-ãS;ora Ijão esclareceram esse fato, e se, em algum momento eu procurei e tenho procurado mesmo esclarecer, acho que todo;
aqui deveriam procurar isso atê o fim, a primeira _pessoa
que eu procurei para obter esclarecimento foi o Ministro
Antônio Delfim Netto. Ele se recusou ~ prestar esse esclarecimento.
O SR. RiCARDO FIÚZA- Ele se recusou a receber
V. Ex~ S um direito qUe tem e eu também não receberia,
se fosse agredido como ele foi por V. Ex• em todas as
oportunidades dess~ forma. J\1as, Sr. Presid~nte, se a Comissão quer virar um foro de debates políticos em busca
de dividendo político, permita-me a expressão chula "é
comigo mesmo''. Se ele quiser polemizar, eu trouxe elementos e S. Ex• estude Os elementos e, se os a_c;hªr insuficientes, peça que eu os trarei.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos dar
por encerrado o depoimento de V. Ex•, porque, na verdade, de acordo com _Q objetivO expresso;· a -comiSSãO -e
para apurar fatos. Nós temos que apurar fatos. V. Ex~
apresentou fatos, como já tinha apresentado o Sr. Deputado Eduardo Suplicsy Matarazzo. V. Ex• não fez indagações, a não ser essas por escrito, que eu perguntaria se
V. Ex•as mantêm para que sejam respondidas agora.
O SR~ RICARDO FIÚZA -Peço até que não sejam,
pois é a minha-grande preocupação: polémica, discurso
político, palanque, modéstia à parte, ê o meu forte, e não
é este o foro competente para isto. Por isso eu faço queStão de me ater, exclusivamente, ao meu erítendimento de
ordem técnica e documental.
O SR. P:RESIDENTE (José Fragelli)- Um momento, por favor, um momento. Eu iria dar a palavra ao depoente. V. Ex.' fez uma longa exposição, que consta de
duas exposições do Banco C~_ntral. Não posso deixar de
dar a palavra ao depoente, para que ele, nesta sessão
pública, dê, se possível, a resposta que deva ser dada à
acusação de V. Ex• contra falsificação e, portanto, documentos que aqui se encontram, porque é uma acusação
extremamente grave que V. Ex.' acaba de apresentar com
documentos. Ele tem o direito de exam_i_nar e explicar.
Então eu dou a palavra ao depoente.
O SR. RICARDO FIÚZA - Sr. Presidente, apenas
para completar. Perdoe-me V. Ex~, mas V. Ex• pode dar
a palavra para quem quiser. Se V. Ex• achar que é dispensável, acatando a minha sugestão, não que eu não
queira ...
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_-_OSR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Por isso mesmo eu acho dispensável. O Sr. Paim vai ter outras oportunidades, não s6 aqui, na nossa Comissão, mas sobretudo com relação a essa parte das perguntas formuladas
por V. Ex• Então, eu dou a palavra para que V. S• dê resposta sobre esta acusação de falsificação que lhe foi feita
agora. Eu não tenho intimídade com o Poder Legislativo, mas me causou multo bOa impressão o fato de V. Ex•
dizer que, verificando a verdade ...

O SR. RICARDO FIÚZA- Porque ele foi pago por
um códígo e reapresentado.

O SR. RICARDO FIÚZA- Virei dizer a verdade de
público.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Foi usado para que
o outro recolhimento'?

O SR. ASSIS f>AIM CUNHA- Isso é o mais importante que V. Ex~ poderá fazer.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -S. S• e,tú
dando resposta aos fatos por V. Ex• e expostos e documentados. Vamos ouvir o seu depoimento.

O SR. RICARDO FIÜZA- Virei dizer o que V. s~
disse.

ou foi d<~; Receita Federal, ou foi de quem montou mas
foi efetivado, Ex'
'
O
O
Ex'?

SK RlCARDO FIÜZA- Isso é um sofisma.

Slf.

-

ASSIS PAIM CUNHA- Porque sofisma
1

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Peço que V. Ex• sugira ao Banco Central. ..

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Ex~ vá -a Receita
Federal para ver se não foi recollhido, ao Banco Ceritral
e_ veja se foi usado duas vezes o recibo_. Agora, Ex•1 mai;
um assunto sobre que V. Ex~ indagou ...

O SR. RICARDO FIÜZA- Isso aí é imperatívo e já
saiu no imposto de renda ...

O SR. RICARDO FIÚZA- Eu não pedi respostas
verbais, V. S• é quem está querendo assim fazer.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Perfeito. V. Ex• sugira ao Banco Central, que recebeu essa guia, se houve
ou não recolhimento à Receita Federal.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA-,- V. Ex•, quando diz
que a Corretora Laureano apresentou lucros ...

O SR. RICARDO FIÚZA- De uma houve.
O SR. ASSIS PAlM CUNHA- Se houve o recolhimento na Receita FederaL.
O SR. RICARDO FIÚZA- A resposta é dúbia e
pretende confundir a Comissão~ Houve recolhiineilto da
via integralmente, como está na xerox; posteriormente
ela foi reapresentada ...
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Não houve reapresentação.
O SR. RICARDO FIÚZA- V. S• está querendo polemizar.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Eu não vou pelemizar, Ex• Existe todo um processo no Banco Central; bas·
ta V. Ex• pedir vista.
O SR. RICARDO FIÜZA - ~ por isso que houve
falsificação. Ela foi apresentada depois, como SegUndo
pagamento.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Não houve segundo
pagamento ..

__O SR. RICARDO F1ÜZA- Não h_ouve porque V.
disse que havia feito, apresentando a guia ri:1.sUrada.
Eu não sou dono da verdade, eu não quero ser o nobre
Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy que é o repositório da verdade universal. Eu so"u um simples ente mor~
tal e poss~ cair em erro. Essa documentação me foi for·
necida pela Secretaria-Geral da Receíta_ Federal, que ou·
virá as minhas críticas de público, com a maior ênfase,
da tribuna da Câmara dos Deputados, de incompetentes,
irresponsáveis e de mentirosos, se V. s~ lne provar que
me forneceram documentos falsos. Por que eu vou polemizar com V. S~'? Eu não trato mai~JjQ_a.!;!sunto.
s~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- As perguntas
que V. Ex~ formulou, naturalmente baseadas em docuIllentos, vamos ver pela explicação do depoente como
fica isso e que depoís a Comissão informe, atravês do relator e do trabalho dos Srs. membros da Comissão, porqUe, caso co-ritrârio não terminarenios. V. s~ pode responder e vamos ficar nisso.
O SR. RICARÕO FIÚZA- PoiS não, nobre Presi·
dente.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- O Dr. Wey e determinou o recolhimento espontâneo para arquivar o processo do Caixa 2. Este recolhimento foi feito. Se houve
alteração aqui no código, V. Ex• apure e verifique quem
fez isso.
O SR. RICARDO FIÚZA- Falsária é a Receita Federal?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Ex• mande apurar. V. Ex~ verifique o_ seguinte: houve um processo do
Banco Central, houve um recolhimento na data aprazada, que foi efetivado. O código se estã errado ou certo.

-? SR. RICARDO FIÜZA- Não fui eu quem disse,
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Central, no seu relatório.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- É a mais irretocável
verda.de.
O SR. RICARDO FIÜZA- V. S' é que me deu isso
por escrito.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA~ I'; fantásticaa verdaçl._e, porque todQ_O furo da Laureano, no valor de 50 mi:
lhões de dólares, ficaram na financeira. A Corretoralaureano fechou, jâ com o nome de Coroa-Brastel, superaVítâria, vai ser razão de processo contra o Banco
Central, como vai ser razão de processo por ter fechado
o banco. Estou certo de que V. Ex~ ê um homem digno e
de boa fé. V. Ex' Qeve examinar documento por documento que estiver aqui, para verificar" se sequer um único
desses documentos é falso; todos os documentos se originam do próprio Governo e do Banco Central. Se V. Ex•
tivesse lido, unicamente, o voto do Dr. Wey, V. E~ provavelinente mudaria a sua posição. Eu sugiro que V. E•
leiª_ o voto do D~. yYey.
O SR. RICARD-O FroZA- Sr. Presidente, permitame apenas mais 30 segundos.
Eu queria dizer ao depoente que eu respeito demais o
homem, principalmente quando ele está por baixo. Respeito muito, pois sei o que é ser empresário neste País, sei
dil luta que esse homem deve ter passado. Eu não me
conformo ê com a versão que S. S• quer dar. Eu respeito
muiLo o· depoente, Por is'so eu aposto, neste momento, o
seguinte com o depoente: mando o meu motorista, sem
que eu saia daqui, até minha casa para apanhar um dossiê e-Se eu não tiver um dossiê com 600 folhas, todo ano·
tado sobre este assunto, que me possibilita vír até aqui
para não falar levianamente, eu renuncio ao meu m_anda·
to.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Deputado, nós não precisamos chegar atê esse ponto. V. Ex•
demOt'lstroU um conheciment~ bastante aprofundado da
matéria. Não temos qualquer dúvída sobre as afirmações
de V. Ex•. Temos certeza de que V. Ex• conhece o assunto e, na sua qualidade de Vice-Líder dos mais eficientes,
dos mais brilhantes, que nós temos visto, sabemos que
assim V. Ex~ continuarâ a proceder nos trabalhos desta
comissão.
O SR. RICARDO FIÚZA - Muho obrigado.
o- SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Quantos às
perguntas feitas, agora, eu sugiro ao Sr. depoente que dê
por escrito as respostas, a fim de não alongar ...
O SR. ASSIS PAIM CUNHA -Sr. Presidente, V.
Ex~ deu 30 segundos aq eminente Deputado, peço que
me deixe faiar por alguns segundos.
s-. Ex• fez um desafio de apresentar documento com
600 folhas. Eu vejo que V. Ex• é um homem de bem, um
homem sério e está-me tratando com muita dignidade e
respeito, o que eu agradeço, Não faço um desafio, eu lhe
faço um extremo apelo: eu e V. Ex~ sozinhos, que V. Ex~
me dê a oportunidade de eu demonstrar, conversar e dis~
c_1.1tir, documento_ por documento que eu lhe trarei aqui,
e, _depois dessa reunião, depois de eu conversar com V.
Ex•, aguardarei se V. Ex• afirmar aqui que eu minto, que
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eu apresento docum-entos falsos; eu desafio V. Ex:• a vir,
de público, dcmonstracque eu lalsifiquei papéis e a d~er

que os meus depoimentos são falsos. Eu lhe peço esta
oportunidade.
O SR. RICARDO FIOZA
-AssiS Pãim~Cunha,
com todo o respeito que V. s~ merece, como criatura,
como cidadão, eu me reç:uso a discutir este assunto em
carâter particular, porque as pessoas que foram enxova~
lhadas, o foram da maneira mais pública possível. v. s~
acha que o grande enxovalhado é V. S•, eu acho que os
grandes enxovalhados são as autoridades acusadas de
desonestidade.
=
Uma coisa eu digo~ V. S', tenha a certeza itbsoluta de

=·sr.

que eu vou mergulhar neste assunto com a maior profun-

didade. E. se preciso for, se assim me der liberdade o
nobre companheiro Deputado Matarazzo Suplicy, eu
poderia conversar com V. Ex• mas eu quero estar com
dois ou três companheiros, e posso recebê-los no meu gabinete, para que nós busquemos a verdade. Agora, eu lhe
digo, de antemão, que ê uma questão de foro íntínlo, não
é idéia preconcebida, porque eu não tenho idéia fixa;
quem tem idéia fixa é louco e eu não sou louco. Eu analisei o assunto com profundidade e estou completamente
convencido de que V. S• está num esforço desesperado
querendo reverter uma situação, na qual involuntariamente caiu, quem sabe Deus nas melhor das intenções.
Mui to obrigado.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -.Eu
aceito o convite de V. Ex~.
O SR. RICARDO FIÜZA- Eu estou às suas ordens.
Pode ser em qualquer lugar do Brasil, nós vamos esclarecer a verdade.
O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Concedo a palavra ao nobre Deputado Evandro Ayres de Mour~, p_ara
fazer as suas indagações e se possível ficarmos na apuração dos fatos, não propriamente em exposições porque
senão nós vamos terminar os nossos trabalhos.
Faço um apelo a V. Ex•, nobre Deputado e me_u ami-go.
O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srs. Deputados, depoiS de ter o
nobre Deputado Ricardo Fiúza praticamente dissecado
o assunto, pouco nos restou para falar.
Mas, Sr. Presidente, Senador J~sé Frã:geui, ·eu-cO~side
ro, de início, uma acinte e um achincalhe ao Senado Federal e ao Congresso Nacional o que o Fiúza disSecoú;
praticamente, não nos deixou q~ase nada a fal~!:·
Mas, Sr. Senador- Fragelli, eu considero, de início, um
acinte um achincalhe ao Senado e ao Congresso o
preâmbulo da exposição do Sr. Paim. Porque era o caso
até de não ser admitido, embora o segundo item diga de
quem vem e que não é Yerdade. Porque eu me ac~stumei
a ouvir desde 83, das Oposições, na rua, nos jornais e nas
tribunas a ieclam!lrem do GoVerno, porque o Sr. ainda
não estava na cadeia. E fazendo disso cavalo de batalha,
para dizer que eram incompetentes e omissas, porque um
escândalo tão grande que o Sr. tinha dado, não é só ~
cândalo que diziam, diziarii. nõ roUbo e no rom_b<?, o Sr.
ainda estava impune. Então, esse' segundo item é tOtalmente inverídico, de dizer que foram as autoridades que
lhe chamaram de falsáriO, de estelionatârio, de corrupto
e bandido. Porque aqui está incoinpleto, porque~ coffi a
sua confissão de- hoje de que tem documento do 7aixa 2,
que pagou salários e honorários por serviços prestados e
o segundo documento, apresentado pelo Deputado Fiú~
za, ainda falta estar aqui, o sonegador. Acrescentado no
seu curriculum, sonegador, para cOmpletar.
Eu pergunto ao Sr. Paim: quando a Correto-ra recebeu
a intervenção, qual era o seu ativo?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA -A Corretora ...
O SR. EVANDROAYRESDEMOURAC..:CQualera
o ativo da Coroa?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Senador, ...
O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Sou Deputado.
O SR. ASSfS PAIM CUNHA - Sr. Deputado, o
Banco Central acabo_u de levantar as posições.

O SR. EV ANDRO A YRES DE MOURA- Não. Eu
pergunto é no balancete que o Sr. apresentava de público.

O SR.. ASSIS PAIM CUNHA- A Corretora era abSolutamente sUperavitárÍa.

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Não.
Não estou perguntando superavitária. Qual era o mon·
tante, o valor total do ativo quando ela recebeu os 25 bilhões de_ auxílio financeiro?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA -

Na Corretora?

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Sim. A
que recebeu. Quem é que recebeu 25 bilhões de auxílio fi~
nanceiro?

O SR._ ASSIS PAfM CUNHA_- FoCá Co-rretora.
O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Qual era
o valor total do seu ativo?
Ó SR. ASSIS PAIM CUNHA -

Um bilhão e tal.

O SR. EVANDRO A YRES DE MOURA- Então, I
bilhão e tanto. Isso representava apenas 2,5 do ativo da
Corretora.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA -

Certo.

O SR.fVANDRO AYRES DE MOURA- Então,
nãci" era anormal o auxílio financeiro.
O--sR. ASSIS PAIM CUNHA anormaL

Era absolutamente

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Absolu·
-tamente normal, portanto ...
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Anormal, Excelência. Anormal.

o SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Não.
D-as-autoridades i'lão úa anormal dar aqueles auxílios.
Era normal.
-O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Absolutamenta normal, Excelência.

O SR: EVANDRO AYRES DE MOURA- Então, o
Senhor pediu, de antemão, uma imoralidade, crimíilosamente~ uma imoralidade. se e~a é anormal?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Excelência, o caso é

o sêguinte: é vedado às Corretoras de Valores receberem
a asSístêncíã financeira.

O SR. EV ANDRO AYRES DE MOURA -

Sim.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Então, haviam duas
opções: ou se devolve o lastro ou não se paga.
O SR. EVANDRO A YRES DE MOURA -Estoura
na compensação.
OSR-AS.S!S.!'AIM-CUNHA-- Não..Senií<>setomodinheiro, devolve-se o lastro, ou comunica-se à autoridade. O que é qu~ eu fiz? Antes de devolver o lastro, que eu
quebraria, comuniquei à autoridade: vou devolver o lastro. A autoridade deu os recursos para que o lastro não
fosse.devolyido e fosse pago.
AYRES DE MOURA -Ma> estavam lastre-actoS, realmente, garantidos por títulos que o
Sr. dizia depOsitados, não é?
OSR~EVANDRO

37ZI

fazer o.utra anãlíse,.senào isso. Porque ê por um telefone
que está sendo fechado, se paga ou deixa de pagar; ou
quebra ou continua, não é isso?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA --Exatamente isso.

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Então
não podia ser exig!do como exigiram aqui, que o Banco
Central "fizesse uma anâlise grande daquela operação,
como se faz numa carteira industrial ou noutro sctor do
banco, para se fazer esse desembolso.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Eu não estou contes-tando V. Ex• O que eu estou contestando, Excelência, é o
seguinte: é- que haviam duas opções: ou o Banco Central
decidia dar-me o dinheiro ou devolvia o lastro. Ele optou
por dar o dinheír_o, Excelêncía.

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Optou,
porque o,dinheiro estava: garantido. ~as não h.a~ia essa
garantía, que, paralelamente a este atlvo e ao exJgtdo que
tinha no seu balancete, tinha um fictício no sentido de
não existir mas era realíssimo, que eram as emissões paralelas de letras de_ câmbio de 500 bilhões de cruzeiros
sem o competente lastreamento da garantia, que era o
negócio realizado para aquela emissão de letra de câm~
bio. Então, esses balancetes que eram a prova do Banco
Central de_ que podia reaver esse dinheiro foi fato principal, criminoso que levou a esse desembolso. Então ores_ponsãvel pessoal por isso, por e.<>se prejuízo, não é o Ban- co Central, ê V, S• que deu um documento falso, criminoso, assinado por contadores e pelo pessoal do Banco;
o Banco Central não podia ter conhecimento, naquela
hora, de que existia, aqui, correndo ao lado do trem, um
bicho muito pior, que era a criminosa emissão de títulos
que, na hora de entrar o dinheiro de sua venda, certamente, não foram contabilizados, porque eram títulos
falsos, ~dos ~em_ lastro.
O SR. ASSlS.PAIM CUNHA -

Excelência ...

O SR. EVANDRO A YRES DE MOURA- Um momento. Mas na hora de liqUidar, o dinheiro deveria sair
do caixa. Aí, é que eu penso que houve o desequilíbrio da
sua empresa.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA -

Excelência!

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Era receber, na hora da venda, as letras de câmbio que não
eram contabilizadas porque eram emitidas sem lastro e,
na hora de pagar, certamente, eram pagas no caixa. Quer
dizer, pagava de um lugar de onde não entrou e de onde
não seria ressarcido porque não tinha o comerciante que
fez o negócio com a empresa para portar os seus recursos.
OS R-.
ponder?

,o~.~SSIS PAIM

CUNHA- O Sr. permite eu res--

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Permito, Sr.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Excelência, são duas
coisas absolutamente distintas. Uma, que o Sr. foi Presidente de banco, é uma corretora que faz intermediação ...

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Estavam, por títulos
depositados,

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Fui Presidente de uma corretora e de uma distribuidora também.

OSR. EVANDROAYRES DEMOURA-Querdi·
zer que nesse ponto não houve, por parte do_ Banco Central, insegurança, no que estava lhe dando diante dos
s-eus balancetes.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA - ...é uma intermediação de compra e venda de papel. Eu duvido. que o
Banco Central comprove que a Corretora era deficitária.
O que V. Ex• tem razão ...

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Não. Não tem nada
de balancete, Excelência.
O SR. EVANDRO A YRES DE MOURA - O balanço corifpatado, a anâlise de balanço é que demonstra
a sua liquidez.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Excelência, não-tem
n_a_da de_ balanço aí, Excelência.

O SR. EVANDRO AYRESDE MOURA- Um Instante! E por que na hora de razer esse: adiantamento- e
eu fui Presidente de Banco - ele examina o balanço para
ver justamente o seu realizável e o seu exigível. E por que
aquele momentâneo desequilíbrio? E não tem tempo de

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- E as letras frias, que as emitiu?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Ex• permite que
eu responda, Excelência? Permite?

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Sim.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA - V. Ex• leu o voto do
Dr. Wey?

·O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Não.
Não li, confesso que não li.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA -Se V. Ex• tivesse !ido
o voto do Dr: Wey, por certo não estaria fazendo- esta
pergunta neste teor. Apesar do adiantado da hora, se V
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Ex' permitir que eu leia alguns trechos e com a imparcia~
lidade que deve ter um Deputado, o Sr. per;-;t;ria que eu
lesse?
O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Não.
Ele s6 estanque ...

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Ex• lê.
O SR. EV ANDRO A YRES DE MOURA -Para
mim, ele, estanque e sozinho, não vaie nada dentro de
um processo tão grande como esse. Eu tenho que estar
dentro do bolo de todas as coisas.
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O SR. ASSIS PAIM CUNHA- A corretora nllo estava eril estado falimentar, foi interditada sem estar cm
estado falhnentar, o que estava em estado falimentar, o
que estava falindo era a financeira, porque foi de lá que
se originaram os recursos para irem para a corretora, Ex'-

0 SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Eu,
diante da sua exposição, que não vi nada de acusação no
documento, só o que fulano disse.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA -

Tenho um dossiê de

300 documentos à sua disposição.
O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA -

O SR. ASSIS PAIM CUNHA -V. Ex• vai ler na
voto do Dr. Wey ausência de lastros~ posições fictícias;
cheques enviados pela Financeira à Corretora, por deter~
minaqão da autoridade. V. Ex.• vai verificar todo o infcio
da problemática de maneira nítida,_ clara, insofismável.

Em cinco rilin-utOs,. V. Ex• esse voto e eu asseguro a V.
Ex•, que V. Ex• vai reformular as perguntas que está fazendo.
O SR. EVANDRO A YRES DE MOURA- Eu gastaria de teceber os votos para ler e examinar,juntamente, depois pedir os documentos a que ele se referiu para
eu poder compulsar. Mas V. S• deu a entender as dificuldades foram decorrencia de não ter assegurado maiores
favores pelo mecanismo de compensação como na compra daquele editor, que o Sr. fez não ao Battco Central
nem ao Governo, mas aos liquidantes da própria empresa; e que disse aqui que só de um bem do ativo que vendeu, pagou todo o seu compromisso do ativo comprado.
E que iria -fazer a mesma coisa na Delfim, porque a proposta dos artigos da Delfim, com oito anos de carl:ncia,
com juros privíle&iados na compra e 25 anos para pagar,
com uma inflação de 200%, V. S• ou estaria nadando em
dinheiro ou seria um bilionário deste País às custas do
Banco Central. E quando o Banco Ceritral botou o dedo
af na sa.ngria, então, explodiu. Quer dizer, V. S• confessou aqui, publicamente, que está nessa situação porque
não recebeu esses favores excepcionais que o Banco Central ia lhe dar, à custa de quem? A custa dos investidores,
à. custa do imposto, à custa do erário, à custa do fisco, à
custa, portanto, do povo brasileiro.
Aí, a oposição tem razão- quando comenta em plenário. Agora, estou vendo, quando atacou as autoridades brasileiras, durante vários meses, pelo favorecimento
que fez e pelo caso da Coroa..

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Deputado, qual a
favorecimento-mar que foi feito na_s minhas transações
com o Governo?
Foram feitos à Corretora Laureano. Se o Sr·. verifjcar
deputado, foi montada uma empresa para tirar 15 milhões de dólares do Banco do Brasil. O O_ER,_OF - e o
Sr. ~ Presidente de Banco -empresta dinheiro à corretora, tinha I bilhão 250. O BANESPA, empresta dinhei~
ro à corretora, tinha 140 milhões de fundo absolutamente sem lastro tinha I bilhão e tanto que representava ...

lembro-me de uma coisa "que se dizia no sCrtãQ: não sei
o quê, disse que não sei onde, não sei o que está, por não
sei quanto. Assim são as acusações de corrupção, S. St
não provou aqui, não trouxe um documento contra uma
autoridade brasileira e acabou de confessar que não houve, de corrupção ati vã sua e passiva da autoridade, nesSes casos em que foi envolvida a Coro~-Brastel e as suas
organizações.
POrtanto, dou hoje, aqui, embora muitos, à primeira
vi~ta pensassem o contrário, um atestado público da honorabilidade das autoridades brasileiras e, infelizmente,
dos mecanismos de fiscalização que ainda são, apenas, a
posteriori e não pagam esses furos, a priori, como se faz
em muitos países em que hã inspetores, como na Inglaterra, do Banco Central da Inglaterra, dentro das organiuções. Isto sim, isto é o que se tem que dizer de póblico,
mas, o seu depoimento foi, realmente, um atestado de
honorabilidade para as autoridades brasileiras.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Ex• Permite que
e~

explane?

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Permi·
to.
O SR. ASSIS PA IM CUNHA há fiscalização ...

O Sr. disse que não

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Hã fis·
calização a posteriori.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Ex.•, o Sr. verifica os
relatórios de fiscalização da Laureano que não apresentam só falta de lastro, dívidas, apresenta falsifiCação de
guias de exportação, com ampla antecipação, com o
Banco Central fornecendo recursos a Laureano, V. Ex'vai ver aqui.

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- E a Sr.
-comprou esta corretora.
O SR. ASSIS PA.IM CUNI·_IA- Ex•. exaustivamente
apresentei razões porque eu comprei, se não comprassem
quebrava, a Laureano me devia 300 milhões, V. Ex• vai
ver aqui.

admiro, o Sr. tem uma inteligência privilegiada, como
tem demonstrado, vendo um cadáver, sentindo a catinga
dele.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Eu não tenha inteligancia privilegiada.

O SR. EVANDRO A YRES DE MOURA - O Sr.
deve ter examinado. Eu não admito que unlã. a·ssessoria
do Sr. não tenha examinado a Corretora Laureano antes
de comprá-la, porQ.ue seria uma irresponsabilidade muito grande; seria comprar um cadáver, cmo está dizendo,
tanto não era, que no segundo ano, V. S• apresentou, está aqui o relatório do Banco Central, um lu~ro num capital...
O SR. ASSI_S.PAIM CUNHA- Nada mais verdadeiro, Ex•, porque os recursos foram aloCados lá e, inclusive, o do CDE; a falsa utilização do dinheiro.sue ia para a
Brastel que foi to:da colocada na corretora e a corretora
ficou limpa, deu iucro, deu dividendo e estava limpa na
intervenção.

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Lago
não pQdia estar num estado tão falimentar ...

meu Presidente 6 anos, de maneira que ele tem uma prevenção contra mim, mas eu queto bem a ele.
Sr. Presidente, eu me dirijo ao Dr. Paim para perguntar. Ele disse ainda há pouco que desfrutava de tão largo
prestígio nos meios comerciais, econômicos do País, que
está para fazer uma sociedade com o Dr. Onofre Quinam
para levantar a Brastel e mostrar que essa empresa é viâvel, essa coisa toda.
..Agora, eu pergunto a S. S.•: Sabe V. Ex• que o Dr.
Onofre Quinan é vice~Governador do Estado de Goiás
pelo PMDB e com que dinheiro vai entrat? De onde saiu
dinheiro para entrar V. S• _nessa sociedac;le?
Essa a primeira pergunta.

OSR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Exf' antes de ser o
brilhante deputado que é, 6 muito nobre, me tratante
com imensa consideração ...
O SR. SIQUEIRA CAMPOS -Agradeça os elogias
de V.

Ex~

QuerQ que parta cljretamente para o assunto.

O SR. ASSIS PÁIM CUNHA- Perfeito. Vau lhe dizer o seguinte: um falido e um perdito tem eliminado o
crêdito, não há possibilidade de erguer uma empresa sem
crêdíto, sem fornecimento de produto; o que o Sr. Onofre vai fazer, o que a Onogás vai fazer, é dar aquilo que
não posso e não tenho condições de dar, é colocar mer~
cadorias nas lojas, vender e ressurgir, sem a minha admi~
nistração agora; ê fazer com que voltem os empregos, é
reativar a economia, ê movimentar; quer dizer, ele vai
reativar a empresa com aquilo que o Sr. tem enaltecido,
com a honra pessoal dele, com o cadastro pessoal dele e
vai levantar o negócio.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS- Eu pergunto a V. St
se V. S• sabe que ele é Vice-Governador de Goiás e que é
do PMQB e com que dinheiro V. S• vai entrar, porque, a
Coro.a-Brastel. ..
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Não vou entrar com
dinheiro nenhum.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS -

Parque a Coroa.

Brastel é patrimônio que está em liquidação.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Ex• está cometendo um equívoco.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS -Estou perguntando,

quero_ a resposta.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Vau dar a resposta.
O Sr. está dizendo que está em liquidação, não está em
liquidação, está ocorrendo o seguinte:

O SR. SI QUEIRA CAMPOS- Estã sob intervenção.
O SR.-ASSIS PAIM CUNHA- Nem em intervenção,
está.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- E quebrou na frente.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS- Mas, V. S•estã senda

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Com a pala·

processado, V. S' está devendo. Tudo que V. S• tiver terá
que fazer face aos pagamentos que terá que fazer.

vra o nobre Deputado Siqueira campos.

O SR. EV ANDRO A YRES DE MOURA - Eu me
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O SR. SIQUEIRA CAMPOS___,. Sr.. Presidente, eu reconheço as razões de V. Ex.• agora, usando também uma
expressão muito popular, V. Ex• veja que a oposição dei_tou e rolou no episódio, ocupando todos os tempos, ilimitadamente; eu não vou rne alongar, mas deixo estaressalva e digo mais; V. Ex• não fez isso deliberadamente
nem por parcialidade, V. Ex• é um homem justo, ~ um
_presidente muito correto. 1:: que, realmente, chega ao fim
dO-ini.balho e eu sei que todos ficam, iriclusive ó depoente, exaustos, com vontade de irem para outros compromissos; de forma que eu pedíría a V. El'.'- para interpelar
naquilo que achar correto e vou entrar- na interpelação.
Não vou fazer discurso polftico, porque não cabe e acho
inapropriado, embora todos tenham feito; deitaram e ro-lafam na matêria política e querem desestabilizar o governo, mas eu não vou fazer isso, e não vão conseguir;
não têm competência nem condições para ísto.
V. Ex~s querem tudo o que é ilegal, V. Ex•s são a oposição que age fora do contexto legal, não são uma oposição 'legal, sob nenhum ponto de vista.
Sr. Presidente, estou sendo provocado. Peça aos
nobres Deputados, particularmente ao Deputado Suplicy, que tem, por eU ser defensor de Paulo Maluf, alguma
coisa contra mim· e· Cle sabe que vai ter que agUentar o

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Ex• está dizendo
que está em liquidação.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS- V.Ex• estã fazenda

muito sofisma. Eu quero saber o seguinte: sabe v. s• que
-ele é do PMDB'? E com que dinheiro V. St vai entrar nisso? E lhe afirmo mais, sabe V. S• que as lojas estão abertas, vendendo e fazendo promoção? Então, V. S• não vai,
já fez.

v. s•

Agora, quanto aos empregos, eu luto muito para industrializar o meu Estado e o País, de forma que a economia possa, nas regiões todas, ser fortalecida para que
não haja concentração de riqueza em determinadas
áreas, sou um homem que adota a teÓria do pleno emprçgo, de maneira que isso não vai servir para mim, essa
prOpaganda do Sr. Se as suas atividades fossem ilícitas,
muito bem, seria muito bom, mas, as suas atividã.des eu
entendo elfcitas. S.· S• está sub-judice, está em julgamento, está em questão por esta Coini.Ssão e os democratas
terão que, naturalmente, aguardar o relatório final e a
decisão desta Comissão. V. Ex• tem todo o direito de se
apresentar aqui e fazer a defesa, mas deve me responder,
suScintamente, até para encerrarmos a reunião mais rápido.
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O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Ex~ então me permite esclarecer. Primeiro, eu não vou entrar com dinheiro algum, Ex•

O 'SR. S!QUEIRA CAMPÓS -

DIÁRIO
DO
NACIONA!, (Seção 11)
.. ... -CONGRESSO
- - --

-~~

Mais u~ milagre.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Ex•, eu sou dono das
lojas Brastel, que estão em regime de falência, com continuidade de negócio. _O juii:, fio Rio de Janeiro, autorizou

o negócio. E autorizou que a Onog~s movimen-tasse as
lojas Brastel, desenvolvendo-as e tocando os_ negócios
para frente, sob decisão judicial e iü'fo minha, -Ex• Não _e

decisão minha, Ex•, é decisão judicial. E não estou entrando com dinheiro algum. O que o juiz determin_ou,- p
que o juiz consentiu é que as lojas sejam reativadas_, atua~
das e não fechadas._ t isso que ocorre. E V. Ex• cometeu
um equívoco. o sr. -fãlou em liquidação. Liquidação são
as empresas financeiras.
O SR. SIQUElRA CA1\lPOs-=-!='a!êtiCii-6 a me~rna
coisa. Eu quero saber~ a última perg~nta, mais diret<!-mente. V. Ex• sabe que o _Dr. 9nofre é também ViceGoverna:dor e é do PMDB?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA~- Sei que ele é ViceGovernador e é do PMDB.
O SR. SIQUE!RA CAMPOS :_::~Muito bem. Agora,
eu queria também dizer aqui a V. Ex• que eu entendi qUe
V. S• foi levado a comprar:_ se eü entendi- a Corretora Laureano, porque V. S• tinha lã 180 milhões de cruzeiros. Esse empréstimo foi feito em dinheiro ou em letras
de câmbio?

-~-

pregado do Ponto Frio. Eu fui um dos homens mais .bem
remunerados deste País.
O SR. S!QUE!RA CAMPOS- Coino tal. emprega·
do. Era empregado. Não era sócio. Era empregado.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Sim_ Ex~ Re.cebendo
um salãriQ inusitado, na época, uma credencial como comerciante ...

O SR. S!QUE!RA CAMPOS- Talyez uns 20 bilhões
de salário menSaL
O SR. ÃSSIS PAIM CUNHA- Com um conceito de
-comerciante- que V. Ex• ~ã? Yai acredit~r C!Jl mim mas
existe toda a indústría nacional que V. Ex• pode inquirir.
E o meu desenvolvimento foi em virllide da confiança
que indústria de eletrodomésticos deste País depositava
em mim. E jamais dei prejuízo a quem que i que seja, em
todas essas absorções. V. Ex• convoque quem ·quiser,
para verificar se foi, se esta não _l! a verdade dos fatos.
O SR. SI QUEIRA CAMPOS- A CqmissãO-dirá. As
empresas dos filhos, as quais V. S• fez referências, dizend_o__que são empresas bem sucedidas, bem assim, os negócios, as casas suntuosas, as mordomias das protegidas
foram montados e estão sendo mantidos com que recur~
sos?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Ex• comete: um
erro de má informação total. A casa em que eu residia
pertencia à Brastel e era, realmente, um luxuoso apartamento. E hoje, pertence à massa falida e aos credores. A
fazenda é de propriedade da empresa.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA :...__E-m let!as-de-Cãmbio
e o Sr. Langoni as transformou em dinh~ro, no m~s!TJO
dia, para a Corretora Laureano.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS- Eu estou faland_o em
protegidas e n~ão na famíli~ -~e ~. Ex' e no_s negócios de
·seus filho~.

O SR. SI QUEIRA CAMPOS ..:....·v:.s.• pagOu m-ais ao
Dr. Roberto Laureano, pela compra da empresa, além
de ter pago outras dívídas da empresa - 100 milhões a
um, outro tanto a outro - pagou mais 50 miihõ_e~ de
cruzeiros, foi em dinheiro ou em letras de câmbio?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA -Os negócios de meus
filhos, é o seguinte Ex•

O SR. ASSIS PA!M CUNHA câmbio.

Foi em letras de
- --

0 SR. SIQUE!RA CÃ/i!POS- Veja só, Sr. Présidente, são essas as interpelações que faço e farei as se;guintes. _
Se V. S.•, como diz, para detratar a homens dignos,
como Flãvío Pécora, Delfim Netto, Ernane Galvêas e
outros, V. S• foi levado a fazer maus negócios, cozpo se
explica, sem se mostrar uma evidente contradição de V.
S• que para fazer maus negócios, V. S• fosse obrig~do a
p;gar ao Sr. Álvaro Leal, que V. S• dísse ser sócio e arrêcadava dinheiro para dar a Flã vi o Pécora - esse homem, que ê de uma dignidade a toda prova, e que trabalha num esforço concentrado em favor do País_- como
v. s• se explica ter que remunerar alguêm para fazer mau
negócio?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Em primeíro lugar;
Ex•, eu não remunerei o Dr. Alvaro Armando Leal para
fazer maus negócios.--·-O SR. SIQUEIRA CAMPOS- V. S.• disse aqui que
o remunerou para fazer esses negócios. Er~ influência e
só fez maus negócios. sempre rez -maus negócios.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Ex•, está_ aqui _à Sua
disposição, o assunto d"a CREDITUM, em que V. Ex•
vai ver que a autoridade me dá to anos para pagar, 5
anos de carência e 60% de correção monetária, cotn documentos do próprio -Governo, Ex•
O SR. SIQUE!RA CAMPOS -Muito bem. Estou
revelando as contradições de V. S•, em 1966, era empregado do Ponto Frio. Em dois anoS, V. S• passou a dono
absoluto da Brastel. Em 1974, oito anos depois, da condição de empregado, V. S• passou a dono da Coroa, da
Financiadora, em 1974. Em f982, a dono de um col!-lplexo·de 41 empresas, inclusive um banco e chegou a querer
a comprar a Delfim e a montar um banco de Investimentos. Como explica V, S• esse gigantesco e veloz crescimento?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Ex• s_C? esquece
que eu tenho 40 anoS de trabalho, que eu não fui um em-
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O SR. SIQUEIRA CAMPOS- V. S' Citou-os -Como
negócios bem sucedidos, de uma filha e de um filho e citou o nome deles. t por isto que eu estou falando.
O SR. ASS.IS PAIM CUNHA ---Ex•, se o Sr, for a
Miguel Pereira, verificarã que lã tem um hotel, que se
chama Pousada Hotel, um pequeno hotel, que estã, realmente, muito bem sucedido e muito bem administrado.
E nà_o ê rico, não é coisa suntuosa. É um hotc::I p~queno e
bem administrado e bem sucedido. E a fãbríca LantO, (?)
em Vassouras é a única: índústria do local. Era um artesanato que mantinha mais de 3 mil famílias. Estã sendo
mantido a duras penas. E apesar de toda a mã vontade
do Governo, de todo o empenho do Governo em medestruir, estamos conseguindo ainda exportar.
O SR. SIQUI?JRA CAM PÔS - :O r. Paim,- diga-me
com sinceridade, os ataques ao Dr. Flãvio Pécora, aos
Ministros Delfim Netto, Ernâni Galvêas, não são resultantes do ódio que V. S• passou a devotar a estes homens
dignos, em razão de lhes terem impedido de comprar o
Grupo de Poupança Delfin, bem assim, de ter decretado
a liquidação do seu Grupo, como também, por tâtica, de
se transformar em vítima e obter o apoio da OpOsição,
contra o Governo?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Eu tenho demonstrado e apresentado documentos, Ex•
O SR. SIQUEIRA CAMPOS acredito e vou analisá~los.

Nos quais eu não

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- O Sr. vai analisá-los
e estou certo, pela honradez de V. Ex•, que vai testemu~
nhar a autencidade deles. Eu disse e o Dr. Álvaro Leal,
um dia, vai lhe dizer, que os ganhos dele, a quem se desti~
navam. Eu jamais disse a quem quer que seja, ao DepU-tado Suplicy, a q_uem quer que seja, que eu dei dinheiro
ao Ministro Delfim ou ao Ministro Galvêas, ou isto insi~
nuei. O que eu disse foi que o Dr. Álvaro Leal, para valorizar a sua taxa de serviço disse, que o assunto da Delfin
era 2 bilhões, porque ia ter a parte dQ.. "gordo". E eu o
que disse é que, jamais, o Ministro Delfim insinuou um
assunto desses._ E. o ódio de que V. Ex!. fala sobre o Ministro belfun, Gai_Vêas, não ê exatamente esse._Eu não
teºho ódio pelo Ministro Delfim e nem pelo Ministro
Galvêas.

O SR. SIQUE!RA CAMPOS- t uma tática, afinal,
para passar de réu à vítima.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Ex•, talvez não seja
o lugar próprio aqui, porqu-e--eu não tenho utilizado isso.
Mas em termos pessoais, se V. Ex• se dignar a me ouvir e
comprovar as torpezas que foram feitas contra mim, justificariam todo o ódio que eu, eventualmente, demonstre.

O SR. S!QUE!RA CAMPOS- Dr. Paim, neste ponto eu_acredito em V.S• Perdoe-me, eu tenho que dizer,
porque V. Ex~ estã_ usand_o todas as torpezas contra o
Govern-o -para poder se libertar, fugir da punição V. S•
está sendo processado por estelionato, a representação
que eu tenho aqui, da promotora é um negócio gravíssfmo e não tem envolvimento do Governo, não. O Juiz as
acatou, então, V. Sf vai dizer que ajustiça é comprada
ou influenciada. E V. S• Yai ali ...
O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Não, Ex• Porque
não decretou minha prisão, apesar de todo o esforço _do
Governo, os juízes não decretaram minha prisão ...
O SR. SIQUEIRA CAMPOS - Eu vou concluir.
O SR. ASSlS PAIM CUNHA- E se V. Ex• tivesse
lido o voto do relator do Tribunal de Alçada, V. Ex• não
estaria, por certo, fazendo essas conclusões.
O SR. S!QUE!RA CAMPOS - Y Ex• é de uma habilidade impressionante, chega à chantagem sentimental,
à chantagem do desafio, ao desafio não somente de ser

processado pelo Governo, quando V. S• sabe que as suas
declarações servirão para atenuar ou para agravar sua si~
tuação, tão somente. Processado já está sendo_, __ l).ão precisa ser proCessado mais, precisa na realidade de se agravar. Todas aquelas denúncias têm que ser agravadas, se
for o caso, se for justo, se no entendimento do julgador
V. S• estiver dentro daquilo que eu penso no momento.
Eu penso e digo, porque V. S• disse aqui que bem entendeu._ Então, chegando a tudo isso de V. S•, a este desafio,
ao desafio pessoal e à tentativa de envolvimento pessoal
dos Deputados que lhe acusaram, frontalmente Ricardo
Fiúza e a mim, de um encontro pessoal, eu vou dizer a V.
s~. eu temo isso. Eu gostaria de ir a um encontro pessoal,
mas, Sr. Presidente, depois de uma exame psiquiátrico
do Qepoente. Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao relator, o nobre Senador José Uns.
O SR. JOSt UNS- Sr. Presidente ...
O SR_ EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• se inscreveu; mas V. Ex• teve oportunidade, V. Ex• vai me perdoar, mas eu não vou dar a palavra. Assim, nós não vamos terminar, V. Ex• vai me perdoar mas eu não- vou
abrir precedente, pois se eu abrir para um vou ter que
fazê-lo para os outros.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Com maior respeito Sr. Presidente, aquele momento V.
Ex•. disse que eu poderia, pelo menos hã necesidade de
esclarecimento de um ponto da maior importância, trazida aqui por documento ...
O SR. RICARDO FIÜZA (?) -~Eu também tenho
um ponto a esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Se eu abrir
um precedente, nós vamos continuar. Eu vou dar a palavra ao Sr. Relator e encerrar a sessão.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY (?)Sr. Presidente, insisto em ter o direito de ter, para um
breve esclarecimento, que é da maior importância.
O SR. RICARDO FIÜZA (?) -Sr. Presidente, nós
temos esclarecimento a prestar,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Nós vamos
fazer novos debates, vamos abrir novos precedentes.
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Eu dei o tempo o tempo que V. Ex• desejou e eu não a
darei a mais nenhum. Nobre Deputado, eu vou encerrar,

V. Ex• vai me perdoar.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Não Sr. Presidente,
eu insisto em ter o direito de um_ breve esclarecimento,_
porque é necessário a verdade ser exposta. Isso é uma
tentativa.·~-

O SR. JOSt LINS -

Mas não com viQlência. Com

toda ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu dou a palavra ao nobre Deputado e vou encerrar a sessão.
O SR. JOS!:. _LINS -

V. Ex.' me permite?

Sr. Presidente, eu ouvi c_om muita atenção o depoimento do Sr. Paim Cunha. Como relator, compete-me,
principalmente, analisar os debates, os depoimentos, as
perguntas, para afinal de contas, chegar a uma conclusão, que deverá fazer parte do meu parecer. Não deixo,
porém, de registrar as tremendas contradições que surgem no depoimento do Sr. Pairo Cunha. Creio- que, a
esta altura, o material disponível para o relator jâ é
imenso, mas· eu não itle furtarei e nem posso me furtar a
fazer algumas perguntas, embora Sr. Presidente, eu tenha que repetir algLtmas facetas do que já foi aqui perguntado. Mas, isso será feíto para que o relator se esclareça com mais cuidado.
Eu gostaria Sr. Presidente, de antes de entrar na análise da questão, fazendo inclusive algumas perguntas ao
depoente, levantar, aqui, um problema que me parece
muito importante e, nesse momento, eu me dirijo diretamente ao nobre Deputado Suplicy. S. Ex•, fez referência
a ofíCios do Ministro Galvêas, do MinistrO Delfun, que
encaminhariam o do-cumento da Caixa Económica do
COE, trocando, por assim dizer, o objetiv.o da aplicação
dos 2 bilhões e meío de cruzeiros, emprestados pela Caixa Económica e, que, no contrato, se referem a aplicações em capital de giro. Eu gostaria que S. Exf fizesse
chegar à mesa, para uso do relator inclusjye, cópia desses
ofícios, porque serão peças importantes, para nós, no assunto.

O SR. EDUAR-DO SUPLICY- Se permite, era exatamente sohre esse ponto que eu gostaria de prestar um
esclarecimento.
Se permite o aparte, já combinadq,

O SR. JOS~ LINS - Pois não. Concedo o aparte ao
nobre Deputado.
O SR. EDUARDO SUPLICY - GOsiaríi de pedir
desculpas ao Presidente por ter-me exaltado, considero
que V. Ex• tem conduzido os trabalhos de maneira excelente, por isso peço desculpas, Sr. Presidente.
Gostaria apenas de ressaltar que o Governo está. faltando com a verdade a si próprio. Vou ler três passagens
de três documentos diferentes, relatando sobre os objetivos do empréstimo de 2 bilhões e meio de cruzeiros, em
30 de 6 de 1981. O Deputado Ricardo Fiúza leu o relatório, a verdade sobre o caso Coroa-Brastel, divulgado
hoje, em maio de 1984, apenas Com 4 linha~;. "O financiamento aprovado, portanto, não se destinava a custear
investimentos, e siin a reforço de capital de giro do grupo
Coroa-Brastel, sendo licito, por isso, aos ·administradores daquele grupo, alocar os recursos sobre título nos negócios que mais lhe conviessem." Aqui, estã-se querendo
dizer que rião' !oram para a expãiiSão do grupo CoroaBrastel, foi para capital de giro. No documento, capital
de giro ajuda a expansão, mas no documento enviado
pelos M hüstr_os António Delfim Netto, Emane Galvêas ...

do de examinar, está ali o plano de expansão -52 noVas
lojas em cinco Estados brasileiros, detalhados, Com fluxo
de entrada e saída de recurso. O ter~eiro documento, que
comprova que o Banco Central está faltando .com a verdade a si próprio, é justamente o voto do Diretor de
Mercado de Capitais, Hermann Wey, que com tanta dificuldade o Sr. Assis Paim Cunha, até agora não pode ter
a oportunidade de ler aos Srs. Membros desta CPI; todavia, peço para ler só três linhas,. "Em sua contabilidade,
a Coroa Financeira transferiu o débito, remanescendo
da extinta Laureano para SNCI, passando a reiistrar no
artigo da financeira sobre a rubrica, outros devedores,
débito em nome da SNCI que fizeram posteriormente,
quando do deferimerito -pela Caixa Económica Federal,
dos recursos oriundos de operação com o lastro hipotecário, realizada com o SNCI em função do esquema da
absorção da Laureano". Algumas linhas abaixo, repetindo, falando sobre o mesmo empréstimo, atê a data da liberação de recursos pela Caixa Económica Federal, com
vistas a viabilizar o esquema de absorção da Laureano,
que se deu em 17 do 8 de 81, E hã ainda o_u_tras passagens
do mesmo teor. O Banco Central, em seu documento,
aprovado pela reunião da diretoria do Banco Central,
que díz que os recursos foram feitos para põSSibilitar a
absorção da corretora Laureano pelo grupo CoroaBrastel."
Os Ministros haviam dito que o objetivo era o exposto
e aprovado na reunião do CDE, onde os Ministros faltaram com a verdade ao Presidente da República.
O SR.-JOSt LINS_- V. Ex~ está enganado.

O SR, EDUARDO MATARAZZO SUPLICY
São. E é o relato, agora, do Banco Central que mente a si
próprio.
O SR. JOSf: UNS- Eu gostaria que V. Ex~ encaminh!iSS]!: a mesa os ofícios a que se referiu a pouco ...
O SR.JOSl:.FRAGELLI- EIJ.peço a V. Ex• para encaminhar, assim ficamos com ...
O SR. JOSb. LINS- Eu gostaria que V. Ex• destacasse o oficio a que V. Ex• se referiu.
O SR. RICARDO FlÚZA- Sr. Relator, V. Exf me
permite um aparte de 20 segundos?
O SR. JOSÉ UNS- Com p!azer, não posso dar a V.
Ex• um tratamento diferente.

O SR. RICARDO FIÚZA.- Na realidade, não hã
nenhuma contradição, porque o que _o D_eputado acaba
de ler é o que está no relatório que encaminhei, é uma
passagem que realmente consta _no relatório.
O segundo ponto:, esta passagem, para que fique bem
claro, que os Ministros teriam informado ao _Presidente
da República foi lida de jornal, não é um documento foi
Jida de jornal.

O terc~iro põntO, realmente, no meu entendimento o
capital de giro é reforço para a empresa e realmen'te,
houve a garantia_ hipotecária de um valor muito grande,
que foram as faZendas bocaínas; anteriormente, não havia essa garantia imobiliária de propriedade do depoente, que foi avaliada por 7.6 bilhões de cruzeiros e foi
dada em garantia por 3 bilhões; só para esclarecer e estã
encerrado o meu apa~te._
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Um momentinho, veja V.
como basta juntar- esses docUmentos !;'em os debate:_s__.__
porque a apreciação desses documentos vai ser feita pela
Comissão, pelo relator e pelos Srs. Senadores.

Ex~

O SR. JOS~ LINS- São estes documentos que eu pediria a V. Ex•

O SR. JOSÉ LIN_S_,.... Por iss_o, Sr. Presidente, eu simplesmente pedi os oficio"s ão Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy. Estou vendo que S.Ex'" não tem os ofícios,
_e sabe por quê? Porque esses ofícios nãO existem.

O SR. EDUARDO SUPLICY - Exato. Mas eu vou
ler só essas três linhas. Eles dizem, ao Presidente da Presidente, o seguinte.~. "Em 22 de 6 de 1981, a Sociedade
Nacional de Comercialização Integrada Ltda., apresentou ao Ministro da Fazenda, uma carta proposta, solicitando um financiamento de 2 bilhões e meio de cruzeiros, para implantação do seu plano de expansão, visando
as regiões Sul e Nordeste do País." E quem tiver o-cuida-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Eu
farei entrega de -cópias" e xerox dos" óficiõ-s;mas o Jornal
O Estado de S. Paulo, e a Folha de São Paulo que publicaram na íritegra,- aCr~dito, merecem credibilidade do
documento, publicado no dia 28 daquele mesmo mês, 28
de setembro de 1983, publicado na íntegra na Folha e no
Estado, acredito que merecem credibilidade ambos os
jornais.
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O SR. JOSÉ LINS- Sr. Presidente V. Ex' está ouvinEfo a confirmação do nobre Deputado Suplicy que não
tem os ofícios. E sabe por quê.? Porque esses ofícios não
~stem; há um ofício do Ministro Galvêas, simplesmente encarriinhando o documento ao Secretário Geral do
CB, que é o Ministro Delfim Netto. E há um despacho
do Ministro Delfim Netto no processo, encaminhando o
documento da CEF ao CDF.
Então, vejam bem V. Ex•, nós estamos aqui raciocinando sobre documentos hipotéticos, isso não tem sentido. Ê preciso que a verdade seja realmente esclarecida.
Mas eu vou adiante, Sr, Presidente,

O SR. JOSJ'. FRAGELLI - Eu quero só escl~recer
que no momento que for apresentado o oficio ele será recebido pela Comissão e encaminhado.
O SR. JOSÉ UNS- É claro, Sr. Presidente, essa-é-a
intenção do relator, mas eu sei que esse documento não
existe e assim mesmo S. Ex• insiste em dizer que vai
apresentá·lo a Comissão.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Qual o documento, Sr. Relator? A carta dos MiriistrõS
ao Presidente existe e estâ aí a cópia.
O SR. JOS:Ê LINS - V. Ex• sabe que não existe, então eu pediria a cópia dos ofícios a V. Ex•.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY- A
cópia dos oficias ao Presidente, datada de 20 çle setembro de 83 ao CDE.
O SR. JOSÉ UNS - O documento foi encaminhado
a aprovação do COE.
O SR. EDUARDO MATARAZZQ SUPLI.CY -Se
nào existe é mais uma intriga porque está ..
-o--SK:70SÉ LINS - Mas, V. Ex• disse que ex:ístia,
que tinha aqui o documento.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYNão o que eu mencionei é o documento ...
O SR. JOS1! LINS- V. Ex• disse,apontou a contradição entre o contrato que se refere ao capital de giro e
-Os ofícios dó Ministro Delfim Netto e Galvêas, aq Presidente da República, dizendo que não era para capital de
giro, ainda maiS-que V. Ex~ sabe que o uso do termo capital de giro ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Está aí, na carta do Presidente da República, publicada na
. íntegra no Estado de 20 do 6 de 83 e vou entregâ-la ao repórter César, do O Globo; e mostrou-me a cópia xerox
dos documentos enviados pelo Palácio do Planalto, distribuídos à imprensa, V. Ex• não acredita no que é publiCãdo na imprensa sem que os ministros tenham desmentido.
O SR. JOSf: LINS- V. Ex• tinha falado nos ofícios.
Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex• ...
O SR. JOSÉ FRAGELLI --Por favor, vamos ouvir o
Relator, que estã com a palavra.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Então, como nãg exi~tem esses documentos os jornais A Fo·
lha e o Estado também são mentirosos:
O SR. JOSÉ LINS- Sr. Presidente, a promotora de
Justiça, Vanda Menezes Rocha diz na sua acusação ao
Sr. Pairo Cunha:

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Exm9 Sr. Dr. Juiz de Direito -da 13'- Vara Criminal da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
A Promotora de Justiça, que esta subscreve, no uso de
suaS atribuições legais, vem oferecer denúncia contra Assis Paim Cunha e Waldemar Sebastião Raposo, qualificados, respectivamente, às fls. 43 e 78, do inquérito policial, que a esta acompanha, pela prática dos seguintes fatos delituosos:
.. ''No correr de fevereiro e março de 1981, de todo
o anel de 1982, desde o seu início até o final, e do pri-
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meiro semestre de 1983, os denunciados, Diretores
de empresas integrantes do complexo, financeiro e

comercial, denominado Grupo Coroã- Brastel, in-:.
clusive das coligadas Coroa S.A.- Crédito, Finan-

ciamento e Investimento, SERCO :_--Serviços de
Crêdito, Cadastro e Cobrança Ltda., e SOPRO so-ciedade de Processamento de Dados Ltda., sediadas nesta cidade, concertaram um plano, para, manipulando os negócios do conglomerado, especialmente da Financeira, implantarem um gigantesco
projeto de fraude, em prejuízo -de investidores, no
mercado de capitais. Consistia o ardil em a SERCO,
assumindo, falsamente, a condição de procuradora
de supostos adq uirentes de bens de consumo durâw
veis, na verdade, inexistentes, emitir Letras de Câmw
bio frias, isto é, a que não correspondiam lastro em
qualquer financiã.m.ento, qt.ie, aceitas; com fraude,
por Coroa Fina:riCeira, eram, em seguida, negociaw
das em operações do chamado mercado aberto, com
a menção explícita de que haviam sido emitidas, de
acordo com as normas ditadas pelo Banco Central
do Brasil. Esse comportamento ardiloso, implantado e desenvolvido por ambos os denunciad_os, constitui ideação do primeiro deles, Assis Paim Cunha,
que o transmitiu ao segundo, Waldemar Sebastião
Raposo, merecendo, deste, plena, voluntária e consciente adesão. Do derrame de letras frias, a que promoveram, resultou proveito ilfcito, em beneficio de
Coroa Financeira -e-dos próprios denunciantes, qUe,
segundo se indicia, aplicaram uma parte menor do
proveito ilícito amealhado, na aquisição de bens, em
nome da coligada Sociedade Nacional de ComerciaM
lização Integrada Ltda., dando, ao restante, destinação ignorada, e prejUíZo de trinta e quatro Iriil
quatrocentos e trinta e oito iilvestidores, cujos nomes, valores individualizados das aplicações, datas e
locais em que se consumaram- os crimeS~ Cõnstãifi
dos documentos acostados aos Apensos de n~' I a 23,
que ficam incOri:iói'ãdos a esta Dem1ncia, totalizando, o prejuízo, em Cr$ 375.553.678.907,00, considerando º--~alar de resgate dos títulos fraudulentamente emitidõS.'' -Pergunto, Sr. PreSidente, ao depoente, se ê verdatie
que S. S• esteve envolvido na emissão das letras frias,
c_onforme já propalado. Sim ou não?

O SR. EDUARDO MATARAZZO.SUPLICY Coino estão aqui os documentos que V. Ex• disse que
não existia, eu peço ao Sr. Assis Paim Cunha que esclareça, exatamente, a existência deles.

O SR. PEDRO CORREA- Sr. Orador, eu peço um
breve aparte somente para saber uma razão. Esse ernprêstimo que o Deputado Eduardo Suplicy e.stá citando
foi concedido em junho de 81, esses ofícios a que ele está
se referindo foram oficias datados de junho de 83.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPbCY São de 20 de setembro de 8.3 onde são esclarecidos ...
O SR. PEDRO CORREA - Gostaria apenas de saber se esses ofícios teriam algum efeito.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Este é um assunto encerrado. I:: matéria para ser apreciada pelo relator e pelos Srs. Senadores.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYFico grato, já que o asSuD.to Cstã encerrado.
O SR. JOSÉ UNS - Sr. Presidente, esses ofícios a
que V. Ex• se refere não são aqueles a que se referiu anteriormente, porque aqueles não existem, simplesmente.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O
emprêstimo foi de junho de 1981, nobre Senador.
O SR. -PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos juntar
ao processo e fica resolvida a questão.
O SR. JOS~ LINS ~Eu tenho conhecimento do processo e esses ofícios não existem.-S. Ex•, simplesmente,
t!stá fazendo referência a CóíSã. que não eXiste. Se for
possível conseguir cópias dos ofícios que estão apensos a
esse processo encaminhando oficio dos Ministros Emane Galvêas e encaminhando o processo ao CDE, gostaria que SL Ex• me mandasse.
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O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- En·
tão, a Caixa Econômica Federal mentiu ...
O ~R. JOSE. LINS- Este é um outro problema. Eu
fiz uma pergunta a V. Ex•, V. Ex• não respondeu e estou
satisfeito.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -Eu
estou respondendo.

O SR_ PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Nobre Senador, qual ê a .sua indagação?
-O SR. JOS~ LINS- Eu Ind~guei ao Sr. Paim Cunha
se, realmente, S. S• esteve envolvido num problema de
emissão de letras frias. Só isto. Sim ou não?

-o SR. PAIM CUNHA- O que o ilustre Senador me
propõe- ê Uma resposta extremamente simplista de um
sim ou de um não. O que V. Ex•, no decorrer do meu depoimento, ouviu, disto hã farta documentação que vou
deixar em seu poder, na convicção de que, com sua honra pessoal, que V. Ex• vai verificar que todas as origens
dos meus problemas se deveram à Corretora Laureano e
às dívidas que contraí para a solução desse problema que
redundou num problema multiplicado que é este do caso
CoroawBrastel.
O SR. JOSf: LINS - Segundo depreendo do que diz
V. S•, V. S• confirma a emissão de letras trias, tentando,
apenas, jUStificar o porquê. E, assim entendendo, Sr.
Presidente, acho que bastaria essa confissãO do déjlõente
para caracterizar, indisfarçavelmente, o dolo com que
agiu na esfera da fraude patrimonial. O depoente é responsável, e confeSsa isto, por um derrame escandaloso
de letras frias no mercado financeiro, o que, conforme
apuração do Banco Central, para um to"ta] de financiamento de 52 bilhões, 417 milhões, 489 mil e 151 cruzeiros, haviam 375 bilhões, 553_ milhões, 678 mil e 907 cruzeiros de letras de câmbio. Logo, 323 bilhões de letras
frias para um total de 52 bilhões de letras verdadeiras.
Esta é que é a verdade. Aí, perguntaria ao nobre depoente o que fez S. s~ desse diilheiro que for tirado de 34 mil e
438 aplicadores, muitos deles de parcos recursos que
confiaram em V. S•?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- A maioria absoluta
desse dinheiro foi para cobrir o furo que o Governo fez,
e injeio-u-dinheiro--do Banco do Brasil, do CEROF, do
BANESPA; foi para cobrir este furo. Houve efeito multiplicador desse dinheiro que foi lá colocado sob ciência
das· autoridades, o que está fartamente documentado
aqui. Esta foi a o"rigem.
O SR. JOSf: LINS- V._S•, mais uma Vez, coi:tfirma a
emisSã_o das letras-frias e até diz que foi uma operação'
brilhante porque tapou buraco e, quem sabe, iria resultar
num grande beneficio aos aplicadores que, hoje, se Vêem
na situação em qUe estão. Então, V. S• se julga o árbitroda ética, e ainda há quem defenda o que V. S.• fez. Mas,
eu vou adiante, Sr. Presidente, V. S• não pode provar. V.
S• ê dado a isto, a falar coisas que não podem ser aprova- ·
das? Isto significa que o depoimento de V. S• perante
esta Comissão não tem valor nenhum nem merece o nosso crédito?

O SR. ASSIS PAlM CUNHA - E uma pergunta, Excelência?

O SR. JOSE UNS - Claro!
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Excelência, eu disse
ao Sr. Deputado Suplicy que quanto ao assunto da Metã.lúrgica Castor eu não tinha possibilidade de provar
porque era_palavra contra palavra, mas lembrei ao Deputado Suplicy que os funcionários do Banco do Brasil
tinham participado desse assunto. O Deputado Supliciy
foi testar e o Dr. Arnaldo Fábrigas comprovou que eu
fale{ao teieforie com o Sr. Ministro Flávio Pécora e S.
Ex• falou com ele para viabilizar a operação para dar cobertura a Castor. E V. Ex•, com ainsenção e a honestidade que o caracterizam, por certo, vai convocar a esta C~--.
missão o Dr. Arnaldo Fábrigas para comprovar o que
aqui estou dizendo.
O SR. JOSt: LINS - Sr. Presidente, vejo que o depoente confirma que, realmente, diz coisas que não pode
provar. Agora, jâ não sei até onde nós podemos confiar
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no depoimento que S. S• prestou a esta Comissão, tanto
que o relator tem que agir, atar-se com muito cuidado na
análise do depoimento que foi feito.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O
que ele disse ê que podia provar através do testemunho
de p-essoas.
O SR. JOS~ UNS- Eu entendi perfeitamente, mas
já devia ter provado a V. Ex•, já que V. Ex• fez a declaR

ração pública do que ele tinha dito. Então, fica V. Ex•,
em primeiro lugar, intimado a colher as provas porque a
mim não me compete.

O SR. EDUARDO MATARAzZO SUPLICY Basta trazer, aqui, o testemunho.

o-sR. JOS.f: UNS- Basta que eu saiba que o depoente disse coiSas que não pode provar.
O SR._ ASSIS PAIM CUNHA- Foram provados,

Ex•
O SR. JOSt: UNS- Se foram provadas, por que V.
Ex• alegou ao Deputado que não poderia provar?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA O SR. JOS~ UNS -

Foi na êpoca, Ex•

Que êpoca, Sr. depoente?

O SR. ASSIS PAlM CUNHA -

O Dr. Arnaldo

Fábrigas conflrmou. Traga-o V._ Ex• a esta Comissão e
ele vai confirmar.
O SR. JOSf: UNS- Não me compete, Sr. depoenteu.

O SR. EDUARDO MA TARAZZO SUPLICYCompete, sim; compete procurar a verdade.
O SR. JOSf: LINS- Não me compete a mim trazer
as provas que V. Ex• deve apresentar aqui. Não mecomM
pete a mim trazer as provas que V. Ex• diz que existem c
não apresenta a Comissão.
O SR. PEDRO SIMON vas.

Compete explicar as pro-

O SR. JOSb: LINS- Eu não aceito a cOlocação de V.

Ex• e peço que me pennita fazer as minhas perguntas.
. O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYEsta CPI tem que registrar as provas.
O SR. JOSt LINS- V.Ex• quer,me obrigar a ter
provas que ele mesmo não tem?

O .SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYQuero obrigar esta Comissão a' bUscar pi-ovas.
O SR. JOSf: LINS- Estou pedindo ao Deputado Suplicy que, ao invés de vir aqui trazer acusações que nem
o depoente confirma, porque não pode...

O_SR. EDUARDO MATARAZZOSUPLICY -Ao
contrário, V. Ex• não quis ouvir o que eu disse.
O SR. JOSf: LINS - V. Ex• me desculpe, mas já. o
ouvi vârias vezes.

O SR._ EDUARDO MATARAZZO SUPLICYM:as, neste caso_ específico, não.
Ó-SR~-jost UNS--Se V. Ex• quiser, eu o ouvirei

novamente.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - .
Há, no contrato de financiamento da Caixa Económica
Federal menção específica ao Conselho de Desenvolvimento EconómiCo e a despaChos dos Srs. Ministros.
Peço um tempo para buscar o documento. (Pausa) Estou
fazendo _o possível para acabar logo este assunto para
podermos passar a outro.
Então, vou ler. Registrado no Registro de Títulos e
Documentos - Cartório do 29 Ofício do Estado do Rio
de Janeiro, contrato assinado entre a SNCI, do Grupo
Coroa-Brastel, e a Caixa Económica Federal, assinado,
_pela Caixa, Cristiano Q_UÍ,I!!_rg_~~ Fonsec-a. Diretor: às
tantas, ê dito que: as parte:~...tem justo e contratado pelo
presente instrumento de financiamento, no valor de 2 bilhões e meio~ financiamento este devidamente autorizado pelo Conselho de Desenvolvimento Económico,
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CDE, nos termos do despacho proferido pelo Sr. Minis~
tro da Fazenda, no aviso nY 377, de 30__do 6 de 81, do des~
pacho do Sr. Ministro Chefe da Secretaria do Planeja·

menta da Presidência da República, datado de 1.7-81
tambêm proferido no avíso 377, retro mencion~do, utilizando recursos da rubrica 23 projetas de interesse governamental, previsto no orçamento da Caixa Económica
Federal para 1981, aprovado pelo Conselho Monetário
Nacional, conforme voto do CMIN 645/80 datado_ de
17-12-80, a ser--aplicado para reforço de capital de giro
da empresa, tudo em conformidade como processo n.,
9.381, financiamentos diversos, regendo-se o presente
instrumento pelas cláusulas e condições seguintes: ...
Estâ anexo ao contrato, o projeto apresentado pelo Sr.
Assis Paim Cunha em diversos detalhes; estão aqui, tamb~m presentes as condições com respeito ao controle que
a Caixa Económica Federal deveria ter, a qualquer momento, de fiscalizar o uso dos recursos junto a empresa.
Portanto, esse documento existe, eu não tenho o parecer,
voto nV377, se ele não existe, então este documento está
dizendo uma mentira, se o voto que V. Ex•_ está mencionando nlo exiSfe, -entãO,-eSfe documento se-·refere a algo
que não existe, e portanto, é a direção da Caixa Económica Federal, assinando algo e citando algo que não
existe. Portanto, acredito que deva existir. E em segundo
lugar, com respeito ao documento que alguns acharam
que não existia e que agora tenho em mãos, datado de 20
de setembro de 83, cópia de oficio, aviso- n' 850(83 do
Ministro Arito-nro Delfim Neto ao Exm9_Sr. João Leitão
de Abreu,~. "tenho a honra de referir-me à solicitação de
V. Ex• a qual transmite a determinação do Exm<1 Sr. Presidente da República, a fim de ser elaborado relatório
com esclarecimentos sobre os fatos narradQs em documentos publicados na imprensa, pelo sr. AssiS P3.im Cunha."
Essa é a carta introdutófia do doc;J..!m~mto do qual
constam muitos outros documentQS e é o que me havia
referido, publicado_ sem os documentos anexos, no Estado e na Folha, em 28 de setembro de 1983.
Portanto, existem, Sr. Relator, todos os documentos
que eu havia citado e que estão sendo entregues pelo depoente à CPI.
O SR. JOS~ UNS- Nobre Deputado, infelizmente
V. Ex• foi demais prolixo, fala sobre tudo, menos sobre o
que eu pergunto a V. Ex•.
Esses d-ocumentos, eu os tenho, mas eu perguntei a V.
Ex•. pelos ofícios a que V. Ex• se referiu ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Eram esses.
O SR. JOSE LIN_$_~ NãQ, esses não são ofíciOS. Não
se referem ao Objetivó do contrato de capital de giro e V.
Ex• contestou.
-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPMCY Que foi em 81.
O SR. JOS~ LINS -E esses outros são de 83. Então,
V. Ex• fala sobre tudo, menos so_bre o que eu pergunto.
Ora, Sr: E'residente_não dá para pesquisar a verdade
_ --=--- _________ _
desse jeílo.
Eu não perguntei a V. Ex• por esses dOcUmentos, porque eu os tenho. Eu perguntei a V. Ex• por ofíciOs ã. que
V. Ex• se referiu, e o fiz muito Csp"ecificamente. V. Ex•Tn~
felizmente não tenho os ofícios, porque eles não existem ...

O SR. EDUARDO. MATARAZZO S)JPLICYQuer dizer que esses= votos não eJd_stem?
O SR. JOS~ LINS -Não, não estou falando em votos. Eu sei que V. Ex• fala sobre tudo que quer, menos
sobre o que se lhe pergunta.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Eu
falei sobre os VPJoS, e sobre o oficio que os miiíístros ...
O SR. J OS.f: LINS - Peço a V. Ex• que me deixe continuar, porque V. E:~~.•, certamente, não vai encontrar safda para a pergunta que eu fiz.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O

Senhor está querendo mudar ãs minhas palavr~s, eu falei
sobre os oficias que os ministros enviaram ao Presidente,
em 28 de setembro_ de 83, dizendo que o seu voto no
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COE e o voto no CDE existiu - estã aqui registrado no
contrato, e os minislros precisam vir aqui, e atê agora
não vieram, por receio de enfrentar esta pergunta, assim
como o próprio Presidente da República não teve ainda
a hombridade de dizer a Nação, gue os seus ministros ou
mentiram a ele com sua ciência, ou entãO-, sem a sua ciência. E se mentiram ao Presidente, ele deveria de hâ muito
tê-los colocado fora do Palácio do Planalto ou dos seus
respectivos ministérios. Se não o -fez ainda, telvez Seja
por outros compromissos de grandes profundidade, que
só serão determinados com a democratização e a eleição
direta que o povo, hoje guer.
·
O SR. JOSE: LINS- O diScursO de V. Eii_é uma beli!:za, para V. Ex• Mas V. Ex• não tem condições de provar
aquilo que diz.~ preciso-que V. Ex• apresente o ofício,
que ele diz conter uma mentira do Ministro Delfim Netto ao Presidente da. República. Ele não quer apresentar e
nem apresentou e nem vai apresentar. Mas fazer discurso
bonito, querer fazer política através dos debates desta
co.rníssão, não_ admito,_ Sr. Presidente. Eu, pelos menos,
não o aceito, comer Relator.
__
Mas, eu continuo Sr. Presidente.
Nobre depoente, V. S• acusa vãrias autõridades de urdir uma trama da qual V. S• mesma participava, era par_te integrante. ~que não val~ria a V. Ex• alegar, agora,
que seria sugerir sempre corrigir as medida-s -propostaS
pelas autoridades para que elas agissem -Com V. S• de
modo regular,jâ que sempre acabou por aceitar as medidas adotadas pela autoridades. Pergunto: por que só
agora, V. S• vem a público para acusar essas autoridades
de conivência com V. S• mesmo? Essa confissão de aceitação dos termos d~s alegadas tramas não equivale à
confisão de culpa, também, já ein outro caSo, tornandose V. Ex• assim, mais uma Vez, réu confesso?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- A habilidade da co-

locação das suas perguntas ê realmente notável, Excelên~
cia
O SR. JOSÉ UNS- Não somente habilitade, eu queria que V. Ex• fosse objetivo e respondesse_.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- As tramas montadas
pelas autoridades, apresentadas da forma que me foram,
como de interesse da Nação, pelas autoridades que, atê o
momento, as considerava da mais alta respeitabilidade,
fizeram com que, em função da sobreviv-êricia do meu
grupo,_ eu as aceitasse, na convícção, como em muitos
outros exemplos, de que o próprio Ministro Delfim Neto
d~se as soluções adequadas para aqueles que prestaram
~etv1ços semelhantes.
O SR. JOSf: UNS - Quer dizer que V. S• confirma
então, gue estava a par das tramas e as aceitava por patriotismo, Foi isso, afinal de contas, que V. S' disse. Eu
:i'egisti'õ que-v. S• tinha conhecimento de caysa_e as aceitava; portanto, se as autoridades são réus, V, S• por elas,
também é réu confesso.
Mas, Sr. Presidente, vou adiante: Leio u_ma pã"rte do livro que hoje aparece publicado sobre o caso CoroaBrastel.

,, ''O iõteresse então tão manifestado pelo Sr. Assis
Paim Cunha, através da Coroa Administração Participação Ltda, em adquirir a Laureano S/A Corretora de Valores, era perfeitamente natural, não só
em face de sua condição de grande credor daquela
instituição, como, ainda, em função dos profundos
vfnculos exiStentes entre aquela e o grupo por ele representado.
De fato, as viitCulações entre os dois grupos eram
notórias. A Laureano S/A Corretora de Valores foi
- constituída em 67 com a denominação d_ç, "Coroa'~.
alterada, em 71 panl., "Laureano". Desde a <:onstituiçã(f dessa empresa, 67, até sua incorporação pelo
grupo representado pelo Sr. Assis Paim Cunha, em
81, o Sr. Roberto Santos Laureano foi seu prindpal
administrador. Ao mesmo tempo, no período de 12·
5~65 a 14-4-72, o Sr. Roberto Laureano, além de
grande acionista, participava, na qualidade de diretor superintendente da administração da Sociedade
Financeira Coroa S/ A, e em meados de 72, o Sr. Assis Paim Cunha adquiriu Coiltrole acionârio daquela
instituição, alterando sua razão social para Coroa
- Sf A, Crêdito Financiamento e Investimento. No
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período 76/78, o Sr. Roberto Santos Laureano foi,
!ambém, membro efetívo do conselho fiscal daquela

financeira, quando nela exercia o cargo de diretor
superintendente, o Sr. Rui Paim Cunha irmão do
detentor do controle acionário da instituição. Podese concluir pois, que esses notórios vfnculos justificam as vultosas aplicações efetuadas por empresas
do g~upo Coroa, atravês da Laureano S.A, COretO~
ra de Valores. Em 30 de janeiro de 1981, a Laureano
S.A. Corretora_ de Valores devia à Coroa S.A. Crédito_ Financiamento e Investimento 300 milhões de
cruzeiros, que representavam cerca de 50% do património líquido contábil daquela financeira, que era
de 648 milhões de cruzeiros. Esse montante era representadO pelo valor fiilal de resgate Oe Uma OperaÇão de 180 milhões - valor nominal em letras de
câmbio da Coroa S.A - , vendidas à Laureano Corretora de Valores em 27-ll-80.
Logicamente, a fnsolvência da Laureano S.A Corretora de Valores afetaria profundamente a situação financeira da Coroa S.A Crédito Financiamento e Investimentos.
Não lhe parece, Sr. Paim Cunha, que qualquer erro ou
benefício_ conseguido pela Laureano tinha o apoio tácito,
oStensiVo de V. S• e que as acusações que V. S• faz rt administração da Laureano não estão, novamente, incrimi~
nando a v. s• mesma'?
O SR. ASSLS PAIM CUNHA- Obviamente, há um
propósito desse documento de fazer uma confusão e urna
confusão, sem nenhum desrespeito a esta Comiss_ão, ridícula, O_ que foi efetivado ê seguinte: havia a Financeira
Coroa que pertencia ao Sr. Roberto Laureano, esta fi~
nanceira efetivava parte dos financiamentos da Brastel,
Com o desenvolvimento da Brastel, com o crescimento
da Brastel, passou a haver necessidade de nós ~ermos a
nossa _própria financeira, pelas ligações dos fmanciamentos da Coroa que era de propriedade exclusiva do Dr.
Laureano com Ruí, meu irmão, com que ele se relacionava e tinha negócio foi feito o negócio e comprada a Coroa Financeira. O que depois o Dr. Roberto Laureano
mC:Jntou foi a corretora Laufeario da gual nunca houve
nenhum tipo de participação nossa, foi um negócio tocado e levado exclusivamente pelo Dr. Roberto Laureano.
O vínculo, o fato de termos comprado a Finariceira Coroa do Dr. Roberto Laureano, eventualmente, pode ter
lembrado a autoridade e, em função de um negócio anteriOr já feito, nós viessemos a ser convocados para o segundo.
M~ o que V. Ex• disse, coril extrema propriedade, e o
que está ai dito, é virtualmente a verdad~: 300 milhões,
que representavam 50% do meu grupo financeiro, estavam na ·mão da Corretora Laureano que não tinha nada
have.r com o mesmo e foi amplamente dito aqui e eu depus, a respeito, em que condições foi feito este empréstimo Corretora Laureano.

O SR. J~S~ LINS- Quer dizer: V. Ex• confirma -que
tinha investimentos na. Laureano de 300 milhões representando1 aproximadamente, 50% do património liquido
da empresa.
Nesse caso, a conclusão que eu tiro, Sr. P"re.sidC:nte,
d~se episódio~ gue a Corretora laureailO ia quf:6far no
d1a 9 de feveretro,_ porque o Banco Central ia !iqaidar a
empresa; para não quebrar junto com ela, o Sr. Paim adquiriu a corretora; quer dizer, foi o Senhor que não deixou a Corretora quebrar.
Pergunto: Osenhor admite, realmente, que foi o Se-nhor _quem não quis que a Corretora quebrasse'?
O SRLASSIS PAIM CUNHA- ]lustre Senador, a
autoridade econômica deste País, que deixa pessoas horas sentadas em sua sala de espera, mantem o Banco
Central aberto atê à uma e meia-da manhã, funcionando
até às 4 horas da manhã, com os seus doís principais dí,retores, num andar, apenas com seus Chefes de Gabinete, aguardando que um individuo venha do Rio de Janeiro, de jato, para resolver o problema do empresário ou
para resolver o problema do Governo? É muito boa von:tade do Governo em resolver um problema do empresário.
- O Sr. JOSf: LINS- Então V. S• diz que o interesse
era do Governo porque era V. Ext que tinhaJOO milhões
lá dentro. Eu não entendo o interesse do Governo; o que
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me parece a resposta correta é que V. Ex•, realmente, tinha interesse em que a Laureano não quebrasse porque

V. Ex• diz: eu não tinha outra coisa a fazer senão com- ·
piar ou quebrar junto". Essas palavras são de v. s• v. s•
confirma que, realmente, tinha interesse em que a Laureano não quebrasse?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Tinha total interesse
em que a Laureano não quebrasse e mais do que eu, o
governo; porque todos esses documentos a que V. Ex•s
terão acesso, seriam revelados na hora e eu lhes asseguro
que a Corretora Laureano_ não quebraria.

O SR. RELATOR (José Lins)- V. S•, portanto, confirma que tinha interesse que a Laureano não quebrasse
e batalhou por isso e conseguiu. O .Sr. admite que a compra da corretora foi um bom negócio para o Grupo, a
ponto de, sabendo das dívidas da empresa, o Sr. ainda
ter pago Cr$ 50 milhões em dinheiro - por fora, naturalmente- ao Sr. Roberto Laureano, como já foi aqui
citado? O Sr. admite que foi uma boa aquisição já que o
Sr. pagou até dinheiro por fora?
O SR. ASSIS PAlM CUNHA -:-Ilustre Senador, primeiro, o pagamento não foi por fora; dois, o pagamento
ao Dr. Roberto Laureano não foi por fora. Foi pelo seguinte, Ex• Foi-me- dito que o Dr. Roberto Laureano
não poderia sair com uma mão na frente e outra atrás.
O SR. JOSÉ LINS - E V. s~ que é muito b_onzinho,
então, achou que a empresa ia dar muito lucro e aléin do
custo real, V. s~ ainda ajudou o seu companheiro, como
v. s• me disse.
E eu faço_ outra pergunta: no seu depoimento nesta
CPI, o Sr. Dely Borges, Chefe da Fiscalização do Banco
Central, disse que a Corretora do Grupo sempie teve
boa saúde. O Sr. admite que na "pririi.eirã assembléia de acionis.tas, o Sr. aprovou todas as contas da diretoria anterior e dispensou o Sr. Roberto Laureano de todos os eventuais prejuízos que pudessem aparecer posteriormente'?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- A Caixa Ecoilômíca
criou os recursos, através do endividamento da BRASTEL, de toda a problemática da financeira e a Corretora
Laureano ficou absOlutamente sadia.
O SR. JOSb LINS- V. S' confirma então. Aprovou
todas as quotas e _dispensou o Sr. Roberto Laureano de
todos os eventuais prejufzos que, posteriornit-rite, aPareceram na empresa, é claro.
O Sr. admite que a Corretora deu-lucro no primeiro
ano de sua administração?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Deu lucro, Excelência.
O SR. JOSl?. LrN:S- O Sr. confirma ter enviado relatório ao Banco Central em setembro de 1982, evidenciando a sólida e próspera situação da corretora'?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Sem dúvida nenhuma, Excelência.
O SR. JOSÉ LINS - Portanto, o Sr. admite que a
conta da Corretora foi de iniciativa e decisão sua -e que
não foi mal negóCio;-ao contrário, foi um bom negócio.
Então, como é que o Sr. pode, depois de tudo isso, pretender demonstrar que foi a conta da Corretora que precipitou a insolvência do Grupo'?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Excelência, não sou
eu que vou comprovar a isenção, a honestidade e a competência desta Comissão, eu tenho a certeza absoluta que
vai comprovar.
O SR. JOS~ UNS - Eu registro, apenas, a contradição entre o que se diz em uma hora e o que se diz em
outro momento.
O SR. ASSIS PAIIVI"CONHA- Não existe a menor
contradição, Excelência.
O SR. JOSÉ UNS - Então, V. S• poderia explicar
porque a falência do seu Grupo dependeu, exatamente,
da compra da Laureano, já que ela deu tanto lucro e o
Sr. aínda pagou diilheiro por fora.
O SR. ASSIS PAfM CUNHA- Excejência, se permite darei um exemplo muito simples: o Sr. tem um bu-
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raco aqui e tem terra plana ali; o Sr. tira a terra daqui e
cobn:: esse buraco ali; o Sr. fêz um buraco de ondt:: o Sr.

tirou a terra; foi pura e simplesmente isso, Excelência.
O SR. JOS:b UNS- Quer dizer, V. S•, então, diz que
a Corretora nã-o estava bem, volta a se desdizer; porque,
simplesmente, V. Sf- estava tapando buraco, tirando dinheiro de um lado para jogar no outro. V. S• ainda diz
que foi um grande administrador no relatório do Banco
.Central, que conseguiu efeitos extraordinãrios, (iue salvou as empresas.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Ex~ tem uma extraordinária ca-pacídade de distorcer o que eu digo.
O SR. RELATOR (José.Lins)- Peço desculpa a V.
S•, mas a minha capacidade é de procurar a verdade.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Mas a verdade eStã
nos documentos, que estão à sua disposição.
--0 SR. RELATOR (José Lins) - Os documentos, eu
estou com eles e estou me baseando neles.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Nem o voto do Dr.
W ey. ~ a confissão total, Ex' É a confissão total. Ele diz,
explicitamente, que a autoridade determinou que fossem
emitidos cheques de 351 milhões, um bilhão cento e oitenta. É a confissão total do Dr. Wey, assinada pelo Dr.
Langoni, Dr. Wey, Dr. Meirelles.
O SR. RELATOR (José Lins) -Agora, já é o Banco
Central que deve estar defendendo v. s•
V. S• diz que o Banco Central, tendo o patrimônio da
empresa muito acima de todas as suas dívidas, assim
mesmo, liquidou a empresa. Agora é V. S• quem vai defender o Banco Central. Eu não entendo mais nada, sinceramente!

.o SR. ASSIS PAIM CUNHA- Quem équeestã defendendo o Banco Central. Ex•? O Sr. leu o voto do Dr.
Wey, que é uma confissão do Banco Central, sobre todas
as irregularidades da Laureano.
O SR. -RELATOR (José Lins)- V.-S•, então; conheciã. as irregularidades, comprou. Achou que era bom negócio, disse- que ganhou muito dinheiro, distribuiu dividendos e agora Vem dizer que foi a causa da sua ruína. Aí
~ que_estã a causa da sua contradição, que eu não enten- ·
do. Quando V. s~ fala em tirar dinheiro de um ladO e jogar em um outro, abrir um buraco de urn lado p~ua fechar outro, eu já fico sem saber, realmente, que confu-sãO V. sn~-ai:ia na administração dessas empreSas que pare_c_iam at~_ ser tratadas como vasos comunicantes.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas no exemplo que o depoente colocou de abertura de
um buraco que fechou o outro, o que S. s~ quís dizer foi
-que a situação da Laureano foi.arrumada, mas, ao arrumar a situação da Laureano, a situação do seu grupo ficou desarrumada. Não foi isso que V. Ex• tambêm compreendeu?
O SR. RELATOR (José Lins)- Eu acho que V. Ex' é
que estã compreendendo assim.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas é necessário que V. Ex~. como relator, pelo menos
tente compreender, entender as palavras que o depoente
está-lhe dizendo. Porque o depoente fala uma coisa e V.
Ex• diz que entende outra.
O SR. RELATOR (José Lins)- Eu estou fazendo
perguntas e estou pedindo respostas. V. Ex' está defendendo os atos da Corretora'? Qual é-aposição de V. Ex•
V. Ex• é advogado da empresa? V. Ex• recebe alguma
- coisa dos cofres da empresa'?
O
tor.

-sR: PEDRO SIMON- O advogado aqui é o rela-

O SR. EDUARDO MATARAZZOS.UPLICY- De
maneira alguma. Repilo essa insini.J.Rção. O que- eu espero de V. Ex•, como relator, é que tenha isenção e que
procure a verdade dos fatos. Em tudo aquilo que tenho
relatado, escrito e apreciado, tenho dito que o Sr. Assis
Paim Cunha ê responsáVel,_ culpado por seus atos, que hã
necessidade de ele responder na justiça, que hã necessidade até de se criar uma pena que diga respeito à suaresponsabilidade social, mas, por to_da a evidencia até agora
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demonstrada, que V. Ex•, como relator, parece não querer ver. as autoridades governamentais são tão responsáveis, ou mais responsáveis porque enquanto o Sr. Assis
Paim Cunha tem que responder com respeito ao que faz,
no âmbito das suas empresas, aos 35.000 investidores, o
Governo federal precisa responder perante toda a
Nação, o Govetno federal tambêm deu prejuízo aos
35.000 __ O SR. JOS~ LINS (Relator)- V. Ex• podia ser mais
stiscinto, mais breve.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Estou, apenas, pedindo a V. Ex• que seja mais imparcial na
interpretação dos fatos.
O SR. RELATOR (José Lins)- ~exatamenteo que estou pedindo a V. S•, seja imparcial mas para isso, V. Ex•
tem que provar o que diz aqui e, quando solicitado, a
apresentar alguma prova do que V. Ex• diz, fazê-lo. Ora,
V. Ex• querer comparar a posição da Coroa-Brastel com
a posição dos Ministros, é um absurdo. Os Ministros
nã_o emitiram letras frias, nem recibos falsos. E vou
adiante, Sr. Presidente ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Os
Ministros que salvaram a Corretora Laureano e não fizeram a intervenção e a punição que -deveriam ter sido
feitas ...
O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex• poderia deixar
que cu continue. Não pretende abrir debate. V. Ex• tem que
dar tempo para nós, também.
Sr. Paim Cunha, V. S• afirriiou que não falsificou ou
fraudou documentos. Como ê que V. S• explica o fato de
existirem do"ís DARFs com o mesmo número, com o
mesmo valor, todos os cantos preenchidos com os mesmos c;t~:~dos. exceto os campos 0991 e 0721'?
Se V. S' me permite, eu vou completar a informação
sobre o que aconteceu. Intimado a pagar uma parcela do
imposto de renda na Coroa, para poder fechar a operação no Banca Central, V. S• apresentou um DARF,
isto é, um atestado de pagamento de imposto de renda,
que era exatamente igual ao DARF apresentado pela
empresa-líder do grupo comercial e que se referia a pagamento de rendas sobre dividendos, sob o código 0991.
Pois esse mesmo recibo teve a segunda via adulterada e
está no documento do Banco Central com todos os itens
iguais, apenas mudando o código 0091, que se referia ao
pagamento do grupo comercial, pelo código 0721, que se
referia a um pagamento não existente de imposto de renda sobre letras de câmbio da Coroa. Ora, esse documento aí estã e eu pergunto a V. S.•: como, então, pode V. S•
diur que não fraudou documento?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Senador, eu já respondi ao ilustre Deputado que me fez esta pergunta.
Houve um processo no Banco Central, foi feito o recolhimento do imposto, esse imposto foi conlprovadamente recolhido e o assunto encerrado. Onde estão descobrindo segundo recibo e alterações, abram um inquêri~
to e processo e me prendam por falsificação.
O SR. RELATOR (José Uns)- Mas V. S' jã estãem
pro-cesso. Já há um processo contra V. s~ Porque, então,
se V. s~ Gnha pago o imposto da Coroa, não apresentou
o DARF respectivo? Por que apresentou o mesmo
DARF da empresa líder do grupo comercial? Essa é que
é a pergunta e que a ComisSão tem que analisar, com
muito cuidado.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Ilustre Senador, o
que ocorre é o s_eguinte: isso representava, como em 175
processos que há no Banco Central arquivados, Caixa 2,
e esse recolhimento foi sugefido pelo próprio Dr. Wey
para que encerrasse o processo e foi feito o recolhimento
e cancelado o processo, como os outros 175.
O SR. RELATOR (José Uns)- Eu pergunto então a
V. s~ se tem o outrõ DARF do recolhimento. Então seriam três.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Só existe um assunto, Senador, eu nãO estou vendo desdobramento. S6
houve um caso e um recolhimento de imposto. Foi dar
solução ao problema de Caixa 02, levantado pela inspe~o~ia e, determinado pelo Banco Central g_l_Je se recolhesse o impõsto, foi recolhido o imposto só isso, Ex•.
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O SR. RELATOR (Josê Uns) - O imposto não fOJ
recolhido, mas foi dado como recolhido menos naquele
momento.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Foi recolhido, Ex•.
O Sr. RELATOR (José Uns)- V. S• poderia encaminhar à Comissão o DAR F respectivo desse recolhimento? Os dois, ªHás? Poderia encaminhá-los à__ÇQ.missão?
Requeiro, Sr. Presidente, ao depoente, que os encaminhe
à Comissão. --O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Mas só existe um recolhimento, não exiStem dOis.
O SR. JOSt: LINS - Não, V. S• está-Crigailado. Há
dois, há um recolhimento da líder comercial de seu grupo e há um recolhiemtno da Coroa. Um se refere a imposto de renda, é sobre dividendos.
O SR. ASSlS PAIM - Não e2tiste recolhimento da
Coroa, não exíste ilenhum recolhimento da_Coroa.
O SR._ JOS~ LINS- Teria que haver, se não existe V.
Ex• me confirma o dolo, a fraude. Se não hâ esse recolhiemtno, então V. S•, agora, me confirma a fraude. Não
recolheu. Apresentou, apenas, um recibo falso. Mas
peço, então, a V, S• que encaminhe o documento comprovante de que V. s~ tem razão, nesse caso, à Comissão.
Mas co_n_tinuo. Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex~ me
permite, pois V, Ex• apelou para o Presidente e eu não
posso pedir que ele apresente o segundo documento,
quando ele diz que houve apenas um pagamento. Se
houve um pagamento, não podem haver ~ois documen-

-

~

O SR. JOSÉ LINS- Nesse caso, pergunto a V. Ex•
por que exis_tem dois documentos? Estão aí dados.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex~ fez
uma aiirmação e o odepoerite fe~ outra. Agora,- no- ralatório, V. EX• mostra, se for o caso, mostra que houve falta do depoente. O fato não estã devidamente _apurado.
Um diz que hã dois e_o outro que hã um só.0 SR~ )OS~ LINS -Se o depoente pudesse explicar
oa relator, o relator teria mais facilidade de livrâ~lo dessa
acusação:
O SR~ ASSIS PAIM- Mas está ampla~_ente explicado, nobre:~enador.
-. ·- •· -o.S~~J"ÓSf: UNS- V. ?x• ~e desculpe, mas não es, 't~-~fque,:di há um doc~mento apresent~do relo _Dep~
tadP:· Ricardo Fiúza, do1s d_ocumentos, 1guaJs e IguaiS,
mudando apenas os c_6:di8os e um deles se refere, exatamente, à necessidade de_ comprovar o imposto de renda
no Banco Central, por ocasíão da tirada do empréstimo.
,:ESSa:~ que é a verdade e ª'~é agor.a, o Relator está com a
imp're~~o de que realmt;rtte 'houve dolo.
Mas;.~X>ntinu_o, Sr.,.fresiQente, oS~! Deputado Eduardo s,d~licy tem afifri1ado que~O $r. Paim, em 24~1-84
pn!Stou detalP,ag,o_dep<;Jimept~·\lízendo que o ·empréstimo de tS(t(t:iilh.õ~;-.q~e·t_s:Iia sido instado a conceder à
..Corre.tR:r~La\lreanu, ein27-ll-80, foi a causafundamen.T fál "dà':den=oiâdà. do seU grupo.
'
- v. s~ confirma como sendo verdadeira essa declaração
se manifestou sobre o
do Deputado,jà que V. S•.t.a.tilÕêm
1
mesmo assunto à Comissão?
~
:
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Eu disse e confirmo,
Sr. $~d.'!b· que o e_rro definitivo da minha vida foi
_qD;anc!.o empt~êi"os 180 milhões de cruzeiros à Correto~
·:·rá L~Ureano~e me-colocaram uma condiçãõ iX:reversível
~i~C?· ..á'rii'mõ e comprovo.
·- ·

.:'7

O SR. JOSÉ LINS - Sr. Palrn Cun}Ja, V. St afirma
ser autor de indagação constante de documento, encaminhada ao Pr.esident.e do Banco Central do Brasil, era 194-84, nos seguíntes termos:
·~como puderam as autoridades concordar com- que
um empresário Que mal possuía 50 milhões de cruzeiros,
assumisse um passivo da ordem de 55 milhões de dólares, com a compra da Corretora Laureano. Sim ou não?

O SR._ASSIS PAlM CUNHA- Os nossos advogados flzeram um questionário para -õ- Presidente Celso
Pastore que foi respondido. E vou verificai se foi feita
essa pergunta.
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O SR. JOSÉ LINS- A pergunta foi feita. Então, foi
feita a declaração'?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- V. Ex• está fazendo
uma imensa confusão.

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Foi feita.
O SR. JOSt UNS- Muito bem, V. S• confirma. Então, como se justifica Ofato de V. S! em 28-7-80, a-penas
6 meses antes da realização daquela compra, ter endereçado expediente assinado ao Banco Cent_ral do Brasil,
solicitando autorização para constituir um banco de investimento e comprom-etendo-se ·a investir praticamente
à vista, recursos próprios da ordem de 473 milhões? Qual
das duas versões é verdadeira'! E a,triâá ITfais, V. S• se
propôs, também, a comprar a Delfiri. Como explica essa
contradição?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• dá lic_ença para interromper por um instante.
O SR. JOSf:. UNS -Com prazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Tenho maior
necessidade de sair e peço licença para me retirar e solici~
to ao vice-Presidente da Comissão, o Senador João Calmon para assumir a direção dos trabalhos. Já estamos
mesmos nas indagações do Sr. relator que é o último orador inscrito para falar. Peço licença a V. Ex~ Desculpemm.-~ qualquer coisa e me permitam retirar.
O SR. JOS:t: UNS -:- A pergunta foi feita no sentido
de es..darecer essa contradição entre uma declaração do
Banco Ce_ntral e a prática dessas aquisições, a que V. S•
se propõe.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Com relação ao banco de investimento, eu ainda_n~o_ tinha <Í banco comerdai que havia comprado. O meu património pessoal, o
nosso património pessoal era imenso. Eu considerava
ponto vital para o desenvolvimento dos nossos negócios
uma consolidação no mercado- financeiro. E e1,1 e~tava
disposto a desmobilizar, no sentido de levantar recursos,
para que, montando um banco de investimentos, eu corisolidasse a posição conceituai de um papel que era um
papel de financeira inde-Çiendente. Eu tinha recursos, eu
tiilha beõs pará fazer. O que eu não tive, no dia 10, foi
disponibilidade fmanceira, e V. Ex' verifica, porque,
para dar cobertura a 15 mílhões de dólares de ernprésti~
mos da Laureano ao Banco do Brasil, a autoridade
achou que o meu património cobria, avaliou e deu cobertura aos 15 milhões de dólares, emprestados à Corretora Laureano
O SR. JO_SE_LIN_S....,.... Q],ler çlizer,.V. s~ repete a contradição. v. s~ diz que o seu património era grande, frias
disse ao Banco Central que possufa apenas 50 milhões de
cruzeiros.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- De disponibilidade
financeira no dia, relator. Um indivíduo pode ter um património imenso e não ter disponibilidade financeira no
momento.

O SR. JOSf: UNS- Nob(e depoente, quando se fala
em capacidade de aquisição é claro que envolve dinheiro,
bQJs e tudo mais. Essa justificativa deV. S•, portanto,
Dão_ tem razão alguma d6 ser. O que l18. é uma flagrante
con.tradição entre as duas posições de V, S•

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Há vm projeto do

Dr, Flávio Pécora as_~inado por ele, e pelo Dr. Álvaro, de
desenvolvimento da Bocaina e parte do Banco do Brasil,
arquivado no Banco-do Brasil o valor do meu património. V. Ex• requisite, por gentileza e anexe à Comissão.
O SR. JOS:S. UNS - Aí V. S• me lerilbra de fazer
mais uma pergunta._ V: S• acha- que esse empréstimo de
dois e meio bilhões de cruzeiros, tirados na Caixa Económica foi lesivo aos interesses _da CaiXa?

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Estamos falando de
cciisas inteiramente diferentes.
O SR. JOSf: UNS_- V. S• me lembrou a outra pergunta.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Foi absolutamente
lesivo aos interesses da Caixa.

O SR. JOSf: UNS- Pergunto, então, a V. S• quanto
valia o terreno da Bocaina, ou melhor, as açõesqueV. S•
deu à Caixa, o terreno da B0cafiia- qrie V. St deu ao BancO do B-rasil, substituindo ...

O SR. JOSf: UNS- Não, não estou fa4endo confu_são alguma.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA - Está, Excelência.
São duas coisas absolutamente distintas:
O SR. JOSÉ LINS- Não são distintas. Todas estavam no bojo da mesma operação_.
O SR. ASSIS PAIM CUNJIA :---Nobre Senaçlor, são
duas operações absolutamente distintas.
O SR. JOSt UNS sabe disso.

Distintas mas casadas~- v._ S•

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Uma não é casada
com a·outra, Senador.
O SK MANOEL COSTA- Por gentileza, deixe o
depoente responder.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) pode intervir. V. S• não é parlamentar.

O SR. MANOEL COSTA

~~Sou

V. S• não

Deputado.

O SR. PRESiDENTE (João Calmon)- Então, V.
Ex• me perdoe, porque havia informações de um colega
seu de que V. Ex• não era parlamentar.
O SR. JOSÉ UNS- Sr. Presidente, tanto V. Ex•
como o Relator acolhem com muito agrado a observação e eu gostaria apenas de lembrar, que, para tirar os
dois c meio bilhões da Caixa - e isso não tem nada com
a outra pergunta que fiz antes- rUas para õs 2~5 bilhões
da Caixa, V. S•, naturalmente, fez uma operação conco·
mitante de retirada das ações da ELETROBRÃS, de um
canto, para dar à Caixa Económica. Ao mesmo tempo,
no bojo do negócio, logo em seguida, V. s~ trocou as ga~
rantias que tinha no Banco do Brasil pelo terreno da Bocaina. t verdade ou não?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Ex•, é o seguinte: as
ações da ELETROBRÃS eram vendidas no mercado a
40% -do seu valor de face. Foi entregue um patrimônio
imobiliário ao Banco do Brasil e retiradas as ações da

ELETROBRÁS.
V, Ex• sugira ao Presidente da Caixa Econõmica que
pegue as ações da ELETROBRÁS e vá ao mercado se o
Governo não comprar- e venda para quitar a dívida da
Caixa Eéonâmica, e vai ver se quita .
O SR. RELATOR (José Lins)- Bem, etJsea ~uma opiniãode V. S• que parece incriminar a V, S• mesmo.
Mas eu pergunto, se o terreno dado ao Banco do Brasil,
em garantia da dívida de 15 milhões de dólares era inferior, em valor, ou superior à dívida de V. Ex~?
O SR. ASSIS PAlM CUNHA- A Bocaina foi avaliada pelo Banco do Brasil de forma que apresentou essa
avaliação, 180% a 200% mais do que o empréstimo.

Ü~SR. RELATÜR (J~sé Lins)- Então, veja V. S• que
a operação não foi lesiva às autoridades.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- A do Banco doBrasil; Ex•, que eram operações de uma firma fantasma,
para colocar recursos na Corretora Laureano.
O SR. RELATOR (José Lins)- Por que, então, V. S•
aplicou tanto dinheiro em ações da ELETROBRÁS?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Não apliquei tanto
dinileiro.
O SR. RELATOR (José Uns)- Foi tanto que tinha
ações para caucionar o empréstimo.
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Ex•, eu não comprei
ações da ELETROBRÁS nenhuma, elas já ex.itiam e os
problemas da Laureano foram multiplicados em função
de~sas ações da ELETROBRÃS.
O SR. RELATOR (José Líns)- Pelo que eu sei, V. S•
não só adquiriu ações da ELETROBRÂS, como recibos
de luz, tant~ é assim que caucionou, com algumas delas,
um empréstimo na Caixa Econõmica, a não ser que não
fosse de V. S•
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Eu paguei a dívida
da Laureano ...
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O SR. RELATOR (Jos~ Lins) - Eu sei que V: Ex' pa~
gou, eu disso, era tanto dinheiro que dava para pagar to~
das, reformular todas, pagar as dividas de curto prazo e
jogar para longo prazo. Então, eu, a meu ver, e aqui é
uma opinião que analisarei posteriormente, a O.QeraÇão
não foi lesiva às autoridades monetárias nem a V. S•, tal·
vez mais às empresas de V. S• que deixaram um volume
muito grande de bens como garantia, mais do que a dívi·
da, muito superior à dívida, do que às autoridades monetárias.
Mas faço outra pergunta, por fiffi, SR Presidente, a última, V. s~ também costuma afirmar. que foi obrigado a
gerar recursos da financeira Coroa, mediante a emissão e
colocação de letras de câmbio frias nO mefcadã, COrria U~
nica solução para cobrir o furo existente na Corretora
Laureano, da ordem de 55 milhões de dólares. V. S• confirma ou não?

O SR. ASSIS PA!M CUNHA- Confirmo.
O RELATOR (José lins)- Então, nesse caso, qual a
razão de V. S• está sendo responsabilizado pela emissão
comprovada de letras de câmbio frias, no valor de 375,5
bilhões superior ao eQUivalente a 69 milhões de dólares,
considerada á taxa cambial vigente naquela época? Onde
estão, os 636 milhões restantes que correspondem à diferença entre os montante global de letras frias emitidas e
o valor por V. S• pelo SR arbitrado para o passivo adescoberto da Corretora Laureano?
O SR. ASSIS PAIM CUNHA- ~m primeiro lugar,
não está comprovado isso. Hâ necessidade de uma perfcia contábil.
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O SR. RELATOR (Jos~ Lins)- Pelo menos, há fortes indícios, está a( promotora ...

O SR. ASSIS PAIM CUNHA- Ex'~ _são valores de
Quan_do eu ass_umi {1 Corretora Lay_reano_, havia,
de buraco, 55 milhões de valor de face, ao momento e,_
evidentemente, quando se assume um problema dessa
ordem, é um fato r gerador e multiplicador que V. Ex•
por certo entende.
r~gate.

O SR. RELATOR (J~sé Lins)- Mas estou-me refe- -rindo, para evitar qualquer desvio devido àcorreção monetária, a dois valores em dólares. 55 milhões de dólares
era o furo na CorretOra Laureano e 691 milhões foi o
-emitido em letras-frias.
Era só, Sr. Presidente. Quero agradecer a paciência de
todos e,- evidentemente, farei o maior esforço no sentido
de analisar o problema afeto à esta Comissão, em busca
da verdade.
Não me podem taxar de estar adiantando idéia sobre o
meu parecer, senão eu diria que o nobre Sen~dor Pedro
Simon e o nobre Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy
também já têm idéia formada.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO SIMON -Peço a palavra, Sr.

Presi~

d~nte.

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Tema pala-·
vra V. Ex'
Mas, antes de V. E~' usar da palavra, renovando o
Il)eu pedido de desculpas ao Deputado federal M anoel
Costa, indago a V. Ex• se deseja formular alguma pergunta ao depoente.
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O SR. MONOEL COSTA- Parece-me que as coisas
estão bem claras -e muito bem relatadas. Agradeço, Sr.
Presidente,
O SR.__ PEDRO SIMON - Acho-me na obrigação,
como membro desta Comissão, de deixar muito clara a
nossa posição.
. Estamos aqui no sentido de investigar os fatos. Não
temos nenhuma dúvida com relação ao envolvimento do
depoen~e. Envolvim_ento grave, _com gravíssíinãs res:Pori~
sabilidades, pelas quais achamos ele deve responder perante a Justiça por _aquilo que praticou.
O qUe queremos deixar claro é que a nossa posição é
de buscai' a verdade toda, a verdade no seu conjunto, a
verdade com relação ao depoente e a verdade com relação às autoridades_ com as quais o depoente agiu ao
longo de todo esse tempo.
Apenas isso, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Peço apenas, Sr. Presidente, que seja encaminhada à
Mesa uma correspondência, constante de diversas cartas
de investidores da Coroa, expressando seu sep.tlmento a
respeito da investigação que está sendo feita sobre o assunto, para que o próprio relator tenha isso para sua
avaliação.
O SR. RELATOR (José Uns)- Agradeço a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Convoco
esta CPI para uma nova reunião, no próxinlo dia 12 de
junho, às 9 horas ç, 30 minutos, para ouvir ó ex,..iretor
do Banco Central do Brasil, Herman Wey_, ·
Está _encerrada esta reunião.
·

Gastào MUI! er
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para, cumulativamente, exercer a função de Emb-:ix.ador do Brasil junto à República Ruandesa.
- N9 465/86 (n9 650/86, na origem), referente à
escolha do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Jorge José de
Carvalho para c:xercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, em vaga reservada aos oficiaisgenerais da ativa da Aeronáutica, aberta em decor-_
rência da aposentadoria do Ministro TenenteBrigadeiro-do-Ar Deoclécio Lima de Siqueira.

3- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
- N' 35, de 1986.
4-- ATO DO DIRETOR-GERAL
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5-EDITAL
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- Designação de Srs. Senadores ~amo re1atores
substitutos de Anexos e Órgªos relativos ao Projeto
de Lei do Senado n9 197/86-DF, que "aprova o
__ ·_Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito
Federal _para o triênio 1987/19~9'' e Projeto_ de Lei
do Senado n9 198/86-DF, quc;,"estima a Receita e
fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1987.
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Ata da 18' Reuniãor.em 23 de outubro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. Alaor Coutinho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

- Luiz Cavalcante - Alaor Coutinho - Arnor D.amiani.
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinlw)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 3 Srs. Senadores.
Não há, portanto, número regirriental para abertura da
sessão.
Nos termos do§ 29 do art. 180 do Regimento Interno,
o Expediente que se encontra sobre a mesa serâ despachado independentemente de leitura.

A Presidência designa-para a Pr6Xirria sessão ordinâria
ª-seguinte

ORDEM DO DIA
Trabalhos das Comissões

O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho)- Estâ encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 14 horas e 46 minutos.)

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO§
2• DO ARTIGO L80 DO REGIMENTO INTERNO.

MENSAGENS DO SENHOR
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicações:

N9 464/86 (n" 649/86, na origem), de 22 do corrente,
referente à promulgação das Resoluções ri'ls 149, 151,
156, 163, 183, 293 e 307, de 1986.
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Submetendo à deliberação do Senado a escolha de
nomes indicados para junção e cargo cu}Q provimento
depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM
N• 463, DE 1986
(N9 647/86, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede-ral:
De conformidade com o artigo 42, "itein III, da Consti~

tuição Federal, tenho a horna de submeter à elevada aprovação de Vossas Excelências a escolh_a, que desejo fazer, do Senhor Jorge Ronatdo de Lemos Barbosa, Embaixador do Brasil junto à República do Zaire, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador dã Braw
siljunto à República Ruandesa, nos termos do§!<:> do arw
tigo 56 do DecretQ_n<:> 93.325, de 1 de outubrO de 1986.
Os mérifõs do Embaix_ador Jorge Ronaldo de Lemos
Barbosa, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 22 de outubro de 1986. - .Jo.ié Samey.
Cnrrlculum Vitac:
JORGE RONALDO DE LEMOS BARBOSA
Rio de JaneirojRJ, 2 de junho de 1929.
Filho de Gustayo dos Santos Barbosa e
Francisa de Lemos Barbosa.
Bacharel em Direito, PUC/RJ.
Curso de Preparação _a Carreira-de Diplomata, IRBr.
Curso de Aperf~içoa·mento de DiPlomatas, IRBr.
Cônsul de Terceira ClasSe, 26 -de dezembro de 1955_.
Segundo-Secretário, antigUidade, 15 de julho de 1961.
Primeiro-Secretário, antigUidade, 10 de outubro de
1968.
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 1973.
Ministro de SegUnda Classe, merecimento, 26 de junho de 1980.
Chefe do Arquivo, 1963/64.
_
Chefe da Divisão de Arquivo, 1972/73.
Sub_chefe da Assessoria de Imprensa do Gabinete,
1973/74.
Chefe da Divisão de Sistematização de IDformação,
1974.
Assistente do Chefe do Serviço de Prot~c~lo d-~-Ceri
monial, 1979/83.
Chefe da Divisão_ de Proto_colo do Cerimonial,
1979/83.
Montreal, Vice _Cônsul, 1958/60.
Montreal, Encarregado, 1958 e 1959.
Beirute. Terceiro-Secretârio, 1960/6[
Beirut~_,- Segundo-Secretârio, 1961/63.
Beirute •.Chefe interino do SEPRO, 1962.
Miami, Cônsul, 1965/68.
Sófia, Segundo Secretárío, 1967/68.
Lima, Primeiro-Secretário, 1969/71.

Quito, Primeiro-Secretário, 1969.
Washington, Conselheiro, 1974/77.
Estocolmo, Conselheiro, 1977/79.
Estocolmo, Encarregado de Negócios, 1978.
Dusseldorf, CônsukGeral, 1983/1986.
_!(inshasa, Embaixador, 1986.
À disposição da Delegação do Grão-Ducado de Luxemburgo às solenidades da posse do Presidente da República, 1956.
Grupo Brasileiro junto à Corte Permanente de Arbitragem, 1957 (membro).
Comissão Permanente pafa a AplicaçãO do Tratado
de Amizade e Consulta entre o Brasil e Portugal, 1957
(secretário).
Grupo de Trabalho de Formulação do •'Novo Indice
para Distrubuição de Correspondência", 1963 (chefe).

Comissão de Reformulação do Carãter da Ç_9_rrespondência do "Arquivo de Correspondência Especial", 1963
(membro).
Comissão âe Transfefência pata Brasília, 1964
(membro).
Reunião da Coordenação da Promoção do Brasil nos
EUA,_ '!lashington, 1966 (participante).

X Congresso da COTA L, Miami, 1967 (representante
oficial do CNTUR e da EM6_RATUR).
-VI Conferência Tnteramericana de Agricultura, Lima,
\971 (delegado).
X Reunião de Consulta do IICA, OEA, Lima, 1971
(representante conselheiro).
__
Solenidade da troca dos instrumentos de ratificação
do Tratado de Paz e.ntre as Repúblicas de Hondt,~rás e El
Salvador, Tegucigalpa, 1980 (membro}.
Ã disposição do Chanceler do Iraque, na visita o_ficia1
do V ice-Presidente daquele Pais ao Brasil, 1980.
À disposiâo do Ch;nceler da Ã~~tria :e'~ sua visita oficial ao Brasil, 1980.
Ordem do Mérito Aeronãutico, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Comendador, BrasiL
Ordem do Mérito de Brasília, Comendador, Brasil.
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha Laura MUller, Brasil.
Ordem do Cedro, Ofícial, Líbano.
Ordem do Sol, Oficial, Peru.
Oi'dem do Infante Dom HenríCiUe, Comendador, Portugal.
Ordem da Estrela Polar, Comendador, Suécia.
O Embaixador Jorge Ronaldo de Lemos Barbosa se
encontra nesta data no exercício de suas funções de Embaix.ador do Brasil junto à República do Zaire.

Secretaria de Estado das Relações Exteriores em
de
de 1986.- Paulo Monteiro Lima, Chefe
do Departamento do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)

MENSAGEM
N• 465, de 1986
(N9 650/86, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fedei-ai

Nos termos do artigo 128 da Constituição, tenho a
honra de submeter à elevada consideração do Senado
Federal o nome do Tenente-Brigadeiro-dowAr Jorge José
de Carvalho para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, em vaga reservada aos oficiaisgenerais da ati va da Aeronãutica, aberta em decorrência
da aposentadoria do Ministro Tenente-Brigadeiro-do-Ar
Deoclécio Lima de Siqueira.
Os méritos do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Jorge José
de Carvalho, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho de tão elevado cargo, c_onstam do __a._nexo curriculum vitae.
Brasília- DF, em 22 de outubro de 1986. -José Sarney.
Curriculum Vitae
TENENTE·BR1GADE1RO-DO-AR DE CARVALHO

JORGE JOS!':

Data de Nascimento- 8 de julho de 1927 (Rio de Janeiro)
- Filiação - José Bessa Alfredo de Carvalho e Helena
Evangelista de Carvalho
Data. de Prata -

4 de abril de 1944

Promotões:

Aspirante
Segundo-Tenente
Primeiro-Tenente
Capitão
Major
Tenente-Coronel
Coronel
Brigadeiro
Major-Brigadeiro
Tenente-Brigadeiro
Cursos:

Formação de Oficiais Aviadores
Aperfeiçoamento de Oficiais
Estado-Maior
Preparação de Instrutores da ECEMAR
Superior de Comando
Medalhas e Condecorações:

Militar de Ouro com Platina
Campanha do Atlântico Sul
Mérito Santos Dumont
Mérito T amandaré
Mérito do Pàcificador (Exército)
Oficial da Ordem do Mérito Nacional

21 Dez 46
25 Jul 47
5 Out 50
26 Dez 52
20 Jan 59
23 Ou_t 64
23 Ouf 69
25 Nov 77
31 Mar 81
31 Jul 84
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Grande Oficial óa -O"idCm do Mérito Milit"ar
Grande Oficial da Ordem do-Mérito Naval
Grã-Cruz da Ordem do Mérito Aeronáutico
Alta Distinção da OrCI.effi do Mérito Judiciário Militar
Mérito Militar (Portugal)
Mérito Coronel Assunção da Polícia Militar do Rio de
Janeiro
Piloto Aviador Mititar Ad Honorem (Panamâ)
Mérito Militar - 2• Classe (Portugal)
Oficial d<i-Legiõn ai Mérito dos EE.UU.
Principais funtÕes:
Comandante do Corpo de Alunos (EEAer)
Chefe da Divisão de lnsfruçào Fundamçntal (EEAer)
Adjunto do Departamento df: Administração (E-EAer)
Chefe do Grupo de Instrução Fundamental (EOEIG)
Instrutor (EPEIG)
Chefe da Divisâ-ó-de PeSsoai-(EOEIG)
Chefe da Instrução do Curso de Formação de Oficiais
de Administração {EOEIG)
Oficial de Gabinete (GABAER)
Chefe da Secretaria (GABAER)
Comandante do GSB (BASC)
Comandante do Destacamento de Base Aêrea de Florianópolis
Comandante do Corpo de Cadetes (E.Aer)
Subcomandante da Escola de Aeronáutica
Instrutor e Monitor da Escola de Aeronáutica
Oficial de Gabinete (GABAER)
Comandante da Base Aérea do Galeão
Chefe do Departamento de Ensino (ECEMAR)
Adido das Forças Armadas junto à Embaixadã do
Brasil no Panamâ

Subsc!cretârio de Administração--Financeira (SEFA)
Comandante do CIEAR
Subdire..tõr do Serviço Militar (DIRÁP)
Chefe do Estado-Maior do COMGEP
Delegado do Ministério da Aeronáutica junto ao_Conselho Nacional de Turismo
Presidente da CERNA I
Vice-Chefe do EMAER
Membro Efetivo da CPO
Comandante do III COMAR
Diretor-Geral do DEPENS
Diretor-Geral do DEPED
Comandante-Geral do Pessoal
Total de horas de vôo: 5.823:20 horas
Elogios individuais: Constam 46 (quarenta e seis) elogios individuais.
--- Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1986.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
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Resolve designar Paula Cunha Canto de Miranda, Diretora da Subsecretaria de Administração- de Pessoal,
Paulo César Sigu~jra Birbeire, Diretor da Subsecretaria
de T Jqt.iigrafia, Caio Torres e Djalma !os~ Pereira da
Costa, Assessores Legislativos, e Domingos Waldemar
Bisinotto, Assessor Parlamentar, para, sob a presidência
da primeira, _comporem a Banca Examinadora para o
Concurso Público de Taquígrafo Legislativo.
Senado Federal, 23 de outubro de 1986. - Lourival
Zagoncl dos Santos, Diretor-Geral.
PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL

Edital

n9

00 I (86

CONCURSO PÚBLICO PARA
TAQU!FRAFO LEGISLATIVO.

O Diretor-Geral do Senado Federal torna pública a abertura de inscrições para preenchimento de cargos de
Taquífrafo Legislativo, do Grupo-Atividades de Apoio
Legislativo do Quadro Permanente do Senado Federal,
através de concurso público.

Designação
CAPiTULO I
Designo, d~ acordo com as disposições regimentais e
Do Cargo
egt decorrêncra de vagas abertas na Comissão, os Senhor~s Senadores a seguir_relacionados com Relatores Subs1. Denominação: Taquígrafo Legislativo,
_tJ_tutos do~ Anexos e Orgãos indicados relatívos ao Pro2. Regime Jurídico: Estatutário.
. Jeto de Ler__d_o Senado n<:> 197, de 1986...,... DF, que "apro3. Referência: NS-07.
va o Orçamento Plurian:ual de Investimentos do Distrito
4. Jornada de trabalho: 40 horas semanais.
Federal para o triênio 1987/1989" e ao Projeto de Lei nl'
5. Lotação: exerdcio- exclusivo na Subsecretaria de
198, de 1986- DF:, que "estima a Receita e fixa aDes_ Ta_quigrafía.
r;~~ do Distrito Federal para o exercício financeiro -de 6. Atribuições: Atividade de nível superior, envolvendo a execução de trabalhos de registro taquigtâfico, interpretação, revisão e redação final de debates e pronunciamentos_.
7. Número de vagas: 9 (nove).
8. Escolaridade: nível superior,

.

CAPITULO li
Das Inscrições

ANEXOS E ÓRGAOS

RELATORES SUBSTITUTOS

GABINETE DO GOVERNADOR
PROCURADORIA GERAL
SEC- DE COMUN. SOCIAL

Sen. NIVALDO MACHAÓÓ

SEC_ DE VIAÇ~O E OBRAS
SEC- DE SERV- PÚBLICOS

Sen.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
RECEITA
...
TEXTO DA LEI

Sen_ ALAdh COUTINHO

1. Período- De 3 a 14 de novembro de 1986.
2. Local e data- Salão Negro do Congresso Nacional de ll:30 às 16:30 horas, nos dias_ úteis de segunda à
sexta-feira.
3. Taxa- A taxa de inscrição será de Cz$ 60,00 (sessenta cruzados), e depositada, no Banco do Brasil S/ A
-posto SUSEN, Iocafiiado no andar têrreo do Edificio
Principal do Senado Federal, em Brasília-DF, onde o
candidato receberá o formulário e as respectivas iristr_l!.ÇÕ~ de preenchimento.
.
Obsenae;;ào: a taxa de inscrição uma vez paga não serâ
- restituída, em hipótese alguma.

4 ...:..:Requisitos
~IVALOO

MACHADO

~omiss"ão do DIStrito Federal, 18 de setembro de
1986. -,Humberto Lucena, Presidente.

4.1. Ser brasileiro e estar cm dia com as obrigações eleitorais para os candidatos de ambos os sexos, e militares para os de sexo masculino;_
4.2. Estar amparado pelo Esiãtuto de Igualdade, com
gozo dos_ direitos políticos_.__ nos termos dos Decretos n\"s
70.391, de 12-4-72 e 70.436, de 18-4-72, para os de nacionalidade portuguesa;
4.3. Possuir, até o último dia de inscrição, a idade
mfflima de !8 (dezoito) anos completos e mâxima de 50
(_cinquenta) anos, --~!!ndo dispensados desta exigência os
sen·idores da Administração Federal Direta ou de Autar_quia Federal, que comprovarem esta condição atráves
de declaração da Instituição;
4.4. Possuir curso de nível superior ou habilitação legal equivalente.

5- Das Condições
PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
N~'

35, de 1986

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuições regulamentares, e à vista do que consta dos
processos n's 012801/84-4, 005558/85-9, 00628/85-2,

00665 l/85-2, 006648/85-1, 02l03 !(85-1 e 0!2097(84,5,
nos termos do art._482, §i" do Regulamento Administrativo {Res. n9 58/72),
- __
Resolve designar Djalma Pereira da Costa, ,<\ssessor
Legislativo, NS-25 João Basco Altoé', Contador, NS-25 e
c

Doracy Carvalho Reis, Adjunto Legislativo, NS-16 para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão
de Sindicâncía incumbida de examinar referidos processos.
Senado Federal, 23 de outubro de 1986. - Lourival
Zagoncl dos santos, Diretor-Geral.
ATO DO D!Rl:TOR-GERAL
N\" 09, de 1986

O Diretor-Geral do Senado Federal no uso das suas atribuições regulamentares e tendo cm vista o art. 2\" do
Ato da Comissão Diretora n" 12, de 1986,

5.1. Somente poderá inscrever-se o candidato que apresentar, no ato de inscrição, os seguintes documentos:
a) comprovante de depósito da taxa de inscrição;
b) cópia autêntica da carteira ou cédula de identidade
ou de documento equivalente;
c) original ou cópia autêntica de comprovante de cur~
s-o·superiór, concluído até a data da inscrição, ou de registro profissional para exercício de atividade de nível
superior;
_
_
d) no cas-o de candidato de naciÕnalidade pOrtuguesa:
comprovar o gozo de direito político (cópia autêntica da
Portaria expedida pelo Ministério da Justiça, com a indi~
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cação do número, data e página do D!ário Oficial da União que a publicou).
5.2. As inscrições serão feitas pessoalmente ou por
procurac;;âo cotn firma reconhecide,, ve(jada a inscrição
condicional. Em CaJ>O de procuração, o formulário de
inseiição terá de ser preenchido com os dados do candidato e acompanhado dos documentos exigidos para inscrição, devendo o procurador apresentar sua carteira de
identidade.
.
5.3. Verificado o recebimento de inscrição que não atenda às condições enumeradas neste Edital, será ela
cancelada.
CAPITULO !li
Das Provas
1. O concurso serã realizado em Brasilia e constará de
provas escritas de Língua Portuguesa e de Apanhamento
Taquigrãfico.
2. -A prova de Língua Portuguesa serã realizada no
dia 23 de novembro do corrente ano, em local e horário a
ser fixado posteriormente.
3. A prova de Apanhamento Taquigrâfico será realizada em duas etapas:
3.1. A primCira etapa (velõCidade-constante) no dia
13-12-86, em loCll_l_ e horário a ser fiXado posteriormente.
3.2. A Segufufa etapa (velocidade crescente) no dia 1412~6, em local e horário a ser fixado posteriormente.
4. A prova 4e Língua Portuguesa será manuscrita a
tinta, terá a duração de 3 (três) horas e será dividida em
duas partes:
4.1. A primeira parte da prova constarâ de correç.ão
de texto, com um mínirilo de 25 (vintee_c_i_nc_gllinb-ªSlm~-
pressas, no qual tenham sido propositadamente incluidos erros gramaticais.
-- - -- 4.2. A segunda parte da prova constará de pontuação
de texto, com um mínimo de 25 (vinte e cinco) Unhas ímpressas.
5. A prova de Apanhamento Taquigráfico será dividida em duas etapas:
5.1. A. primeira etapa constará de apanhamento taquigrãfico, durante 5 (cinco), minUtoS, de ditado feito a
velocidade constante de 115 (cento e quinze)" palavras
por minuto, seguindo-se a tradução datilografada, com
prazo máximo de decifração- de 2 (duas) horas.
5.2. A segunda etapa constará de apanhamento taquigráfico, durante_S (cinco) miilutos, de ditado feito a velocidade crescente de 110/115 (cento e dez a cento e quinze) palavras por minuto, seguindo-se a tradução datilografada, com prazo máximo de decifração de 2 (duas)
horas.
5.3. A pfova de Apanhamento Taquigrãfico se realizará exclusivamente pelo processo manual, a lápis ou caneta esferográfica. t Hcito utilizarMse o candidato do sistema taquigráfico de sua preferência e, inclusive, de bloco de papel e lápis de sua propriedade. A decifração farseMá em máquina elétrica fornecida pelo-Senado Federal
ou trazida pelo candidato.
_
_
6. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada.
7. Será obrigatório, em todas as provas, o uso da ortografia oficial.
_
8. O ca.rididato deverá comparecer ao local designado
para as provas com antecedência mínima de JO (trintã)
minutos do horário previsto para seu início, mUnido: do
comprovante de inscrição; do documento de identidade
utilizado no ato da inscrição; e de caneta esferográfica de
carga azul ou preta.
9. Em nenhuma hipótese será permitido o ingresso de
~ndidatos no local das pr<?va~,~ ap_[>s o horário estabeleCido para as mesmas.

CAPITULO IV
Dos Critérios de Avaliaç-ão~
JUlgamento e Classificação
1. As provas terão caráter elimintório e obedecerão
aOs 'seguintes critérios: - "-I. L LlNGUA PORTUGUESA.
1.1.1. A primeira parte da prova valerá 60 (sessenta)
pontos e a segunda 40 (quarenta) pontos.
1. 1.2. A nota da prova serâ o somatório dos pontos
obtidos nas duas partes.
1. 1.3.. Contãgem de erros:
i.t .3.i. Por erro nao corrigido ou come_tiçlo perderá o
candidato tantos pontos quantos resultarem da divisão
de 60 (sess_enta) pelo número de erros inch.J.íc;los n9 texto,

multiplicado o_ quociente dessa divisão pelo número de
erros não corrigidos ou cQme;tidos.
1.1.3.2. Do valor 40 (qUarenta) atribuído à segunda
parte da prova, na qual se levarão em conta os erros çie
pontuação, serão deduzidos de I (um) a 5 (cinco) pontos
por erro cometido, segundo a gravidade do erro, a juízo
da Banca Examinadora..
1.1.3.3. Na repetição de erro só um será computado.
1,2. APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
1.2.1. A nota ç_le prova será a média aritmética das notas obtidas nos dois ditados.
1.2.1.1. Velocidade c_o~;tstante:
Grau Mínini.o: 80 (oitenta) e"rros = 60 (sessenta) ponM
tos.
Grau Máximo: O (zero) erros-= 100 (cem) pontos.
1.2.1.2. Velocidad_e crescente:
__
Grau Mínimo: 80 (oitenta) C:rros = 60 (sessenta) pontos.
Grau Máximq: O (Zero) erros= 100 (cem) pontos.
1.2.2. Contagem de erros.
1.2.2.1. Cada palavra omitida, acrescida ou substituída:
_sem alt~ração do sentido: l/2 (meio) erro.
com alteração do sentido: I (um) erro.
1.2.2.2. Palavras soltas sem formar sentido:
certas:_ l/2 (meío) ~?:ffO.
erradas: 1 (um) erro.
1.2.2.3. Erros de português: de 1/2 (melo a 2 (dois) erM
ros, conforme a gravidade do erro, a critério- da Banca Examinadora.
2. A prova de Língua Portuguesa terâ piso 4 (quatro)
e a de Apanhamento Taquigráfico peso 6 (seis).
3. A classificação final dos habilitados farMse-á na ordem decrescente dos pontos obtidos até a nota mínima
fixada, e obedecerá ás seguintes normas:
3. L Os ponstos obtidos em cada prova serão multiplicados pelos respectivos pesos, respeitada a fração até
cerltêsimos, e somados os produtos;
3.2. A média final resultará desse somatório dividido
por I O (dez);
3.3. As provas serão avaliadas na escala de O (zero) a
100 (cem) pontos, sendo 60 (sessenta) a nota mínima exigida para aprovação;
3.4. O aproveitamento dos candidatos obedecerá à ordem final da classificação, observado o número de vagas
estabelecido neste edital.
4. Em caso de empate terá preferêncía, para efeito de
classificação, o candidato que obtiVer maiOr nota, sucessiyainente, na prova de Apanhamento Taquigráfico e
Lfngua Portuguesa.
4.1. Persistindo o empate, terá preferência O candida______ _
to mais idoso.
5. A relação dos habilitados eni Cada prova, e a_classificação final serão publicadas no Diário Oficial da União, no D~ário do Congresso Nacional e em jornal de
grande circulação nacional, ficando a listagem global à
d~sposição dos candidatos na Subsecretaria de Administração de Pessoal do Senado F ede:i-al; localizada no 119
andar do Anexo I, em Brasília- DF.
CAPITULO V
Da Vista e Identificação das Provas
l. A identificação e a vista dali> provas serão realizadas
em local, data e hora a serem divulgados posteriormente.
2. Somente ao próprio candidato s_erá concedida vista
de prova.
CAPITULO V.!
Do Recurso
1. O candidato somente poderá apresentar um úníco e
fundamentado pedido de recurso relativamente ao resu1~
tado de cada prova, indicado com precisão e clareza as
questões e os pontos a serem objeto de revisão e desde
que o faça segundo as normas de urbanidade e em termos adequados, no prazo máximo de 48 horas da vista
da respectiva prova.
2. O pedido de recurso deverá ser encaminhado ao
Diretor-Gçral _do Senado Federal, que o julgará em única e última instância, rejeitando-o, in limine, se não estiver redigido em termos adequado·s, fundamentado, ou
dentro do prazo.
·
3. Acolhido o recurso, será divulgada a nova nota atribuída ao candidato.

Outubro de 1986

CAPITULO VIl
Das Disposições Gerais
I. Adotar-se-á, para sigilo do julgamento, processo
impeditivo de identificação das provas, atribuindoMse
nota O (zero) à prova que apresentar assinatura, sinal ou
convençõa que possibilite sua identificação.
2. Será excluída do concurso, por ato da Banca Exa~
minadora, o -candidato que~
_
2.1. retirar-se do recinto durante a realização da prova, sem autorização;
2.2. agir com descortesia para com examinadores, auM
xiHares ou qualquer autoridade presente;
2.3. durante a realização das provas comunicar.se,
por qualquer forma, com outros candidatos ou pessoas
estranhas;
__ 2.4. utilizar·se de notas, livros, impressos, ou qualquer outra fonte de consulta;
2.5.~ incorrer em inexatidão ou falsidade documental;
2.6. durante a vista de provas, alterar, de qualquer
forma, o teor de respostas ou seu aspectos material.
3. A homologação da classificação final no concUrso,
não _l;l.ssegurará ao candidato direito à posse, ficando a
concretização desse ato condicionada à observância das
disposições legais pertinentes e ao ex._clusivo interesse e
conveniênicá da Administração do Senado Federal.
4. O candidato habilitado no concurso somente toma·
rã posse após considerado apto em inspeção médíca e exame psicotécnico capacitantes.
5. O Senado Federal não se compromete a distribuir
moradia aos candidatos empossadosL
6. O concurso terá validade de 2 (dois) anos, a contar
da data da sua homologação.
7. Os casos omissos serão submetidos à consideração
do DiretorMGeral do Senado Federal pela Banca Examinadora do concurso.
8. A inscrição do candidato implicará conhecimento e
tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital.
Brasilia, 24 de outubro de 1986.- Lourival Zagonel
dos Santos, Diretor-Geral do Senado Federal.

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO OVIL
Reunião Especial, realizada em
22 de novembro de 1985

Âs dez horas e trinta minutos do dia vint(( e dois de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco, no Audi~
tório Petrônio Portela do Senado Fed_eral, reúne-se a Co~
missão de Serviço Público Civil para dar início ao I Simpó'"si~ f\íacional sobre o Novo Estatuto dos Funcionários
Público_s Civis da União. Estavam presentes ao evento as
seguintes autorídades: Senador Alfredo Campos, Presidente da Comissão de Serviço Público Civil do Senado
Federal, Senador Josê Fragelli, Presidente do Senado
Federal e Presidente da Honra do I Simpósio sobre o
Novo Estatuto dos Funcionários Pú.blicos Civis- da União, Senador Jorge Kalume, Vice-Presidente da Comissão de Serviço Público Civil do Senado Federal,_ Senador
Nivaldo Machado, membro titular da Comissão de ServiÇõ- Público Civil do Senado Federal, Senador Aloysio
Chives, Deputada Federal Myrthes Bevilaqua, represen~
tante da Comissão de Serviço Público Civil da Câmara
dos Deputados, Embaixador Mário Calábria, Dr. Adilson de Abreu Dallari, ex-Secretário de Administração do
Estado de São PaUlo, Dr. Lourival Zagonel dos Santós,
Diretor-Geral do Senado Federal, Marino da Silveira
Soares, ViceMPresidente da Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil, Raimundo Nonato Cruz, Presidente
da Federação dos Servidores Públicos de Brasnia e demais entidades representativas da classe dos servidores
públicos do Brasil. Deixaram de oomparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senad_ores Mário Maia, Albano
Franco, João Castelo e Helvídio Nunes. O Senhor Presidente José Fragelli declara aberto o I Simpósio Nacional
sobre o Novo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da União, enaltecendo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Presidência da Comissão de Serviço Público
Civil do Senado Federal. A seguir, usaram da palavra o
Senhor Senador Alfredo Campos, Raimundo Nonato
Cruz, Senador Nivaldo Machado, Senador JOrge Kalumt;: e o Senador Aloysio Chaves: O Senhor Presidente1
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Senador José Fragelli, ínforma.aos presentes que a sessão será suspensa para o almoço e esclarece ao plenãrio
que a mesma terá reinício às quatorze horas, com as palestras dos Senhores Aluizio Alves, Ministro da -Admínistração, e Dr. Adilson de Abreu Dallari, ex-Secretário
de Administração do Estado de São Pául9, seguidaS de
deb'ates. Reaberto os trabalhos às 14:00 horas, o Senhor
Presidente da Comissão, ·senador Alfredo CamPOs, Co-ncede a palavra ao Senhor Ministro Aluizio Alves, que esclarece ao plenário qUe não se d~terá somente aos objeti-

vos da reunião, mesmo porque o Novo. Estatuto dos
Funcionários Públicos encontra-se em fase de aprovação
pela Comissão Geral da Reforma Administrativa. Aléffi
dessa razão, Sua Excelência afirma existirerií, no momento, outras questões que estão limitadas por prazo de
poucos dias para serem resolvidas pelo seu MiníS_tério,
como ê o caso da regularização das tabelas especiais e o
problema do aumento do funcionalismo público, ·que, a
seu ver, tornam-se prioritárias para o serviço público
brasileiro. Diante disso,- Sua EiCelêilcia goStãría de apre. veitar a oportunidade para debater com o plenário essas
questões, bem como outras do interesse da classe do servidor público. Logo após a palestra·, Sua Excelência foi
inte:a>elado por vários servidores públicos. Terminado
os debates, Sua Excelência agradece o convite formulado
pela Comissão de Serviço Público Civil dO senadO Feàe:ral e pede desculpas ao Dr. Adilson de Abreu Dallari por
não poder permanecer mais tempo ao evento por razões
de trabalho em seu Ministério e assim sendo não estará
presente durante a palestra do ilustre professor. A seguir,
a Presidência concede a palavra ao Dr. Adilson ·de Abreu
Dallari que, entre outros assuntos, aborda a questão .da
sindicalização do servidor público, direitOs e obrigações
da classe e os dois regimes trabalhistas que regem a classe do servidor público, Como no caso da primeira palestra, o professor Adílson de Abreu Dallari foi intel-pelado
por alguns servidores. Logo após os debates, a Presidência agradece a presença do professor Dallari e dos demais servidores e, pelo adiantado da hora, declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito,
Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pefo Senhor Presidente e vai à publicação, juntamente com as notas_ taquigrãficas da reunião.

ANEXO À ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA
COMISSÃO DE SERVIÇO p(J1JUCO ·c!V1CREALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE I985,
ÀS I0:30 HORAS, DESTINADA A DAR INICIO
AO "I SIMPOS!O NACIONAL SOBRE O NOVO
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS P(]BL!COS__ -CIVIS DA UNIÃO; CONTENDO AS PALAVRAS
DO SENHOR MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO, ALU[Z/0 ALVES. E DO PROFESSOR
ADILSON DE ABREU DALLARI. QUE SE
PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADO
PELO SENHOR PRESIDENTE.
PRESIDENTE: Senador Alfredo Campos
VICE-PRESIDENTE: Senador Jorge Kalume
Integra do Apanhamento Taquigráfico
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- Meus senhores e minhas senhoras, ê. com grande prazer que continuamos os trabalhos do Simpósio Nacional do Servidor Público, com vistas ao novo Estatuto do Servidor
Público Civil.
ifeQbo a grata satisfação e incumbência da Comissão
do Serviço Público do Senado Federal de anuridar para
os senhores as presenças do Exm9 Sr. Ministro de Estado
da Administração, Dr. Aluísio Alv~, e, ao meu lado, do
Professor Adilson Dallari, que será um dos conferencistas desta tarde. No momento .em que saudamos a sua
presença neste Simpósio, Sr. Ministro e Professor Dallari, queremos acrescentar aqui, por tudo que jâ foi dito
esta manhã, e ainda o será hoje à tarde, que o funcionalismo público do Brasil acredita e espera da Nova República aquilo por que sempre lutou.
A Comissão d_o Serviço Público do Senado Federal, ao
promover este Simpósio, partiu dâ premissa priffieira e(mica de que o serVidor público do Brasil, acorrentado e
espezinhado durante os anos da ditadura, neste momento se levanta, em ordem, mas com aquela esperança e
certeza de que, com o seu trabalho e suas reinvindi-

cações, haverá de encontrar guarida para os seus anseios
dentro dos postulados da Nova República.
Como os sehores devem sabert estamos vivendo neste
instante problemas sérios para a própria democracia no
Brasíl. O esforço para a aprovação da convocação da
Assembléia Nacional Constituinte faz corri" que os parlamentares das duas Casas do Congre~so NacioiJal pouco
- - tempo disponham para outro assunto que não a Constituinte. Safdos hoje_do Congresso Nacional às 4 horas da
manhã, estamos sendo novamente convocados para esta
luta que continua. Assim é que quero pedir escusas ao
Ministro Aluísio Alves e ao Professor Dallari por não
poder estar presente aqui durante a palestra de ambos.
Concedo a palavra ao Ministro da Administração Dr.
Aluísio_ Alves.
O SR. ALUISIO ALVES- Sr. Presidente, Senador
Alfredo Campos, Srs. Parlamentares, minhas senhoras e
meus senhores.
Nem a Comissão do Serviço Púbico poderia supl:?r que
este Seminário se fealiàsse Sob o atropelo dessas horas
de votações decisivas para o Congresso Nacional e para
a Nação, nem tampouco nós, do Ministério da Administração, podíamos admitir que também tivéssemos, nestas
horas, que dedicar a totalidade de nossa atenção a projetas fundamentais do interesse público e do funcionalismo e com prazo determinado para a sua aprovação.
Como é do conhecimento de todos, desde o início do
seu Governo, o Presidente da República. eximiu-se da assinatura de decretos-leis, só abrindo recentemente uma
exceção em caso de in:iinentes riscos para o mercado fi-nanceiro. Então, temos pelo menos duas questões que estão limitadas por um prazo de poucos dias: o problema
da regularização das tabelas especiais e o problema do
aumento do funcionalismo a vigorar a partir de 19 de janeiro. Todos os outros puderam ser adiados ou podem
ser adiados, mas esses dois têm prazo fatal. Porque se no
dia 31 de dezembro não estiver aprovada pelo Congresso
e sancionada pelo Presidente da República a lei que regulariza a situação das tabelas especiais, entraremos
num impasse com relação às 164 tabelas e 636 mil empregados, porque duas decisões unânimes do Tribunal de
Conta~ da União estabelecem que, a partir de 19 de janeiro, aquele calenda Tribunal não registrará despesas para
pagamento dessas tabelas. O que significa dizer que no
dia 31 de dezembro, senão houver uma lei que regularize
a sua seção, essas tabelas estarão extintaS. Por outro lado, o prazo para vigência do novo aumento do funcionatis~ o também vigora a partir de 19 de janeiro, o Congresso que encerra os seus trabalhos no dia 5 de dezembro _só voltará. _a fu.ncionàr em marco do próximo
ano. Portanto, se atê lã o Congresso não votar o novo
aumento, os funcionários não serão beneficiados por
essa majoração dos seus vencimentos no primeiro trime~tre do .:.J.no.
Por isto vou pedír' deSculpas também à Comissãõ de
Serviços .Públicos, por não poder me deter por muito
tempo nos objetivos desta reunião, e apresentar, alêm
destas razões, uma outra. É que quando concordamos de
vir aqui falar, sobretudo sobre o Estatuto do Funcionário Público, n6s admitíamos que, a esta altura, e antes
até-:desses dias, já estivesse concluída a sua votação pela
ComisSão Geral da Reforma Administrativa. Mas, alguns atrasos decorrentes da elaboração e do exame do
projeto do Estatuto, pelas câmaras técnicas da reforma
decorrentes, também, da realização em todo o País, de eleições municiPais, que forçavam a ida ou perinanência
das pessoás éfivoltidas em seus Estados, longe, pOrtàilto',"
de Brasília. E também as divergências estabelecidas em
dezenas e dezenas de sugestões recebidas, que fizeram
com que somente agora, no mês de dezembro, pudêssemos retomar a discussão do Estatuto do Funcionário
Público, seja no nível de outras Comissões Técnicas de
Reforma, seja no nível da Comissão Geral da Reforma
Administrativa,
Faremos, entretanto, um esforço, p-ara que entremos
no ano noyQ com a posição da ComísSão Geral da Reforma Administrativa tomada em relação ao Estatuto.
E, então, por não ser ainda esta posição assumida seria
prematuro o- Ministério_da Admínistracào_ anunciar as
modificações e as posições no novo Estatuto do Funcionário Público. Entretanto, há alguns pontos que podemos definir, porque já conhecemos, por pronunciamen-
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tos anteriores, a posição da Comissão Geràl da Reforma
Administratíva. Quero, entretanto, antes de definir: esses
pontos, esclarecer uma situação ou uma estratégia estabelecida pelo Ministério da Administração. Não é novidade para ninguêm e, sobretudo, para os funcionários,
que ao assumirmos o Ministério, não sabia o _Governo
Federal, pelo ór_gão do sistema de pessoal, que era o
OASP, não sabia sequer, nem por aproximação, o número de funcionários existentes no País. Não hâ ainda embora esteja em andamento, mas ainda há trabalho
para uns 4 ou 5 meses- um cadastro do servidor público~- Então, o número de servidores públicos era avaliado
todo mês pelas folhas de pagamento, a quantos funcionários se pagava todo mês. E só com a proibição de novas admissões na Administração direta, a partir de 17 de
março, na administração indireta, a partir de 8 de julho,
é que no mês de agosto, passamos a ter um número estável em relação às folhas de pagamento. Porque, antes
disso, cada mês se alterava o número de furicionários.
Por outro lado, há um problema embutido no pagamento dos funcionâ.rios públicos, que não pode ser esclarecido através das folhas de pagamento, e sim através do
cadastro do servidor público. Porque, pela multiplicidade_ dos re_gimes jurídicos, há pessoas que podem receber
da Uníão por 5, por 6, por 7 funções; e no conjunto do
IevantamentiJ d~s folhas de pagamento, se poderia supor
que aí existiam 5, 6 ou 7 funcionários qUando, na realidade, é um funcionário só recebendo por várias fontes
pagadoras. Esta correção só se fará por duas maneiras:
seja pelo cadastro do servidor público, quando vamos
encontrar o mesmo servidor recebendo por várias fontes,
seja pela unificação das fontes pagadoras, que não ê uma
tarefa fácil, porque exigiria toda uma reformulação burocrâtica na Administração a ser implantada ao longo de
alguns meses. Não sabíamos o número dos funcionários,
mais ou menos hoje sabemos que existem 125 mil funcionários estatutários, 240 mil empregados em tabela permanente da Administração direta e nas Autarquias; 136
mil empregados em tabelas especiais e emergenciais; e
cerca de 1 milhão e 300 mil empregados nas socied~des
de economia mista; nas empresas públicas e nas fundações. Temos· que admftir a dedução daquelas acumu..
lações, indevidas, pois hoje uma pessoa pode ser aposentada ou reformada, e a mesma pessoa ter um lugar numa
tabela especial ou várias tabelas de especialistas. Ele
pode ter 3 ou 4 contratos de especialista em vã.rios Ministérios, pode pertencer a um quadro de uma das fundações, das centenas de fundações que existem no serviço público; ele pode pertencer a 1, 2, 3, 4 ou 5 órgãos
colegiados existentes no serviço público. Então, se nos orientarmos ·apenas -pelas folhas de pagamento, vamos
contar ai, 5, 6, 8- ou lO funcionários, quando, na realidade, é apenas um funcionário reabendo por váriaS fontes.
Antes, portanto, de fixarmos princípios no Estatuto
do Funcionário Público, tínhamos que tentar resolver
essa situação _lrregular e danosa à própria Administração. Daí põr,que passamos a desenvolver dois planos
de trabalho: o plano que chamaríamos de definitivO, a
cargo da Comissão Geral da Reforma Administrativa e
o Plano de Emergência, a cargo do Ministéfio da Administração. Em que consistem esses dois planos? O Plano
da Emergência consiste num esforço para regularizar a
situação das tabelas especiais num esforço para levantar
e conhecer o volume de contratos em dinheiro e em pessoal dos convênios, que devem representar, aí, mais uns
55 mil funcionários; a unificação dos serviços jurídicos, a
unifiCaÇão das fontes pagad"oras, para identificação das
acumulações injustificáveis edl~ais, a igualização de ai-·
guns benefícios, entre os quais o rnais justo e o maís urgente, o 139 salário, para os únicos funcionários qtle não
recebem, entre 1 milhão e 800 mil, que são os 125 mil
funcionários estatutários. Além de algumas correções de
salários, que se tornaram gritantes, sobretudo depois que
22% dos funcionários passaram a receter até 12 referências, a partir do final do ano passado e, sobretud_o, quando em alguns Ministérios essa~ referências atingiram apenas aos funcionários dos planos de classificação. Em
outros Ministérios essas referências atingirani também
tabelas especiais, o que aumentotl a distorção causada
por estas medidas, com uma circunstância que deve ser
salientada é da extrema dificuldade de se fazer essas eorreções, dada a situação financeira -do País. Com o dêficit,
este ano muito alto, com a previsão de déficit mais altO
ainda, e Considerando que 16 trilhões de cruzeiros se au~
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menta.ram às despesas. de pe..;;soal, não em benefício do
funcional is mo, mas em bCnefício de algumas classes que
tiveram poder de influência no final do gOverno passado.
Gostarla de dizer, no que toca ao plano definitivo, em~
bora o trabalho s~ja mais demorado, ele tem que representar o pensamento de 36 membros da Comissão Geral
da Reforma Administrativa e tem que exprimir ou negociar, ouvir representantes-de muitas associações de funcionários, e tem que se ajUstar a algumas modificações
estrutura[s do serviço público e d_o quadro de funcionários. 1::, portanto, um trabalho muito mais lento, muito mais demorado e de maior responsabilidade -~o que o
trabalho do Plano de Eme_rgência. Dessa !eforma a_dmi~
nístrativa, pOr exemplo, deve sair a criação da -carreira
do funcionário público,- que nãó existe.
O fundonário pod-e h-cife entrar no concurso, na cate~
goria de Agente Admiriistrativo, aos 18 anos de-idade e
deixar o serviço público depois de 35 anos de serviço,
tambêin como Agente Administrativo. Ele ganhou referências, 5% _de uma para outra, em seus salários, mas foi
apenas a vida inteira Agente Administrativo: Ele não
teve uma carreira a fazer, ele não teve uma perspectiva a
sua frente. O funcionário pode entrar como Escriturá_rio,
Agente Administrativo e depois formar~se etn Engenharia, Administração de Empresas, em MediCina, em Direito e ser a vida toda apenas Agente Administrativo sem
nenhuma oportunidade de evoluir_ em funçãO do curso
superior que fez, ascender da situação de nível médio
para a situação de nivel superior. O funcionáriO pode en~
trar em concurso ganhando menos, g~nhando estabilida-,
de com dois anos, ganhando quinquênios de 5 eni 5 ailos,
ou podc_entra_r por uma tabela especial sem concurso,'
ganhando mais do que no plano de classifie:acão, sem e_stabilidade, mas tendo_todo o mês, recolhido pelo Estado,
8% do seu Fundo de Garantia.
Situa.çõe_s_ que se conflitam, que se atropelam, que se
misturam, dificultando uma coerência na ãçãO-da administraçã_o pública e Criando, sobretudo, este qüadro que
todos temos conhecimento e que tem sido objeto até de
reclamações e de impaciência do próprio Presidente da
República, que tem dito, quase todos os dias_ pela imprensa, que sente que a _máquina que dirige não anda
com a efLcLênci"a desejada; que as suas ordens e a suas decisões, Sua Excelência não tem condições de; saber se estão sendo cumpridas, não tem condições de a:purar a eficácia. Portanto, é uma reforma que vai exigir r:riodificações estruturais ptofundas, e entre elas, a rneu ver, a
mais iniPortante será, no que toca o pessõã.l, a carreira
do servidor público, de modo que ele possa entrar como
contínuo, mediante concurso, e, atravês de concurso e de
cursos internos, chegar até a dirigir a sua __ ou qualquer
outra repartição. Porque cargos em comissão serão apenas os de Ministro de Estado, o de Secretário-Geral de
Ministério, os dC Secretários-Gerais de _Serviços, os de
Chefes de Gabinete e os de Assess9res. (Palmas)~ Todos_
os outros, serão integrantes da carreira de funcionário
público.
A primeira condição para fazer essa carreira é que o
funcionário pOssa sair de contíimo e chegar ã _diretor,
preparando-se, prestando concursos, fazendo cursos; a
primeira cOndição é que se estabeleça como definitiva e
irreversível, sem qualquer outra forma de burla, o cum~
prirnento da disposição constitucional, que nunca foi
cumprida, de que só se pode fazer a primeira inVestidura
do serviço público através de concurso. Todas as Constituições têm dito isto, mas todas as ~CÓnstirulÇões têm
sido desr~peitadas, através da criação de _tabela~ ~pe
ciais para Cujo ingresso não se exija concurso;-atravês.de
convêniof com entidades públicas ou privadas, que contratam pessoas para servir no serviço público sem a exigência de concurso: através de várias formãs, de tal maneira que o Brasil, creio CU, é o único País do, m,undo que
tem um quadro de funcionários restrito a 125 mil pessoas, que é o quadro de estatutãri05, e tem aU;_m destes
cerca dcJ_mil_b_ao .;_600 mil funcionários que são empre;.
gados pelos vários regimes, pela várias tabelas, sem a necessidade. da prestação do concurso.
A segunda rnodifícação importante que o ESfatuto dos
Funcionários trará _ê _a: imifiCa.çãO, depOIS a Separação
dos regimes jurídicos. Hoje temos: _feletistas e estatutârios nás Ministérios e nas Au(arquiàs; teriló~s .ei]ipregados nas Fundações e Sociedades de __Economja Mista; temos carreiras especiais no Ministêrio- da Fazenda, na
Polícia Federal e no Itamar:;1ti, e _n_os outros nenhuma
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carreira. Então, o que nós vamos fazer é unificar os regimes jurídicos. De que maneira? Na Adminísti'ação Dire~
ta e nas Autarquias vinculadas da Administração Direta
só estatutário; na Administração Tndireta, Sociedades de
Economia Mista, Fundações e_Empresas Públicas só em~
pregados celetistas. Com isto, pretendemOs pôr ilftl pouco de ordem na organização dos quadros de serviços.
Com isto, pretendemos criar um serviço Coerente de trei~
namento dos vários tipos de fundonários-pãf~f 65 Vários
objetivos de cada órgão, de cada empresa. Com isto, pretendemos eliminar, ao longo do tempo, o que não poderá ser feito rapidamente sobretudo por motivos financeiros - e grad_ualm_ente, as distorções de salários e de
funçõês existentes entre os empregados celetistas e- os
funcionários estatutários:
Todas essas medidas, evidentemente, contrariam interesses criados, e eu tenho a consciência das dificuldades
desses interesses criados. Ainda agora, estamos diante de
uma contradição: a Constituiçijo eXige concurso público,
todo mundo reclama contra o afilhadismo, e empreguismo, a politicagem que são os_responsáveis pela admissão
de milhares e milhares de funcionários desnecessários. E
conhecida a declaração do ex-Ministro do PJanejamento
Delfim Netto, logo depois da eleição de 1982, na qual ele
dizia qUe esta eleiçãO tinha custado aos cofres públicos
mais quinhentos e cinqílenta mil funcionários no plano
Federal, no plano Estadual e no plano Municipal. Esses
funcionários eram~ necessários'? Talvez, alguns deles fossem. Mas~ se eram tão necessários por que não foram
criados antes das eleições? Então_._ todo mundo acha que
~preciso impedir o afilhadiSmO~ o empreguismo, a politicagem, na admissão do pessoal. Mas, todo mundo acha
que só ~e po~e impedir isto exigindo-se concurso públi~
co, porqUe diante do çoncurso_ vale o mérito- do candidato e às vezes a sorte, mas não prevalece o pistolão, não
prevalece a proteção individual.
Quando, pura regularizar as tabelas especiais, não se
exige concurso público, não se exige sequer concurso -Lnterno, mas apenas um processo seletivo para, de qualquer maneira, evitar ou tentar evitar que concursa-dos já
aprovados venham requerer o seu aproveitamento automaticamente nos cargos a serem criados, para receberem
os tabdistas especiais os próprios tabelistas não querem
entrar no serviço permanente sem nenhum processo seleti vo.
Todo mundo reclama daS injustiças e das discrimi~
nações de se pagar menos os funcionários que prestaram
concurso do que Se paga em geral ao funcionário que entrou sem concurso para a tabela especial. Mas quando,
para se regularizar essa situação, se exige que o ingresso
seja no nível inicial da carreira, ~muito emboTa se ~segu~
re o salário, muito emOora se reconheça o tempo de serviço, muito embora se dê por cada dezoito meses de tempo de serviço mais uma referência, automaticamente., os
tabelistas tambêm não querçm; eles querem entrar no
nível do seu salário muito acirria daqueles que vêm, ao
longo do tempo, através do concurs-o e do exercicio da
sua função, fazendo a sua carreira no serviço público.
Vê-se, por ess_es dois exemplos, como é difícil contrariar ou enfrentar interesses criados. Há poucos dias uma
moça, numa comissão, me procurou e eu tentava
convencê-la dessas teses. Ela me disse: Ministro, as tes_es
estão todas certas e ~bato palmas a todas elas, mas o
que eu quero resolver é o meu caso. Eu não quero entrar
nem no nível inicial, nem quero fazer processo seletivo.
Acho humano, acho razoável que cada um procure a sua
melhor situação pessoal. Apenas, o Governo não p-ode
ser um protetor de situações individuais, o Governo tem
que ser o árbitro, o Governo tem que ser o articulador
do interesse social, conciliando tanto quanto possível os
interesses individuais. Se o Governo não _quisesse fazer
isto, bastava ter uma destas duas posições: primeiro, as
tabelas especiais foram criadas em caráter. de emergência
para funções determinadas. Então, terminou a vigência,
estão todos demitidos. O Governo não quis fazer isto
por duas razões: situação social do Pais com níveis de desemprego muito elevados, e por conta do que já investiu
nesses funcionários, ao longo dos anos em que eles trabalham. Ou poderia, simplesmente, dizer: está perfeito,
nós estamos dispostos a recebê~ los como funcionários estáveis, mas dentro -do que a Constituição eXige--~ cori-.
curso público. O Governo também não estâ fazendo isto.
Poderia ser até mais generoso e dizer: atrav_ês de um con~
curso interno ... ma_s, tambêm não ~!á exigíndo isto, está
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apenas qüerendo fazer um processo seletivo, nos quais se
avalie as qualifLcações individuais, os serviços prestados,
'='-s anos de serviços, etc.
Tenho esperança, entretanto, de que chegue, segundafeira, ao CongressO Nacional encaminhado pelo Senhor
Presidente da República, o projeto que regulariza as tabela$ especiais. E tenho a esperança de que as Lideranças
de todos os Partidos se unam, diante dos Regimentos Internos das duas Casas, para solicitar urgência à matéria,
e são pouCos dias para publicação; cumprimento de prazos, pareceres das comissões, etc. E aqui, mais urna vez,
advertiria os integrantes das tabelas especiais, que podem não estar _satisfeitos com o projeto que o Gover~o
está encaminhando, e que nos _parece um projeto mais
racional e mais justo, mas tenham o cuidado, embora
seJa liigítimo o direito de cada um procurar no Congresso emendar o projeto, apresentar as suas reivindicações;
tenham o cuidado para que a multiplicidade de emendas,
exigindo análises_ e pareceres das comisSões técnicas, não
venfta atropelar o praZo que é fatal, o prazo de até 5 de
dezembro, sem cujo cumprimento cai sobre as tabelas especiais o perigo fatal.
QUanto ao projeto de aumento não chegamos ainda,
dentro do Poder Executivo, a ·•um consenso sobre as
condições desse aumento. Ontem, estivemos reunidos algumas horas, como nos outros dias os Ministros da Fa~
zenda, do Planejamento, do EMFA, da Educação, e da
Previdência Social e, pelo volume de funcionârios que
têm problemas específicos a discutir, tivemos algumas
dificuldades técnicas para fixar o critério do aumento,
isto porque, segundo recente modificação na legislação
se estabeleceu que os reajustes salariais, a partir de janeiro, devem ser baseados no INPC do mês anterior. A partir de fevereiro e março isto será fácil de apurar, mas o
primeiro não será tão fácil. Em relação aos empregados
privados é fácil, porque a discussão nos diss.ídios, nos acordos, nos entendimentos se faz, às vezes, dentro de
dois dias ou uma semana. Mas, como o aumento do funcionalismo depende de lei e nós temos que mandar esta
lei até segunda ou terça-feira ao Congresso, sem o que o
Congresso não poderá aprová~Ja até o dia 5 de dezembro, nós não sabemos qual será o lNPC de dezembro, mas desconfiamos que o IN_PC de dezembro,
pelas taxas inflacionárias dos últimos meses, dt;verá ser
maior do que o do mês de novembro. Se adotarmos o de
novembro estaremos prejudicando os funcionáríos, se
esperarmos para apurar o de dezembro não teremos votado, até o dia S de dezembro, o aumento do funcionalismo.
~.ntão, da reunião de ontem entre os Minístros reSponsáveis; envolvidos, nós chegamos, pelo menos, a uma decisão que me parece importante: não sabemos comovamos chegar a esta, qual é a forma técnica de exprimir
esta conáíção,.ou esta posição, mas já decidimos propor
ao Presidente da República que o aumento do funcionalismo, a partir de l'i' de janeiro, tenha um determinado
número de pontos, um determinado percentual de reposição do valor do salário. (Palmas.) Acho que esta é uma
posição importante. Agora, como vamos executar não
sabemos. Eu próprto imaginava que se pudesse dizer. o
aumento do funcionalismo obedecerá, vamos dizer, a
100% do INPC do mês de dezembro. Mas não pode, temos que dar o percentual exato, não se pode dar apenas
a referência ao lN PC. Então, não sabemos. até segunda
ou terça-feira, qual será o INPC de dezembro.

O SR.. (

)-

V. Ex' permite um aparte?

O SR. MINISTRO ALU!ZIO ALVES- Pois não.
O SR. (
) Por que V. Ex', então, nào propõe que
seja o maior índice do INPC do ano?

O SR. MINISTRO ALUlZIO ALVES- Porque alei
não pode dizer assim: será o maior fndice do ano. A lei
tem que dizer: será de "x". Mas vamo_s admitir que seJa:
o mês úe novembro é de 70,2 e o mês de outubro foi 69%
. Vamos admitir que em dezembro seja maior do que este. Como é que vai ser? A lei não pode dizer assim: serâ o
maiOr índice. A lei tem que dizer: serâ o índice nx."-.
A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bf:vilacqua) - Eu
solicitaria ao Plenário que deixasse os apartes ao Sr. Ministro apOs a sua exposição.
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O SR. MINISTRO ALUISIO ALVES- A interrupção fOI oportuna, p_orqu~ -~u P':'~e eSclareCer. A minha idéia era dizer iSto que·-nre -foi perguntado ou o do
mês de dezembro, que ê o que a lei estabelece. Mas a lei
não pode ficar na afirmaÇão vaga de que este será o
maior, ou será o do mês tal. A lei tem que dizer: o

aU~

menta tem que ser de 70% ou de 50% ou de 80% ou de
100%, POrqUe teni
dar Onúi11"er0 exã.to. Por isso a dificuldade. Mas, pelo menos, eu considero que houve um
progresso importante. Já se chegou à conclusão de que se
deve dar alguns pontos de reposição de salário. Então, o
importante agora é saber quantos pontos se dá de r:ep_osição para, daí, se dar o percentual certo, co-rrendo o risco de ser menor do que o de dezembro, ou correndo o
risco de ser maior do que o de dezembro.
Por último, eu gostaria de dizer o seguinte: reforma
administrativa dependo muito do pessoal, da comPetência, da dedicação, do gosto do funcionário em SerVir; dO
treinamento do funcionário, que ê: um programa_ carO,
inteiramente abandonado de um milhão e setecentos mil
. funcionários, ncis últiinoS cíncO arioS, apenas cinco iníl
receberam treinamento. b o mesmo que dizer que nao
xistiu treinamerifo. Fazer o üdnamento des.se pessOal
para que ele possa se adaptar e se habilitiar a fazer a carreira do serviço públic_o, é uma tarefa complexa e, sobretudo, uma tarefa cara.
:t por isso que nós, pelas dificuldades financeiras do
País, estamos buscando financiamentos no Banco Mundial e nas organizações estrangeiras, para o· pro&rama· de
treinamento dos funcionáriOs.
Mas, ao lado desses problemas de pessoal, que esperamos conigir gradualmente, com as soluções de emergência das tabelas especiais e com o aumento; dripOiS com o
Estatudo do Funcionárío Público, treinamento de pessoal, na criação da carreira do servidor, no novo plano
de classificação, no novo plano de salários, ao lado disto
há um outro problema dificllimo, que ê: o do ajiistanlento das estruturas administratiVas; por_que elas sã(! onerosas, são excessivas, elas contêm uma alta margem- dC paralelismo, de conflitos e de superposiÇi3es, Elas são -incompetentes. em muitos aspectos e eu poderia citar alguns exemplos. Elas reagem a qualquer alteração profunda, a qualquer alteração estrutural. Posso dar dois exemplos diferentes, mas que indicam a veracidade desta
afirmação que acabo de fazer,

que

a

e-

O Presidente da República, no o-rçamento de 1986, em
função de compromissos que vieram da campanha Tancredo Neves, assim como de sua atuação parlamentar,
aumentou em algumas vezes, para o ano de 1986, as verbas do Nordeste. Citaria apenas uma: a da SUDENE.
No ano de 1985 a verba da SUDENE foi de I trilhão e
300, no ano de 86 a verba da SUDENE será de 13 trilhões, ou seja, dez vezes mais. E quando vi o orçamento
com essa cifra eu me preocupei e fiz a mim mesmo essa
pergunta: se para gastar um trilhão e trezentos as estruturas do Nordeste têm se mostrado desaparelhadas e incompetentes, como é que de repente, de um ano para outro, elas vão aplicar dez vezes mais esse recurso? E resolvi mandar fazer uffi tevaritamento das estruturas do Nordeste, para ver em que caráter de emergência elas poderiam ser melhoradas para atender a esse novo programa
do Governo. Encontrei fatos, episódios e situações inteiramente deformadas. Por exemplo, há no Nordeste um
programa sertanejo;-esse pr-o-grama -sertanejo foi criido
há alguns anos passados- creio que no Governo Médici -para fazer o que o DNOCS já devia estar fazendo e
não fazia, E era a maneira de juntar nesse Programa re-cursos do DNOCS; recursos dos Governos estaduais
recursos da SUDENE. Então criou-se O progr~mia sertanejo. Na hora de se estruturar veio a emulação das vaidades ou dos interesses polítíco~ quem iria administrar
esse programa? O EStãdo ·qüúia administrar, a SUDENE que iria entrar com a maior Parte de recursos queria
administrar, o DNOCS que -iria exCcutar a maior parte
das tarefas queria também administrar. E terminúam
fazendo um acordo. Por esse acordo, se houvesse doze
escritórios do programa sertanejo no Estado, quatro seriam administrados pelo Estado, Quatro pela SUDENE
e quatro pelo DNOCS, Então, apanhei no Estado do
Nordeste três cidades do mesmo tamanho, da mesma população, e mais ou menos com a mesma área rural, para
fazer uma avaliação dos três programas e das três administrações. Encontrei as seguintes- situações, no escrit~rio
administrado peta SUDENE havia 17 funcionários e as

e

despeSas de aluguéis, despesas de custeio, pessoal e material representavam mais ou meno~ 18%. No escritório
administrado pelo DNOCS numa cidade do mesmo tamanho, de uma área rural semelhante., com as mesmas
tarefas e as mesmas verbaS_, em vez de 17 funcionários já
existiam 34, o dobro. As despesas de custeio, material e
pessoal já representava!ll quase 36%, trin:ta e cinc_o__~ -~an
tas por cento, No escritório administrado pelo Estado
numa cidade do mesmo tamanho, com uma área rural
semelhante, com a mesma verba, o número de funcionários não era 17 ne~ 34, era 69 e as despesas de custeio
jâ englobavam 92% da verba, ficando apenas 8% para as
tarefas de assistência ao pequeno produtor ruraL Até aí
já havia um escândalo, mas hã um outro maior subseqüente. 1:. que nos últimos dois anos o programa foí desativàdo,- ou seja, por medida da economia não foram
dado recursos, as verbas ficaram congeladas, e os escritóriOs cO-Iltiiiu~am ·pagando os mesmos funciOnârios,
pagando as mesmas despesas e sem nenhuma verba para
executar tarefas. O programa está morto, mas insepulto,
com todas -as responsabilidades de despesa e de custeio,
Este é um exemplo. Há outros,_ como o caso de um órgão
criado no tempo da guerra 1943, depoís funcionou. por 4
-õu 5 anos, e perdeu a finalidade, os seus objetivo.STOram
transferidos para o Banco da Amazônia, para o BASA.
Mas, o órgão continuou a existir com a sua Superintendência, com os seus funcionáriOs e as suas despesas. Há
outro exempro, uma universidade foi construída cOm recursos do Governo Federal e dô BIRD, BancO Interamericano. E no convênio para fornecimeilto de recursos, o
BIRD exigiU que se Criasse um escritório chamado CTA,
EscritóriO Técnico AdministratiVO que se incumbiria de
adminístiãr a construção daquela univerSidade coin a~
quele recurso. Essa universidade inaugurou o seu ·campus, inteiramente concluído há 8 anos. O que era automático, o que parecia automátiCo, a extinção do referido
escritório, pois esta va terminada a tarefa do ETA, estava
terminada a tarefa do escritório, não houve. O escritório
continua a existir até agora; cOin todos os seus 104 funcionários,-·104 Arquitetos, Engenheiros, que há meses ou
anos não p-recisam ir à universidade, porque não têm o
que fazer, pois a construção terminou há oitO ail.os. Mas,
a_ universidade continua pagan~9-lhes como se eles ainda
estivessem administrando um fantasma de uma universidade. Agora, não é fácil lidar com esses ip.teresses. Porque_esses funcionários, por exemplo, dessa universidade
já têm I I ailõS -de _s_erviço, ou melh9r li a0:os de salário,
porque de serviço mesino só tiveram 4. Os funcionários
do Projeto Sertanejo já têm 8 anos de serviço. Se se disser: bom terminou o programa ou terminou a construção. Agora, vocês_ estão dispensados, Além dos
problemas sociais que se vai criar ainda se vai suscitar
questões judiciais e certamente enfrentar as dificuldades
de ver cumprida a sua decisão.
Então, por esses dados, que são dados ligeiros, sumários, os Senhores podem ver o vulto das dificuldades,
dos interesses, das resistências que nós estamos enfrentandO. E~ eu citaria só mais Um exemplo. Desde o começo da minha gestão, conversando com vários Ministros, autoridades, presidentes de autarquias, eu ouvia
frases assim: com a metade dos meus funcionários eu faria até um serviço melhor, Pensava eu: então está h::i.vendo excesso d~ funcioários e anota~a. Outro dizia, eu po~eria dispensar 20, 30% dos funcionários e o órgão ainda
funcionaria melhor. ReSolvi, então, propoi:- ao PreSidente ·da República o remanejameri"tO do pesso~l, por quê1
Porque foram criados cinco Ministérios nOvos, porque
foi"-am· Criã.dos programas novos que estavam exigindo
qiuidros, -Tõdos os diaS os Ministérios pediam a cr"iação
de quadro com 600, com 800, com I .600, com 2.000 funcionáriOS.- Se idã criai quadros· novos para noffiear novos funcionários e se eu tiha notícia" de que havia excesso
em outros órgãos, o melhor seria obter do Pesidente um
decreto autorizando que, onde houvesse excesso poderia
tirar para se encaixar-esSe pessoal onde hOuvesse necessidade.
Então, o Decreto pOderia terduas fo~maS; entre elas a
que o Ministério da Administração fa-rá o levantamento
dos excessos de funcionários e; das carência_S funcioi1.ais.
Mas, se eu propusesse isto pareceria que eu estava querendo intervir nos outros ministérios, que eu estava querendo ganhar poder à custa dos outros ministér~'?s_. Para
que não houvesse essa ínterpretaÇão fez-seuffi Decreto
dizendo assim. Os funcionários, os Minístê:iios que pre-

se
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cisam de funcioriârios têm 60 dias para dizer quantos
precisam, em quC funções, com que salârios e etc. Os ministêrios que têm funcionários prescindíveis, para não diz_er ociosos, que estão sobrando, têm 90 dias para dizer
quais são, e~ que funções, os salários e o tempo de serviço. O pl-azo de 6Q dias termina no dia 6 de dezembro.
Nós já r~bemos__de tod~s__os Ministérios e de todos os
órgãos novos, as necessidades dos seus funcionários. O
prazo de 90 dias para dizer onde está sobrando funCionârio_termina dia 6 de janeiro; atê: hoje, só um ministê:rio
nos encaminhou, os outros todos não encaminharam, apesar das ordens dos Ministros da boa-vontade do interesse. Mas, a máquina resiste a informar; a màquína não
quer mudanças, a máquina, reabnente pela inércia, qp.er
manter o que está aí. b claro que terminado o prazo, a
ordem do Presidente tem que ser cumprida. Se não for através desse esquema deverá ser através de outro. Mas, a
decisã-o do Presidente ofereci-lhes a oportunidade de servir no estã:do em que nasceram por exemplo, onde eles
têm a sua família, porque talvez os atraia trabalhar em
repartições feder"ais nesses Estados, ou até como colaboração aos_Gove_rúos Estaduais e os Municípios, à disposição do_s-EStados e Municípios, de modo a dar um ordename'nf'? _ao trab31ho, Mas, mesmo assim até hoje, só um
Ministério nos mandou uma relação de 35_ funcionários
de que poderia prescindir; os outros nenhuma palavra.
Então·,_ são esses os problemas que nós teremos que enfrentar. Mas, eu quero advertir os funcionários de que
não eseerem soluções mágicas, não esperem milagres.
De uma hora para outra as repartições vão ter apenas os
funcionários de que precisam; de uma hora para a outra
as novas repartiçõ~ vão ter todos os funcionários de que
carecem; -de Uma -hora para outra vai-se pagar a funcionários que fazem o mesmo serviço, igual salário, de uma
_hora para outra vamos corrigir todas as distorções salariais críadas ao longo do tempo e., sobretudo, depois das
últimas famosas doze referências. Não! Não temos condiÇõ-es- d-e fazer isso, não temos dinheiro para corrigir-de
pronto estas dificuldades. O que pretendemos é, ao longo do tempo, dentro de um determinado prazo irmos
corri8indõ estas situações e o Estatuto do Funcionário
Público, e aqui chegamos, rapidamente, ao tema desse
nosso Encontro, o ~tatu to d(J Funcionãrío Público a ser
ainda- definido em suas linhas gerais pela Comissão'Geral de Reforma Administrativa e depois em suas linhas
definitivas, no ExecutiVo, jjC:Io Presid-ente da República C
no Legislativo pelo Congresso, fixará princípios. Eu próprio que· fecebí o Pi"ojeto- dã Câmara de Pessoal, pretendo tentar influir na Comissão Geral da Reforma Administrativa, para enxugar mais o· estatuto, para eliminar
certas minudências que podem ficar para jurisprudência
ou para decretos ou para instruções normativas. Para fazer um documento que já é mCnor do que o atual, este
projeto tem 70 artigos menos do que o outro e nós esper'amos ainda reduzi-lo mais para que possa ser realmente
tnais conhecido, mais manuseado pelos próprios interessados -que são os __ (uncionários e os administradores.
Mas, gostaria de dizer que na fase em que se encontra o
Estatuto do Funcionário Público, em que há apenas algumas definições, COqlO u"nificação do serviço público, unificação do regime jurídico, o regime estatutário só para
al..ltarquias e administraçãO díreta e o regime CLT só
para administração indireta, ele ainda é suscetível de modificações e quem -tiver sugestões a fazer individualmente
_ou coletivamente pode até o dia 2 de dezembro dirigir-se
ou à FUNCEP, que tem um telefone próprio para isso
bem como um serviço própriO para receber sugestões ou
diretamente à Comissão Geral de Re(orma Administrati.'l.~ e nós analisaremos com to.do interesse, como todo apoio, o desejo de.aceitar as contribuições que nos chegarem às mãos,
Sei que os'meUS-COleg'asjornalistas, yCz Por outra, me
perguntam: '_'E á reforma administrativa já estâ pronta?"
E o_ que já está pronto na reforma administrativa?"
Coinci se fosse apenas uma coleção de leis. Se fosse para
fazer uma coleção de leis, não precisava uma comissão
geÍ"al da ·reforma administraiíVa. Bastava contratar dois
ou trêS juristas e- dizer: façam uma lei, um estatuto;
Taç"ain i.tm_a lei_ de licitação; façam· Uma lei orgânica da
administração federal; façam um plano de classificaÇão.
E jurístilS devem conhecer a tê:cnici legislativa e fariam
essas leis. ~as o que_ queremos fazer é uma refOrf!la administrativa para um regime democrático, pela primeira
vez no Brasil, pois as que temos a de 39 com o DASP e a
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61 com o Decreto-lei n'i' 200 'rorâ.m feitos rturrrregirrie autoritário, dentro da inspiração do regime autoritário,
dentro das estruras do regime autoritário. Queremos fazer uma organização administrativa para o regime democrãtico, a fim de tornar orna· coisa e outra çlignas ela
estima do povo, do funcionârio._ do contribuiote, do
povo em geral; porque nenhUma administração será eficaz sem ter a credibilidade e a estima çlo povo, nem a democracia sobreviverá s~ não tiver nela a crença para os
seus princípios, a estima para o seu exercício e a crinftança e a esperança de que ela pode realmente adminis-

trar um pais, administrar uma nação para tornar o seu
povo mais feliz. Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilacqua) - Agradecendo a participação do Sr. Ministro, -gostaria de
dizer que ê a segunda vez que S. Ex' participa de um Seminário de Serviço Público, a primeira vez sendo naComissão de_Ser:viço PUblico da Câmara Feder~:tl, no segun-

do semestre deste ano e agora aqui no Senado.
Quero dizer às pessoas que aqui estão que o Senador
Alfredo Campos teve que se retirar para a votação e que
estou presidindo esta sessão a convite de S. Ex• que quis
homenagear a ComiSsão de Serviço Público da Câmara
na minha pessoa. Gostaria de dizer- ainda que na mesa
também se encontra o Sr. Adilson Abreu Dallari, que
também fará uma palestra. E também o Vice-Presidente
da Co.nfederação dos Servidores Públicos do Brasil, Dr.
Marina. E que no Plenário se encontram as seguintes entidades filiadas; Confederação dos Servú;iores Públicos
do Brasil; Federação dos Servidores Públicos de Brasfiia;
União dos Previdenciãrios do Brasil; União Federal dos
Servidores Públicos- a USP; Federilção da Associação
dos Servidores das Universidades de Brasília - FASUBRA; ASsociação dos Servidores do Miriístério da
~aúde- ASMISA; Federação dos Servidores Públicos
Estaduais, Municipais, Federais e Autãrquicos do Estado de Minas Gerais; Associação dos Funcionários Públicos d,o Estado da Bahia; Associação N acíõnal de Fiscais
da Contribuição Previdenciãrios; Federação dos Brasileiros Servidores Postais e Telegrãficos.
A Confederação dos Servidores Públicos do Br_asil
realizou um Congresso em São Paulo, onde também se
debateu o Estatuto dos ServidoreS Públicos. Está tamb~m presente a Associação dos Servidores- Públicos da
SUDENE.
Nós estamos com 15 pessoas inscritas e gostaríamos,
antes de pedir à Federação dos Servidores Públicos de
arasilia, que fizesse a leitura de um d_ocumento, que foi
entregue aqui à Mesa, usando Q microfone ali ao lado.
O SR. ARNÓSIO QUEIROZ --Ao GOveino Federal
e aos membros do Congresso Nacional.
A Federação dos Servidores Públicos de Brasília, interpretando os anseios da categoria que se debate em aflitiva sítuação, causada pelo continuado achatamento
dos seus vencimentos, vem reclamar do Governo Federal
e dos ilustres membros do Congresso Nacional achatamento dos seus vencíriiiõfos~ vem reclamar do Governo
Federal e dos ilustres membros do Congresso Nacional o
atendimento de suas prementes reivindicações:
I - 13"'-salário infegral em 1985, eXtensivo a todos os
servidores, inclusive aos inatívos e pensionistas; (Palmas.)
Há 23 arios ·a 13~>-salário vem sendo pago aos trabalhadores da jniciatiVa privada e sistematicamente negado
aos servidores públicos estatutários. Apesar de reclamado em todo& os congressos, eventos e seminários de servidores prometido por Tancredo Neves, e com compromisso pelo atual Presidente da República, até agora con. tinua esse sentido preito sendo, sob os mais diversos pre__
testos, negado aos servidores públicos. _
II- -·r-eajustamento salarial em janeiro de 86 com
base em 100% do maior lNPC do ano, com adicional de
20% de aumento a título de reposição salarial; (Palmas.)
Entre 1976 e 1985, o poder aquisitivo dos servidores,
devi~o a continuados reajustamentos abaixo _da inflação,
foi reduzido em ma}s de 50%;
III- Aproveitamento dos tabelistas Sim concurso,
respeitando seus atuais níveis salariais e com reconhecimento do tempo de serviço público para todos os fins.
(Palmas.) Esses 136 mil servidores não podem ter seus direitos adquiridos desconhecidos Pelos Poderes da República, sob a alegação de descabida exigência. Os servidores públicos têm pàcientemente aguardado a atendi~
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mento de ~uas reivindicações por parte daqueles que, em
reiteradas manifestações, se comprometeram a atendêlas. Enquanto não faltam recursos para cobrir os rombos
das falências fraudulentas de várias instituições financeiras, são negados os meios para atender as reivindicações
bâsicas dos servidores.
A situaÇão aflitiva e jâ desesperadora dos servidores
públic_os exige pronto atendimento de seus pleitos, pois a
fome jâ bate à porta dos modestqs lares da maioria, e o
seu adiamento impõe atitudes mais oonseqüentes da de-fesa de uma vida com dignidade para as suas familiasFederação dos Servidores PúbliCos de Brasília. Obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilaccjua)- Passando para a fase dos debates, gostaria _de combinar com
o Plenário o seguinte: várias pessoas estão escritas- jã
em número de dezessete- e deverá ser usado o microfone ao lado. Pediria às pessoas que usassem a palavra somente quando levantarem perguntas novas, não s_obre _o
mesmo assunto. Se a pessOa está inscrita, mas se., porven~
tura, uma outra j~ usou a palavra sobre aquele assunto,
que declinasse da mesma, porque temos a conferência do
Dr. Dallari, aqui ao ilosso lado, que também usarâ da
palavra. Podemos,combinar assim'? Você$ concordam?
Quem concorda? (Pausa.) Nosso intuito é o de evitarmos
as repetições de perguntas -idênticas. Gostariá que o Plenârio tivesse a devida compreensão, no sentido de que as
pessoas fizessem sempre perguntas novas, sobre assuntos
novos.
Concedo a palavra ao primeiro inscrito, José Eduardo
Vaz Albani, Presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Rodoviários.
O SR. JOSE EDUARDO ALBANI:_:: Vou ser o mais
breve possível. Sr. M inístro e demais membros da Mesa,
cOlegas:
Inicialmente, Sr. Ministro, gostaria que V. EX• -não acreditasse nas afirmações que lhe são levadas, de que o
setvidor público é incompetente. Essa é uma grande
mentira, Sr. Ministro, porque existe uma grande diferença entre_ servidor público e dirigente p"úblico. O serviCor público não tem competência para mudanças, o dirigente públíco a tem. O servidor público não resiste a muaanças, mas ele quer mudanças corajosas. Para isso, o
Governo foi estabelecido e como disse o falecido Tancredo Neves: "Vim para fazer mudanças corajosas.~=· Estamos aguardando e.iSas mudanças corajosas, Sr. Ministro. -E digo mais: urria das razões fundamçntais dessa afirmativa sistemática de que o servidor é incompetente e
resíste à mudanças, é no sentid-o -de criar artificialidade
de serviços para serem dirigidos- a empresas que executam o nosso trabalho. Nós não temos nada contra essas
empresas, apenas achamos, Sr. Ministro, que a medida
corajosa que tem que ser adotada com a máxima urgência possível, seria a delimitação da fronteira entre os serviços pertinentes ao Estado - que seriam nossos - e os
serviços pertinentes às empresas. (Palmas.) .
Sr. Ministro, aquele pobre coitado que estâ lá no nosso serviço público, que foi contratado para fazer o con~
serto de uma fechadura, por exemplo, se quebram-lhe a
chave de fenda, contratam uma empresa para faZer o
conserto, contratam outra empresa para fazer a supervisão do conserto, e contratam mais uma empresa para fazer uma auditoria da fiscalização. (PalmaS.}
Sr. Ministro, se nós começarmos a atacar esse problema de maneira sérüi, tenho certeza de que um serviço
que hoje sai para a Nação por 2 mil cruzeiros, poderia
sair por mil cruzeiros e com o aproveitamento total do
servidor público, que hoje se encontra em situação de
miserabilidade.
Sr. Ministro, era isso que tinha para lhe transmitir,
procurando ser o mais breve possível. (Palmas!)
A SRA. PRESIDENTE (Myrtes B-evil~cqua)- Agradecemos ao companheiro, principalmente pela sua brevidade. Concedo a palavra a Vera Lúcia Pereir.a Rocha,
Presidente do Movimento de Defesa dos Servidores de
Nível Médio do DNER, e chamamos logo a seguir, tam-bétU pata ganhar tempo, o Sr. Gilberto Sâ, da Co~issão
.Nacional Pro-Enquadra~ento.
A SRA. VERA LÚCIA PEREIRA ROCHA - Sr.
Ministro, Representantes da Mesa, Colegas:
Sei eu que ganharei vaias, mas usarei da sinceridade,
com os meus direitos, com os direitos dos meus colegas
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servidores de nível mêdio. O problema é basicamente, a
Tabela Especial de Empregos. Ocorre que os Servidores
da T~bela_ Especial de Empregos, que se encontram hoje
enquãdrados no nível superior, basicamente detém as
nossas vagas, impedem a pretensão nossa de ascensão
funcic;mal_, para fazer jus ao nosso tempo de serviço, à
nossa dedicação ao serviço, e tudo o mais que todos vo~
cês já sabem. Entretanto, hâ um projeto de lei encaminhado ao Senhor Presidente da República que contêm
quatro chances de vocês ficarem;- e nenhuma de safrem.
Portanto, vocês se acham injustiçados. Agora, o que faremos com os nossos diplomas, se temos que aguardar os
nossos colegas se aposentarem ou morrerem, para que
ascendamos a uma profissão de nível superior?
Sr. Ministro, gostaríamos de saber se os direitos serão
considerados iguaís para os servidores de nível médio,
que detêm o diploma de nível superior? A Constituição
Federal diz, em seu art. 153, que todos somos iguais pe-·-rante a lei. Nós não queremos que ninguêm vá para a
rua, apenas queremos ter o mesmo direito dos demais.
Era só-o que tínhamos a dizer. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilacqua- Conà Sr•
Ivone Borges, da Associação dos Servidores da SUDEPE.
cedo~ palavra ao Sr. Gilberto Sá e, logo a seguir,

O SR. GILBERTO SÃ --Venho aqui em Qome da
Comissão Nacional Pró~Enquadramento das Tabelas
Especiais, F AS, convênios e Seminârios, apresentar ao
Sr. Ministro da Administração os primeiros resultados
de nossa assembléia realizada ontem, nossa II AssefUbleia Nacional, à qual estiveram presentes 600 delegados, de
todo o País, após a realização de pleitos locais para o encaminhamento de nossa estratégia de luta final para o
enquadramento.
Em segundo lugar, queremos mais uma vez reiterar o
nosso desapontamento pelo projeto encaminhado, anteontem à noite, ao Palâcio do Planalto onde, se bem que
com algumas modificações, em nenhum momento a
maioria dos pleitos dos tabelistas foram conformados.
Nessa assembléia, basicamente representantes dos 136
mil servidores de tabela especial e dos 50 mil convenia~
dos, reiteraram a sua posição do enquadramento sem
concurso público ao pessoal seletivo; manutenção dos atuais salários e cômputo de tempo de serviço à razão de
uma referência para cada 12 meses de serviço público
prestado.
Nesse caso, é importante ficar bem claro que é uma
:questão de justiça e de direito, Chegamos atê aqui unidos
depois de um ano de luta e r.ão será nesse_ momento que
iremos abrir mão de nossos direitos. (Palmas!). Apenas
esclareceria para os companheiros de nível médio que estamos na luta com todos os companheiros das tabelas
permanentes, apenas achamos que eles têm que brigar
pelos seus direitos, e não esperar que o Ministério da Administração os dê de presente de Natal. (Palmas!)
Com relação ao problema colocado pelo Sr. Ministro,
de que ao final do ano poderemos estar demitidos, isso
me cheira a uma advertência" de Velha República, (Palmas!). S.e nós formos demitidos, muitos dos nossos órgãos pararão. Por exemplo, na SUDEPE., 90% da força
de trabalho é tabela especial; o mesmo ocorre na Secretaria de T~cnologia lndustiral, e em mais uma_ dezena de
outros órgãos, que estão nessa situação. Por_ísso, se houver demissão, boa parte do serviço pú.blicO também vai
parar.
Com relação a perguntas, tenho que colocar uma indagação ao Sr. Ministro: na medida em que se considera
hoje, como pauta básica do Ministério da Ad_ministração, a moralização do serviço público, por que a contratação de 10 mil servidores de tabelas especiais no atual exercício, na Nova República'?
Só para ser bem claro, porque a Mesa estâ me cortando a palavra, reitero aos companheiros que nossa unidade neste momento, que, se não conseguirmos ver atendido pelo Ministério da Administração o nosso pleito ha~
vemos de consegui-lo junto aos nossos companheiros
congressistas, que efetivamente apoiãrão à n·ossa lutajá estão nos apoiando - e Qia 5 de dezembro, se Deus
quiser, estaremos enquadrados, justamente, (Palmas!)
Nós participamos das resoluções do III Encontro dos
Servidores Públicos. E dentro desta luta, após o enqua~
dramento, estaremos todos_juntos.
. _
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Por ú.ltimo, aproveitando a oportunidade, quero passar às mãos do Sr. Ministro um documento que foi enca~
minhado pelos servidores de tabela especial do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, do Ministério da
Indústria e do ComérciO, onde os 200 examin3.dores de
patentes- os únicos do País, profissionais alta_mente especializados- solicitam o posicionamento do Sr. Ministro publicamente a respeito de declarações veiculadas
pelo Jornal do Brasil, de 6-11-85, onde esta profissão é
considerada de carãter esdrúxulo e não existente no País.

Hã documento assinado por todos os servidores, que me
solicitaram pa!>sar às mãos de V. Ex~
Agradeço o espeço e conclamo: à luta companheiros,
enquadramento "já" e "justo"! (Palmas!)
A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilacqua) Concedo a palavra à Sr• Ivone Borges, da Associação
dos Servidores da SUpE"PE e, logo a seguir,_à Sr' Maria
José Félix Ribeiro, Presidente da Associação Nacional
dos Docentes do Ensino Superior - ANDES.
A SRA. IVONE BORGES (SUDEPE)- Gostaria de
saber se posso fazer duas perguntas, que exigem respostas breves, curtas e objetivas?
A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilacqua) Faça as perguntas.
A SRA. IVONE BORGES - Antes de forinulâ-las
gostaria de informar que sou tabelista, selecíonada pelo
Departamento de Recursos Humanos do órgão em que
trabalho. E como eu, milhares de tabelistas vinham, ao
longo desses anos, prestando serviços e contribuições
técnico-profissionais ao aparelho do Estado, independente da nossa forma de contribuição, da ideologia do
Poder, vigente na época dessa contratação, desempenhamos as atividades, e as vimos desenvolvendo com o mesmo nível de compromisso que os demais servidores
públicos.
Então, pergunto ao Sr. Ministro, prim_eiro, se ~le n~o
considera legítimo os nossos direitos adquiridos, quais
sejam, nós somos servidores públicos na medida em que
jâ tivemos a primeira investidura e estamos _aí há muitos
anos e, segundo, ê o nosso direito legítimo de não perdermos o salário. Gostaria de saber exatamente se o Sr.
Ministro não considera legítimos esses direitos?
A segunda pergunta. Eu considero que, numa sociedade aberta, democrática, os recursos e os ganhos são distribuídos conforme o nível de organização de suas classes e segmentos sociais. Portanto, esse reajuste que foi acenado, de 72%, nã.o_ é uma íorma de aproveíiar do nível
incipiente de· orgãil-izaÇão--ào set ·idor público? E, etr..
face a este dado, não pesaria sobre o Sr. Ministro uma
responsabilidade maior em negociar um reajuste inais
compatível com a realidade inflacionária e á elevado custo de vida em que reina no País? (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Mythes Bevilacqua)- Concedo a palavra à Professora Maria José Ribeiro e, a seguir, à Sr~ Vânia Gaivão, Presidente da Federação das
Associações dos Servidores das Universidades - FASUBRA. Eu pedirTa -que se colácassem ao lado para adiantar os trabalhos.
A SRA. MARIA JOS~ F~LIX RIBF;IRO- Antes de
formular propriamente a pergunta, quero dizer que,
como Presidente da ANDES, estivemos ontem coro OSr.
Ministro da Educação pedindo Uma respOsta a uma pauta de reivindicaçõei-salariais dos professores das Universidades federais autárquicas, já protocolada no Ministério desde jUlho, e reprotocolada em outubro. Naquela
oportunidade, fomos informados de qi.te o Goveii1õ ainda não tinha nenhuma resposta, porque ainda dependia
de reuniões na área económica do Governo, bem como
com o Ministro da Ad.ín"ii1istração, para que fosse então
possível definir o índice geral do reajuste do funcionalismo, bem como qualquer mecanismo de reposição salariaL Junto a esse quadro, o Ministro chegou a erifatizar O
problema do quadro restritivo que vive a economia do
País. Enfim, nenhuma resposta se teve ontem do Minis~
tro da Educação.
Hoje, o Sr. Ministro da· Adminístração Coloca aqui di~
ficuldades técnicas no cálculo do INPC para se chegar ao
reajuste do funcionalismo. Espero eu que essas dificuldades sejam superadas, para o bem de uma categoria que já
vem passan.do pelo arrocho salarial hâ muitos anos. O
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segundo ponto que o Sr. Ministro ·cOloca é que haveri'am
pontos _de reposição de salários.
O que acho importante, Sr. Ministro, é que esta reposição seja de fato real. Isso me preocupa muito, porque
me lenibro que em setembro, durante a greve das Universidades Fundacionais, que pediam 38% de reposição
Salirial, o Ministério da Educação anunciou 4%, e entendia que isso era uma rePosiÇão de salários.. O argumento
da falta de dinheiro para nós, que estamos sofrendo o arrocho hã muitos anos, não tem mais como funcionar,
porque se falta dinheiro para o Governo, tem faltado
muito mais dinheiro para o servidor para _conseguir
sobreviver. o· que nós temos reivindicado é que o Governo da Nova República coloque em prática o seu discurso
prioridade social, que, para realmente s~r viabilizado,
v:H ter que, em primeiro lugar, colocar realmente numa
situação mais digna, o seu próprio funcionalismo. (Palmas.)
Agora eu entraria na pergunta propriamente dita, que
é a seguinte: nos debates da Comissão de Serviço Público
da Câmara dos Deputados, nós chegamos a colocar uma
questão semelhante para o Ministro Almir Paz.zianotto:
os servidores públicos não têm sindicatos legais, por
força de uma lei arbitrária. Mas, no eiltanto, os servidores públicos têm sindicatos de fato. As associações de
servidores públicos funcionam hoje, na verdade, como
sindicatos de fato e, no entanto, os reajustes salariais do
funcionalismo público são sempre colocados pelo Governo, sem nenhum mecanismo real de negociação com
essas entidades, que têm a representatividade real do
funcionalismo público. Nós ficamos sempre esperando
qual vai ser o índice, como uma "caixinha de surpresa".
Não existe uma política salarial decida por funcionário
público, e não existe, em função disto, nenhum encanismo também de negociação com aqueles que de fato re~
presentam os funcionários públicos.
No mês de julho foi a mesma coisa, e agora passamos
pelo mesmo processo; ficamos sob tensão esperando
"abrir a caixinha" sem saber se vai sair lenço, se vai sair
coe~ho, ou se 'IJai sair gato. (Palmas.}
É importante que seja fixada uma política sal~rial, e eu
perguntaria ao Sr. Ministro da Administração se seria
possível ao governo democrático da Nova República,
começar a empreender um processo real de negociação
dos reajustes salariais, Com as entidades que representam
de fato o funcionalismo público? Acho que- isto, no mínimo diminuiria a nossa angústi~ e a nossa a lição. Muito
obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilacqua) Concedo a palavra à Sr~ Vânia Gaivão, da FASUBRA e,
em seguida ao Sr. Iranes Campos, Vice-Presidente da Federação das Associações dos Servidores das Universidades. também FASUBRA.
A SRA. VÃNIA GAL VÃO (F ASUBRA) - Inicialmente queremos manifestar a nossa estranheza pelo fato
durante de, no decorrer da exposição o Sr. Ministro não
ter se referido em nenhum instante à questão do 139 sa~
lârio, quando, em várias entrevistas dadas pelo Sr. Ministro no decorrer deste ano, foi sempre ventilada a possibilidade de ser dado _139 salário aos serv~óores públicos
~tatutãrios. Nós achamos que o Governo, quando anunciou essa possível concessão, criou de fato uma expectativa muito grande no sei~_ da categoria_)_ que esperava, inclusive no dia 28 de outubro, ver anunciada a concessão do seu l3t? salário.
O q·l!e estamos vendo, ma1s uma vez, são os servióores
públicos federais, os servidores estatutários serem relegados a um segundo plano nesta questão de 139 salãrio, sob
a alegação- que o Governo vem sempre dando- a falta de_ recursos, os quais todos nós sabemos que para outras coisas existem, como mostra o caso, que vem sendo
repetido muitas vezes. do Sull:>_rasileiro. (Palmas.)
Outri questão aqui que eu queria colocar-aos_ C!)mpanheiro~ servidores públicos federais, é a que se refere ao
problema dos servidores tabelistas. A culpa que vem sendo atribuída no caso, inclusive aos próprios servidores
tabelistas, de que são apadrinhados, de que "entraram
pela janela", é bom que fique claro que isto não corresponde à realidade. (Palmas_.) N_ós temos vários servidores tabelistas concursados, que o Governo não autorizou
a contratação pela vias nOrmais, autorizando atravês de
tabelas especiais. Isto é bom que se diga para a companheira do DNER, que levantou a questão dos servidores
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do nível médio, que nós consideramos justíssima, mas a
culpa disso não é dos tabelistas e, sim, do Governo que
suspendeu o adicional, que era ·um direito legítimo nos·
so. (Palmas.)
E, fmalmente, Sr. Ministro, eu gostaria aqui de colocar uma questão como Presidente de entidade nacional,
que ê a Federação dos Servidores das Universidades Bra·
sileiras, assunto que está nos aflingindo um pouco, gos·
tari~~: que houvesse um esclarecimento deste Ministério.
Foi divulgada através do jornais do Estado do Rio
Grande do Norte que, no final do mês de outubro, foram
enqudrados 59"_ ta_belista da Universidade Federal do Rió
Grande do Norte, sem seleção, sem rebaixamento de sa~
lârio e retroativo a 1981. GOstaríamos que o Sr. Ministro
nos desse esclarecimento a respeito, inclusive da notícia
que foi divulgada em vários jornais do Rio Grande do
Norte, e para nós interessante, que tenhamos uma confirmação ou não do Ministério da Administração a este
respeito.
A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilacqua) c·on-Ceóõi-pã.Javra ao Sr. lrani e a seguir ao Sr. Francisco Palhares, do Sindicato dos Econoinistas do Distrito
Federal, aos quais peço que se coloquem ao lado para
ganharmos o tempo necessàrio.
O SR. IRANI CAMPOS - Felizmente já fizeram
aqui algumas das perguntas que eu havia anotado, mas
há uma questão que gostaria de levantar para os companheiros e para o Sr. Ministro.
Foi dito aqui, inclusive pelo Sr. Ministro, de casos de
funcionários que ganharam 10 anos de .sald.do e não tO
anos de serviços. Então, dentro desta preocupação, que
acho que deve ser de todos não servidores que, conscientemente, estamos lutando para dignificar a função pública e dar a esta uma responsabilidade social, então, nós
bem esperamos que o Governo atenda a esta nossa reivindicação de dar maior cunho social à função pública e,
não tratá-la com tem sido tratada até hoje. Neste caso
gostaria de dizer que: será nossa culpa, dos servidoress',
ter funcionários nas repartições públicas que não trabalham, que não funcionam, enquanto nós vivemos trabalhando? Será culpa nossa, dos servidores, que trabalhamos constantemente, tabelista ou em qualquer situação
outra ou função, seja do quadro permanente, que inclusive haja aberrações com prejuízo da grande maioria dos
servidores públicos, que alguns deles sejam contratados
com ,salârios absurdos em função do grande prejuízo da
grande maioria dos servidores? Será que somos nós os
culpados de todas estas aberrações do serviço público,
quando nós, hã longos anos, vivemos lutando para mo~
dificar esta estrutura absurda do serviço público sem nenhuma finalídade social a não ser do empreguismo e do
paternali~mo em prejuízo daqueles que trabalh~m?
Gostaria de saber. porque nós não podemos ser, em
momento algum, culpados de ter funciOnários nas repartições públicas que não trabalham, quando eu sei que todos aqui, senão a grande maioria, trabalha. Estamos
aqui reivindicando o direito de trabalho inclusive.
Então, gostari?- de faz.er a pergunta ao Sr. Ministro, já
que neste momento está-se passando por uma reforma
admiriistratíva e eu entendo que hoje, com a responsabi~
!idade social que nós temos e estamos lutando por ela no
serviço público, entendemos que a função pública deve
ter uma responsabilidade social. b esta a nossa grande
"reivindicação._ Por isso reivindicamos hoje que os dirigentes do serviço póblico sejam escolhidos pela própria
categoria, e não nomeados da forma política como tem
sido feitO. Por estes motivos gostaria de saber do Sr. Mi~
nistro se nesta reforma administrativa será considerada
essa reivindicação nossa, de nós mesmos escolhermos os
nossos dirígentes, para evitar que ..pára-quedistas" venham a prejudicar a classe do servidor público que é a
grande maiorra do trabalhador brasileiro?

A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilacqua) Concedo a palavra ao Sr. Francisco Falhares e a seguir à
Sr~ Maria Laura Sales Pinheiro, da Comissão de PróEntidades de Base dos Servidores Federais do Distrito
Federal.
O SR. FRANCISCO PALHARES - Boa tarde Sr.
Ministro e Pirlamentar!!5_, autoridades e companheiros
aqui presentes.
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Sr. Ministro entendemos que a grande maioria dos
funcíonâriOS Servidores das tabelas especiais, emergen·
cíaís, convêniOS, F AS e' similares, não se enquadram no
que o Estatuto do Servidor Público define. comO Primei
v

ra investidura. Portanto, esses servidores não seriam
passíveis de concurso de avaliação.
Entedemos ainda que a Lei n~ 1.71 l, prevê que após
dois anos de trabalhos à Nação, o servidor naturalmente
é considerado in~ra_nte Qo quadro permanente. Que a
própria CLT, criada pelo nosso Presidente Qt:1úlio Vargas, produto inclusive de um processo onde a população
não participou, em que pese tudo ísso, essa mesma legislação diz claramente que:

---= ____ _

..Contratos por tempo de setyiço, prorrogados
por período superior a dois ailo"s- São, à luz dessa
mesma legislação, considerados contrªtos por tempo indeterminado."
Que se afirma também, Sr. Ministro, a necessiaade de
se reconhecer o tempo de serviço par fins de remuneração dos nosso_s__ companheiros. Que a legislação dos
servidores, até mesmo não implica em aumento de despesas para o Governo. Aliás, como diss~ Y.. Ex•, ao cQntrário dessa preocupação que, ínclusíve, foi veiculada
ontem na .. Hora do Brasil", quando os Ministros da
área económica, reunidos com V. Ex•, teriam Inanlfestado a preocupação em reduzir as despesas da Naçãopena que não se preocupem com os rombos, tal como re.
centemente aconteceu com as entidades bancária$ privadas, rombos esses conhecidos pelos economistas jã há algum tempo. SolicitO a V. Ex~ uma especial atenção, uma
vez que o enquadramento desses servidores, Sr. Ministro, implica mesmo, como V. Ex• disse, numa redução
até mesmo de despesa, uma vez que sabídamente alguns
integrantes dessas tabelas percebem por mais de uma das
tabelas.
Pergunto entào a V. Ex• Quais são as razões-teais de
não se atender às reivindicações desses servidores que lutam apenas pelos seus direitos?
Sr. Ministro, ri:ltr·r'ânios ainda a necessidade de que a
superação da crise por que passa a Nação. como foi dito
por V. Ex-', não passa pela ameaça nem pelo desemprego
de pessoas.
Entendemos, ainda, que o reajuste do servidor público
deve ser objeto de um estudo mais aprofundado_,_e desde
jâ este mesmo sindicato se coloca à disposição de V. Extpara apresentar dados e inform_a_çõ_r;s que garantem que a
perda salarial dos servidores públicos nos últimos anos
ultrapassa 60% do seu poder aquisitivo. Basta ver que 17
referências desapareceram a cada aumento, a cada dissí~
dio do~ t?mpregados privados. Muito obrigado. (Muito
bem! Patroas.)
A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilacqua) Concedo a palavra ao Sr' Maria Laura Sales Pinheiro e
após ao Sr. Francisco Machado, da Associação dos Servidores da SUDEPE, a quem peço para ficar aqui ao lado.

A SRA. MARIA LAIJRA SALES PINHEIRO- Sr.
Ministro, autoridades da Mesa~ comp_anheiros:
Vou abordar dua_s questões: primeiro, que hoje a Comissão Nacional de Mobilízaçào e OrganizáÇão -dos Servidores Públicos Federais est~r~. logo niais, em audiência com o Sr. MinMro da Administração, entregando as
resoluções do UI Encontro Nacional dos ServidoreS
Públicos Federais.
Dessa pauta de reivindicações constam 35 itens, dos
quais são -destacados 8 itens para cOmeçarmos a iniciar o
nosso processo de renegociação com o Governa. E como
disse a Maria José, da andes: ê necessârio sim que os ser·
vidores públicos tenham os seus sindicatos, legítimos representantes da categoria, porque isso significa ter o di~
reito de negociação. Isto, até então, foi negado aos servidores públicos. (Palmas,) _A_té agora _yivem-Os submeti~
dos, até hâ bem pouco tempo, a uma poUtica salarial decretada pelo Executivo, sem ouvir, em nenhum momen~
to, os anseios e as reivindicações da categoria.
Sr. Ministro, gostaria de abordar um ponto;· que não
foi abordado por V. Ex• No que diz respeito ao direito
de sindicalização dos servidores públicos, o art. 198, da
Proposta de Estatutos que está saindo da Comissão de
Reforma Administratíva, diz que é facultado ao funcionário público filiar-se a-sindicatos. Ora, Sr. Ministro, todas as instâncias do movimento dos servidores públicos

têm reafirmado o direito de organização sindical dos ser~
vidores públicos e reafirmado o direito de greve dos servidores públicos. É importante que a nossa Legislaç~o
assuma também essa reivindicação, que nã prática os
trabalhadores, os servidores públicos já vêm exercitando.
,
Pottanto, a formâ- como é colocada essa..questão no
Estatuto dos Servidores Públicos, no nosso entender,
· não s-atiSfaz; pelo cOritrârio, dizer que é facultado o direito ao servidor púb\ico filiar-se a sindicatos pode ser que
SeJa: Uma proposta de pulverização da nossa organi~
zação, e isso, de nenhuma maneira nos interessa, não nos
interessa e não nos satisfaz, enquanto os servidores
públiCos forem filtado~s ao sindicato dos sociólogos, dos
engenheiros, dos economistas; pelo contrário, nos interessa sim ter o nosso sindicato, um sindicato verdadeiramente da categori"a, Ull)_ sindicato que unifique a nossa
organização, as nossas lutas, e as nossas conquistas.
Pelo direito de sindicalizaçãO dos Servidores públicos,
companheiros! (Muito bem! Palmas.}

A SRA. PRESIDENTB (Í>.Iyrthes Be,ilacqua) Concedo a palavra ao Sr. Ftaricisco Machado, da Associação dos Servidores <ia .S1)_0E.pE_e, log~_ em_ seguida,
ao Sr. José Com~a de Araújo, do Min.i.stério do Trabalho.
_Q SR. FRANCISCO MACHADO- Companheiros,

em primeiro lugar desejamos daqui reafirmar a nossa
disposição de continuarmos lú.laildo pelo enquadramento dos servidores tabelistas, por entendermos que é a
mais justa reivindicação colocada, no presente momen-

to.
Entre todas as reivindicações colocadas aqui, também
gostaria de citar a necessidade de se conquistar ctefinit~
vamente pelos servidores públicos o direito à sindicalização.
Entre todas as questões abordadas aqui, gostaria delevantar mais uma, por entender que essa questão está
também a exigir pronto atendimento.
Ouvimos os pronunciamentos dos Srs. dirigentes, que
viriam para modificar a situação existente. Ouvimos
compromissos dos Srs. dirigentes de que sairiam, de uma
vez po-r todas, as injustiças sociais.
Sr, Ministro, no fim do ano passado, os servidores
públicos, depois de muita luta, obtiveram uma conquista
que foi a de 80% a título de gratificação de atividade. No
entanto, o tratamento não foi igual, o princípio da iSonomia não foi respeitado, o tratamento roi bastante diferenciado na medida em que essa gratificação de 80% não
foi extensiva aos companheiros de nível médio. (Palmas.)
Pergunto, Sr, Ministro: em que se fundamenta o nãopagamento dos 80% aos companheiros de nível médio?
(Pal)Jlas.)

A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilacqua) Concedo a palavra ao Sr. José Correa de Araújo e, logo
a seguir, ao ~_r. José Raimundo de Oliveira Silva, da Federação daS-AssociaÇões do IBDE
,
O SR. JOSÉ CORREA DE ARAÚJO- Sr. Ministro
da Administração, Aiufzío Alves, Srs. mei:néros da Me-sa:
Gostaria que V. Ex~ me desse uma explicação referente ao 13'>' salário, que V. Ex.• anunciou nos jornais e na teleVisão, quando assumiu o Ministério da Administração.
Vejo que V. Ex•, coqto o Sr. Ministro do Ptanejamento e
o_ Ministro da Fazenda, vêm colocando dificuldades, dize'Õdo que não existe dinheirO. Sr. Minl~tro, tenho 40
anos de serviço públtco, eu tenho competência até de fa~
zer decreto ... (Palmas.)
Sr. Ministro, quando esta Repú.blica estâ "pegaridO
fogo", eu faço os instrumentos para o Governo Federal
adquirir dinheiro. Por exemplo: criei a "Lõteria Esportiva',. e a "Loto", para o Governo arrecadar dinheiro e
sempre quando faço esses documentos, especifico no final deles que o Governo se compadeça dessa classe de
funcionários que vive passando fome. No fin<).l do ano
ninguefi:l ·v-rrer poder aquisitivo para fazer" suas compras
de N atai porque o custo de vida sobe assustadoramente
nessa época e os funcionârios públicos não têm o direito
de comprar nada, porque têm que pagar mais caro e sem
o 139 salário na mão.
Sr. Ministro, se V. Ex~, o Ministro da Administração e
o Senhor Presidente da República, José Sarney, não tive-
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rem competência para fazer um decreto para adquirir dinheiro para pagar o 13'1 salário para os funcionârios, eu
faço, (paTmas), porque eu sei fazer.
t: bem verdade, Sr. Ministro, que no .dia 8 deste mês
mandei uma correspondência para o Presidente José Sarney, explicando que tenho competência para fazer um
decreto. Não para assinar, porque não sou autoridade
para assinar-decreto, mas mando para Sua Excelência o
documento e ele coloca aqui no Congresso Nacional,
porque todo mundo jâ me conhece. (Palmas.)_ E o deçre·
to seria aprovado, unanimemente, pelo Senado_ e pela
Câmara; pOrque eu tenho curso de extensã.o nª Europa e
sei fazer um decreto. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bcvilacqua) - Agradecemos ao Sr. Josê Corrêa de.Afatijo e a.zora conc~do _a palavra ao Sr. José Raimun<to de Oliveifá. _ ·
O SR. JOSt:: RAIMIJNDODEOLIVE!RA -Queria
perguntar ao Sr. Ministro sobre a reposição salarial, das
I 2 referências. Queria que V, Ex• verificasse comO é que
ficou o pessoal que está no final de carreira, que não teve
nenhuma referência. A carreira terminou, deram 12 referências para quem entrou com cloís, três anos de serviço
e o pe~soal antigo - eu por exemplo, não tive direito a
nada. Será. que eu não sou brasileiro também'? (Palmas.)
Aqui vou encerrando minhas palavras desejando um
bom simpósio, para todos os meus colegas e desejo que a
Nova República cumpra o que falava nos comícios, que
o custo de vida ia baixar - e o custo de vida continua
alto como está, está eKistindo a polrtica de repasse, o Governo antes de dar um aumento para o funcionalismo
público, para os trabalhadores, já está aumentando o
custo_ de vlda assustadoramente. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilacqua)
Quem Jrá falar agora é o Sr. Genésio Alves de Araújo
dos Engenheiros de Pesca.
'
O SR. JOSí! RAIMUNDO- Sr. Presidente, demais
. componentes da Mesa e companheiros servidores públicos tãO sofridos e maltratados pela política que o Governo da Nova República acaba com esse novo pacote que
vem aí, de imprimir a nós que sofremos tanto; sofremos
com a pressão do dia~a-dia dos janelistas, sofremos com
a pressão quando se fala em aumento do servidor púbti·
co.
Gostaria de perguntar ao Sr. Ministro o por quê da
não solução das tabelas especiais atraVés de uma solução
·politica que é realmente o que deveria fazer. Eu pensava
·que o des~ando vinha e provinha dos governos autoritários, mas como a colega acabou de colocar, me parece
que já entraram vârias pessoas pela janela também na
Nova República. (Palmas.)

E dizer também para os companheiros que nós brasileiros, que empunhamos bandeiras para a mudança do
regime, víamos, naquela época, muitos brasileiros de·
sempregados, mas esperançosos de emprego. Hoje nós
vemos, jâ passados mais de 10 meses do ÜQverno da
Nova República, muitos brasileiros desempregados e desesperançosos. E com isto também nós tabelistas, como
o Sr. Miiiis_tro acabou de afirmar, estamos numa situação desesperadora e também desperançosas da solução das~ tabelas especiais.
Ó problema das tabelas especiais, como os nossOs
companheiros acabaram colocando aqui, não é uma situação técnica e sim uma situação política, como ocorreU em:vârías Qutras situações no BrasiL
E" Colocaria ainda que o Presi"dente José Sarney, com a
sua mâquina administrativa, com os seus administradores que entraram na Nova República, deverá reformular
para-· que o carro siga a sUa pista normal.
Hoje vemos nos desmandos a confirmação do regime
anterior imperando nesta Nova República. E eu diria
para os meus companheiros de tabelas especiais que a
luta continuará até uma solução final. E digo também
que quando começamos o movimento de tabelas especiais éramos poucos e hoje já contamos com a adesão de
todoS: os tabelistas. E digo aos meus Çàffipanheiros que
quando eu sonho sozinho, sonho simplesmente, e quando eu sonho com a maioria, isto é o começo de uma realidade.
-Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilacqua.) - A·
gora com a palavra ao Sr. Genésio Alves de Araójo da
Associação dos Engenheiros de Pesca, e logo a seguir o
Sr. ~ntônio Luiz Barboza, dã ÀssoCíãçãó dos Servidores
Públicos de Brasflia.
O SR. GENI>.SIO ALVES-DE ARAUJO- Sr. Ministro, companheiros servidores tabelados ou então favelados. (Palmas.)
Sr. Ministro, um jornal de São Paulo, neste ano, ainda
neste semestre, divulgou dados fornecidos, parece-me
pelo DASP, de que havia contratação de milhares e milhares de servidores por este Brasil, princalmente nas
universidades do Nordeste brasileiro. O DASP tomou
conhecimento e não tOmou nenhuma providência quanto à efetivação justa de milhares de servidores que atuam
no serviço público há muito tempo e, em alguns casos 10
anos ou mais. ~ apregoado, que tabelado corresponde a
2 ou 3 anos.
Sr. Ministro, existem muitos tab~lados que exercem
ou atuam no serviço público há muito tempo, como eu
citei há pouco, 10 ou mais anos.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilacqua) Agora com a palavra o Sr. Antônio Luiz Barboza- FeM
deração do Servidor Público de Brasília e, logo a seguir,
Angelita.

O SR. ANTONIO LUJZ BARBOZA - Cornpanhci·
ros, Sr. Ministro da Administração, nós servidol'es
públicos estamos, na realidade, perplexos diante da realiM
dade, diante de certos fatos que estão aí nos amesquiM
nhando. O Governcfrecentemente-decretou a falência de
algumas instituições financeiras e teve que desembolsar
quase 6 trilhões de cruzeiros, além do rombo do SulbraM
sileiro que já estava, naquela época, na cifra de 1 trilhão
e 500 bilhões de cruzeiros. E nós assistimos ao Ministro
da Fazenda, através de V. Ex•, dizer que o Governo não
tem dinheiro para pagar o 13"' do funcionalismo. Por que
tem dinheiro para pagar esses rombos e não tem dinheiro
para pagar a classe? (Palmas.)
Nós servidores lamentamos dizer, Sr. Ministro, estaM
mos perdendo a paciência com o Governo da Nova República. Conscientemente, participamos da derrocada da
ditadura, fomos à rua pedir a mudança do regime e rece-bemos daqueles que construiram a transição democrática a promessa de oferecer uma situação melhor para o
funcionalismo póblico. Alguns meses já se passaram e
até agora não temos nada concreto, companheiros.
Sr. Ministro, temos uma categoria que é a categoria de
nível médio, ela está proibida, por um decreto que o Sr.
conhece. de ascenção funcional. E temos notícía de que o
Ministro do Planejamento quer renovar essa proibição.
E eu pergunto: qual é a posiÇão do Ministério da Administração com relação a essa situação? Porque alguns miM
lhares de servidores públicos estudam, conseguem chegar a uma situação de níver superior, mas não têm o· diM
reito de ascender a um cargo de nível superior?
Eu gostaria, portanto, que V. Ex• nos desse uma explicação razoável porque, primeiro, não se paga, ainda este
ano, integralmente o 13~-salârio, e por que não se permite a esses servidores ascender aos cargos de nível superior?
Muito obrigado. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTE (Myrthcs Bevilacqua) Concedo a palavra à Sr' Andrenita Angelita e, após, a
Sr' Ana Leopoldina, da Federação dos Servidores Públicos de Brasí1ia.

A SRA. ANDRENITA ANGELITA- Sr. Ministro,
Srt Deputada Mirthes Bevilacqua, sou representante
aqui e agora dos Servidores da União que usam a capa
de Função de Assessoramento Superior F AS, que é o
que está escrito no papel. Boa tarde.
Sr. Ministro, fOi colocado pelo Sr. que o Ministério da
Administração trabalha com um plano de emergência
para corrigir as distorções existentes no serviço público,
no nosso caso, as tabelas especiais e convênios similares,
queremos lembrar que existem servidores exercendo a
Função de Assessoramento Superior, o F AS. O Ministério da Administração jã evidenciou, através de pesquisa junto aos Ministérios, que tais servidores exercem
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funções técnicas semelhantes àquelas desenvolVidas pelos tabelistas conveniados e semelhantes.
Pergunto, Sr. Ministro, o que existe de concreto no
sentido de corrigir as distorções ora apontadas, uma vez
que o Sr. já prometeu, de público, uma solução para a
nossa ins~a~itidade, que cheg~ em cert~s casos"a 15 anos?
Quero lembrá-lo, Sr. Ministro, que como-eu muitas pessoas trabalham na Função de Assessoramento Superior
há vários anos. Trocou-se o Ministro, mas não fomos
mandados embora, apesar de ocuparmos cargos de confiança, contiri.uamos ali, porque somos necessáiiõs no
trabalho. Muito obrigada,

legislação. Que se cumpi-am as leis do País. Se entre 26 e
83 milhões per capita dá para nos pagar, nílo precisa nem
reduzir o Sulbrasileiro, nem COMIND. Ainda sobra dinheiro para dar para o COMIND e para o outro. ~ só
ele fazer isso. (Palmas.) Agora ê preciso que o Governo
saiba que somos vinculados ao salário mínimo, não pode
dar um aumento para o salário mínimo em novembro e
nos dar um outro salário num âmbito diferente em janeiro. A nossa referência I ê sagrada, é o salário mínimo.
Agora em ja~eiro, nos deram cinco, porque em 76 nos
deram 13,2 acima do salário que foi ditado dois meses
após.

A SRA. PRESIDENTA (Myrthes Bevilacqua) -

Espero que essas reflexões sejam profuridas, que os
Srs. MinistrOs da área económica atentem para isto, porque para eles talvez seja um problema mfnimo na administração geral, no problema económico do País, até
aceitem sugestões de pessoas que não estão esclarecidas e
não estilo vivendo a vivência do funcionário. Esta ~ a
questão que também defendemos na nossa caireira de
funcionário. Se nós tivéssemos funcionários de carreira
lá, não estaríamos sofrendo isso. (Palmas.)

Concedo a palavra ~ Sr• Ana Leopoldina, da Federação
dos Servidores Públicos de Brasflia e, logo a seguir, Antônio Carlos de Andrade, do CENESP,
A SRA. ANA LEOPOLDINA - Exm9 Sr. Ministro
da Administração, Exm"'s Srs. Membros da Mesa e, em
"especial, O profesSor Belmiro Siqueira, aqui pi'esente, e
os demais· colegas.
Vim, praticamente, falar so_bre salârios. Em 1976, a
partir de }9 de março como nossos direitos recebemos 57
referências. Destas 57 referências, automaticamente,
tínhamos cinqUenta e seis intervalos. Em 1981, por uma
manobra de cálculos, por um artificio de cálculo - que
conhecemos e também sabemos desmanchar - tiraram
as sete primeiras referências, automaticamente, nos tiraram cinco intervalos de 5% sobre 5%. E em 1976 nosso
primeiro salário era 868 cruzeiros e o salário míninio era
de_532,8. Então, muito maior do que o salário mfnimo
Vigente em 1~ de março. E em 1"' de maio foi votado outro salário mínimo na base de 768 cruzeiros. Ainda o salário da nossa referência I ficou 13,2 mais alto que o salário da referência 1, Ao tirarem as referências, automaticamente, pinçam todo o funcionalismo para cima, diminuindo o salário.
Recebemos da Velha República a nossa referência
com 175 mil cruzeiros, sendo o salário mínimo na época
166 mil cruzeiros. Tínhamos na nossa referência 1 salário
mínimO, mais 5% e um pouco mais, isto 5,42%. O Governo, em julho, tirou-nos as duas primeiras referências e
botou 333 ou 343 na referência 13. Automaticamente
pinçou todo mundo para cima e, automaticamente, não
deu os 80%- deu 10% a menos, porque tirou os 5% a que
tínhamos direito. Se aqueles J33 tivesSem _começado na
referência n\i 1, teríamos mais 10% fudos nós. Isso é um
artificio de cálculo que nós conhecemos e detectamos.
Em segundo lugar, em 1976, a referência 23 correspondia a 2.532 cruzeiros e o salário mínimo era 532,8 cruzeiros. Então, a referência 22, era corrida, não havia essa
diferença entre nível médio e nível superior, porque isso
não adianta. A referência 23 era de 2.532 cruzeiros, quatro vezes, em 75, maior do que o salário mínimo. Pasmem, Srs., a nossa referência 25, hoje de nível universitário, é quatro vezes, em 84, maior do que o salário mínimo. Estamos igual a referência 22 de 1976, tiraram-nos
35 referências e num espaço de nove anos. Isso é comple-tamente insuportável. c5 funcionário público está simplesmente pedindo esmola. Não tem condições.
Quando dirigia um distrito encontrei funcionários comendo um quilo de aipim por dia, porque não tinham dinheiro para comprar outra coisa. Espero que, pelo menos, nesse novo aumento seja restabelecida a referência 1
com 600 mil cruzeiro mais os 5,4% que nós tínhamos em
1"' de janeiro deste ano que o Governo da ditadura nos
deixou. O Governo da Nova Reptiblica nos deu mais
achatamento ainda. E peço, também, ao Sr. Ministro da
Administração que providencie o restabelecimento dos
5% entre as referências que nós tínhamos em 1976. Hoje
nós estamos em 3,4 e 3,8 mais de 15 dessas referências. :E:
um achatamento insuportável tiraram-nos_35 referências
em 9 anos. Espero que isso seja corrigido. Agora, quanto
ao dinheiro para nos pagar, Sr. Ministro, eu já lhe disse
uma vez, quando nos encontramos na Fundação Get'Cilio
Vargas, ê só tirar o leasing. O leasing, meus Srs., agora
em janeiro ... (palmas) - é preciso dar-se os nóme"rosvai para 26 milhões e I 00 mil cruzeiros por letra per capita, o nível superior, custando, pelas companhias que pagam 3,18, 83 milhões per capita. Que eles sej8.In admitidos com os 26 milhões, sou de acordo, todos os tabelistas
estão acima do PCC, mas devem ser admitidos com os
seus_ salários, por,gue é proibida a redução salarial, pela

e,

A SRA.

~RESIDENTA

(Myrthcs Bevilãcqua) -

Concedo a palavra ao Sr. Antdnio Carlos de Andrade,
Presidente da FENASP e Presidente da Associação dos
Servidores Públicos do Governo do DistritO Federal.
Eu gostaria de registrar a presença do nobre Deputado
Agenor Maria. (Palmas.)

O SR. ANTONIO CARLOS ANDRADE- Sr. Ministro, Deputada Myrthes Bevilacqua, companheiros
servidores.
Praticamente, já se esgotou o rol dos problemas por
que passa a nossa categoria, neste País. Mas, eu acho que
se encontra aqui, Dr, Aluizio Alves, um demonstrativo
do que se passa hoje entre os servidores púbicos civis da
União. _A confuslo que se estabeleceu em nosso seio, a
discriminação odiosa, injustificada que se perpetrou contra os servidores ao longo dos anos permanece também
neste Governo. O tratainento injuSto diferenciado, muitas das vezes entre servidores que trabalham numa mesma sala~ Os regimes jurídicos diferenciados, no que tange
à contratação do pessoal para o serviço público federal.
Algumas aberrações, ainda de carâter nitidamente polfti~
co, dentro de nossas repartições. Hoje, todos os Minis~
têrios, autarquias e fundações do serviço público ainda
têm a presença dos cavaleiros de triste memória que são
so coronéis das assessorias especiais de segurança e in~
formação, (palmas) incompatíveis com o exercício profissional, pois que a função desses Srs. t exatamente a de
perseguir,-de dedurar e, na verdade, de oprimir o trabalhador píiblico dentro de suas repartições. (palmas) E
para não dizer das questões históricas do funcionalismo.
Esses que, certamente, o Dr. Aluizio Alves, vai agora
discorrer para nós, numa explicação mais real, mais efetiva e mais concreta, Ministro. Pois o que está acontecendo no nosso seio, seja no Ministério a que- eu per~
tenço, na Previdência Social, seja nas universidades fede~
rais, autárquicaS e fundações, no Ministério da Saúde,
nos diversos Ministérios os servidores estão se mobilizando e se mobilizando muito, porque a expectativa foi
frustrada. Mesmo os discursos de posse, feitos pelo Sr.
Ministro, traziam uma cer_ta esperança para nós. E no
entanto, a cada dia, novas dificuldades se interpõem
para que um problema simples seja resolvido. Todos os
companheiros aqui, com muita propriedade, já aponta~
ram algumas soluções. ~ preciso redimensionar o papel
da função pública no País, é preciso se resgatar a dignidade da função pública, ter um regime íinico que estabeleça normas que todos os servidores conheçam, que possibilite aos companheiros ascenderem numa carreira,
que democratize as relações_ entre chefia e subordinado,
que tenhamos um plano de carreira que conste de um salário mínimo Profisiional digno, que garanta as necessidades básicas do trabalhador estatal. (Palmas.) Nesse aspecto eu gostaria de ficar por aqui, porque todo o rol das
questões estão situadas, mas nos preocupa, às vezes, algumas formulações, Dr. Alufzio Alves, como, por exemplo, que
Ex' fez há uns dez dias, quando propunha a
aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Isso
para nós foi mais um choque, pois que, se estamos lutando pela dignidade da função, para que os companheiros
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trilhem uma carreira profissional dentro do serviço
público, é inadmissível que interrompamos uma carreira
aos dez anos. de serviço. Tem-se é q~e se dar melhores
condições de trabalho, reestruturar a carreira; redefinir
as funções das diversas categorias profission_ais.
De i~fcio,- Sr. Aluízio Alves, e todos os ~;~Panheiros,
estamos muito a fim de participar disso tudo, de abrir a
Comissão da Reforma Administrativa e todas as Câmaras, para que participemos dela, para que esse debate ga-

nhe o conjunto dos servidores, para que nossas repartições tenham, ao final do expediente, uma ou -meía hora,
para tratarmo·s dessa questão, porque o serviço póblico é
o património da população trabalhadora dest_e País. Temos que respeitâ-lo, dignificá-lo e democratiza-lo, pres.tando melhores serviços e de boa qualidade, para todo o
povo trabalhador, deste País_. Para que isso aconteça é
condição imprescindível que os servidores públicos federais tenham salários dígnos e condições ·de trabalho também dignas.
Era o-que eu tinha a dizer. Muito obrigado, companheiros. (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTE (Myrthes ~Bevilacqua) Concedo a palavra ao Sr. Antônio Carlos de Andrade,
da Associação do Distrito Federal e, após, Germano
Nascimento, funcionáiio estatutário há 20 anos _no
GDF.
O SR. ANTONIO CARLOS DE ANDRADE- Srf
Presidente da Mesa, Exm9 Sr. Ministro. Sabemos da luta
de V. Ex'- para a dignificação do servidor público e do
órgão público, pelo que lemos na imprensa e pelas entrevistas feitas por V. Ex• ~ Por isto o saudamos.
Sabemos que o servidor público, este ano, e talvez até
julho do ano que vem, não tem esperança de receber o
seu Estatuto, a sua "carta magna" não tim esperança no
Plano de classificação de. cargos, não tem__ esperança de
sua sindicalização, não tem esperança de receber as 12
referências, ou referêriciaS subseqUentes, que é de direito
a todo servidor público; uns ganharam, outros não tiveram o direito de receber. E para tanto, sei que V.Ex• é apenas um Ministro no conjunto dos Ministros da chamada Nova República. Sabemos também que o Ministro do
Planejame_nto e o Ministro da F.azenda nãp são pess_oas
ligadas ao órgão público ou ao servidor público, são homens do comércio, da in~ústria (palmas) não entendem a
nossa luta e o nosso trabalho. O servidor público, de fato, é o artmce da, grandeza nacional.
E sabedor~s de que não receberemos nada, embora o
esforço de Y.. E-x' para engrandecer essa classe, pediríamos a V. Ex• que levasse ao Senhor President_e da República, para que concedesse um abono _ao servid_o_r
público que recebe até cinco salários minb;riós, e· que isso
fosse feíto agora em dezembro~ Quanto aos teb!!:listas e
contratados não é competência do servidor público, é
competêncfa do Governo colocá-los, porque eles estão
trabalhando, estão dignificando a"_ cla:ise do __ servi9.or
público, estão prestando serviço à -classe. (Palmas.)
Esperamos que também seja feita a unificação do regime da CLT com o Estatuto dos ServidoreS Públicos.
Agradecemos e pedimos que não se eSqUeÇam dos aposentados, dos que já prestaram o serviÇo que tinha que
prestar à Nação e merecem o nosso respeito. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilacqua)- Solicito ao Sr: Danilo da Silveira Soares, que compareça à
porta de entrada, porque há lã uma pessoa que deseja
falar-lhe.
Antes de passar a palavra ao Sr. Ministro, eu gostaria
de fazer~ lhe mais uma pergunta que nos foi dirigida pela
Srf Oneide. Enquanto parlamentar, enquanto sindicalista, gostaria de dizer algumas palavras ao pessoal do plenário da minha emoção.
Perdoem-me, mas eu não havia visto o Germano e,
por isso, havia me adiantado, mas, sanar a minha falha,
concedo a palavra a ele, e depois eu continuá rei.
O SR. GERMANO NASCIMENTO- Exm' Sr. Ministro Aluízio Alves e demais autoridades componentes
da Mesa, meus companheiros, minhas companheiras:
Quebrando a rotiila das colocações do_s_companheiros
que me precederam e que foram muito felizes em suas
colocações, vou apenas sintetizar duas perguntas.
A primeira, Sr. Ministro, é: o Ministério da Administração já tomou ou pretende tomar alguma iniciativa, visando a corrigir as distorçõe~ decorrentes do decreto do
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Qo.ve_rno anterior que concedeu as tão polêmicas 12 referências?
A segunda indagação, Sr. Ministro, é: muitos órgãos
da Administração Direta já concederam aos seus serv_idores aumentos, a título de reposição salarial, além dos
100% do INPC, o que será normal daqui para diante:. E
nós, da Administração Direta, como ficamos?
Eram estas as questões? Muito obrigado a V. Ex.f!

A SRA. PRESIDENTE (Myrthes [\evilacqua) Acho que agora vou poder falar, antes da Oneide e do
Sr. Manoel, que tem um documento para entregar ao Sr.
MiniStro.
Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de dizer a
vocês o seguinte: sou sindicalista, desde 1973, quando fui
eleita Presidente da União dos Professores do Espírito
Santo. A partir daí, organizamos o Magistério d_o_meu
Estado e ajudamos a organizar a Confederação dos Professores do Brasil, desde o Acre até _o Rio Grande do Sul.
Sou secretária sind_ical da CPB_. e"leítã. em uni Cõngresso,
em Vitória, com mais de cinco mil delegados, congresso
que fazemos anualmente. Sou também membro da Confederaç~o dos S7rvidores Públ_icos d_o Brasil e venho,
nesta luta, hã multo tempo, lrCguesa do DOPS, durante
o perfodo da repressão, por participar de atas públicos e
fazer greve, grevista ~ontumaz. E, hoje, estOu bastante emocionada, porque }ã participei,-nestã Câinara;·antes de
ser Deputada, participei com vários Coiripanheiros que
aqui estão hoje como o companheiro Hélio de Melo,
companheiro também da Federação d_Q~ Servidores
Públicos de Brasilia, e muitos de vocês que aqui estãode vãiios simpósios e seminários. Eu mesriiã, como Deputada, já organizei dois, ·ae serVidores públicos, onde
compareceram o Ministro do DASP, um coronel de 4 estrelas, que simplesmente vinha aqui, falava, ia embora e
não queria diãlogo. E também o Sr. José Freire, que não
gostava de dialogar. Então, eu queria parabenizar a vocês, porque pela primeira vez uma só"-"peSsoa usou a· papelzinho para as perguntas. A maioria usou o microfone.
Isso é ótimo, é sinal que o servidor público aprendeu a
falar no microfone e a não mandar recados. (Palmas.)
Não que eu tenha nada contra a Oneide,_mas acho excelente que estejamos a usar o mícrofone e, em segundo lugar, pelo Sr. Ministro, que esteve aqui ouvindo e .ainda
vai dialogar com os servidores. Isso é importante. Estamos construindo uma nova Nação, em apenas nove mew
ses de Governo. Quero parabenizar os servidores públicos e quero parabenizar também ao Sr. Ministro.
E agora, passo à pergunta da Oneide que quer saber o
seguinte: Ao encerrar a ·sua respeitável palestra, V. Ex•
citou que deverá tratar de assuntos definitivos e de emergência, tais como: tabelistas e aumento de salários.
Pergunto-lhe já: o 139 salário não foi enquadrado como
de emergência, poderá ele ser enquadrado como assunto
definitivo e por quê? Obrigada. Oneíde Neves.
E_u gqstaria também, em nome do Sr. Manoel José de
Souza, que é chefe do gabinete do Senador Nelson Carneiro, passar às mãos do Sr. Ministro algumas contribuições para o novo Estatuto do Servidor Público.
Concedo a palavra ao_ Sr. MinistrO.
O SR. ALUIZIO ALVES- Agradeço a todos as contribuições enviadas, ·as qUestões levantadas e as críticas
feitaS.
Eu gostaria de dizer que, embora alguns oradores tenham declarado que não vêem, nesse setor da Administração Pública, diferença entre a velha e a nova República, eu gostaria de pedir desculpas certamente pelo erro
por mim cometido, pois eu não morava em Brast1ia e,
por isso, não sabia que todo o ano o Diretor do DASP
vinha aqui debater com os funcionários os seus probJew
mas, debater com os-funcionários as suas questões. Realmente, se os funcionários tinham essa oportunidade, durante os últimos 20 anos, de todo_ ano, aqui, na Cârriara,
nas Assembléias, debater com o Diretor do DASP, que,
nesse tempo, era o responsável pela política de pessoal os
seus problemas, realmente-, é um equívoco meu pensar
que havia mudado algo. Se eles não tinham essa _oportunidade, se não podiam vir aqui e dizer ao Diretor do
DASP as suas angústias, as suas reivindicações, as suas
críticas, pelo menos, esta mudança já houve- ou estã
havendo- entre a velha e a nova República.
Se vinham, se discutiam, eu não sabia. Pensei que n_ão;
eu não morava aqui. Agora, estou vendo que, se não hâ
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diferença, é porque, certamente, esses funcionários tinham, todos ps_anos, a oportunidade de discutir e de cdw
ticar, aqui, o Governo autoritário, sem quã.lquer conseqüênci_a à sua carreira.
Também peço desculpas aos integrantes das Tabelas
Especiais, por ter trabalhado tanto tempo para torná-los
estâveis, integ-rando-a Tabela Permanente. Entendo que
parece ter sido um maL O que certamente preferiam era
continuar na situação em que estavam, sem estabilidade,
Pertencendo a tabelas de emergência. Se estão reClamando tanto porque se está regularizando a sua inclusão em
uma tabela permanente estável, é porque certamente
gostavam da situação em que se encontravam.
De qualquer maneira, é fácil explicar ó mecanismo de·
mocrátíco. Antigamente, o Governo decidia essas questões por decreto-Ie_i ou por decreto. Os servidores tomavam conhecimento no Diãrio Oficial. Hoje, o Governo
eláhOra projetas, fornece esses projetas às associações de
classes, discute com Comissões de funcionários, as suas
reinvidícações, e toma uma posição. Encaminha-a ao
Presidente çia República, a cu} a aiitoi'idade os rtincio~ários também podem fazer chegar suas críticas e reclamações a respeito da posição do Ministério da Administração, Em seguida, os servidores podem, através de Deputados e Senadores, apresentar projetas, emendas_ que
modificam os projetas e, até, derrotar projetas do Ministério da Administração. Se isso Oão é mudança também,
se preferiam que o Governo decidisse por decretos-leis,
surpreendendo a todos no Diário Oficial, realmente estam()s fazendo uma mudança que não agrada aos funcionários.
A posição do Ministério da Administração é esta. Ela
pode ser alterada pelo Presidente da República, repito,
porque Sua Excelência é quem dá a palavra final do Poder ExecutiVo. Pode ser alterada por emenda de qualw
quer_peputado, qualquer Senador, qualquer Comissão
da Câmara ou do Senado. Assim, se não estão satisfeitos
com a solução que apresentamos, estâ aí o· Congresso,
que vai discutir a matéria, e que pode corrigir os erros
que porventura cometemos.
Nossa posição é esta: da mesma maneira que se exige
-do estatutário um concurso público (palmas), achamos
que, pelo menOs, se deva exígir um processo seletivo, na
hora em que o empregado passa a integrar, como funcionário, uma Tabela Permanente. (Palmas.) Poderíamos exigir ·até um concurso público. Não exigimos. Poderíamos exigir, ao menos, um concurso interno. Não exigimos. Estamos exigindo, apenas, um processo seletivo;
uma oportunidade em que os órgãos de pessoal vão examinar os cursos de funcion_ários, sua- formação intelec- tual e profissional, sua experiência de trabalho.
Estamos reconhecendo o seu tempo de serviço para efeito de promoção, de ascenção, como se jã fossem funcionárioS de concur_so; estamos assegurando o salário,
em gera"! maior- do que o do estatutãrio; estamos reconhecendo a eles, em cada 18 meses de serviço, uma referência, tanto quanto, em cada 18 meses, concedemos aos
estatutários. Maís do que isto, realmente, o Ministério
da Administração não pretende fazer.
Mas eles têm oportunidade. Venham para a Câmara,
para o Senado, converrçam os Senadores e Deputados a
modificarem a solução, porque o Congresso ê soberano
nas suas decisões. Quanto a Tabelas Especiais, era o que
eu tinha a dizer.
Q~nto aÕ 13"' salário, eu gostaria de dizer que nunca
vou reclamar homenagens por isso, nem sequer reconhecimento. Mas eu gostaria de dizer que, entre 1.800.000
funcionãrios existentes, no Brasil, não conheço ainda nenhum que tenha lutado tanto, até agora, para a concessão do 139 salário, do que eu. (Muito beml Palmas.)
Não sou Governo; sou uma parcela do Go_verno. Apresento sugestões, que por serem sugestões que dependem de recursos financeiros, têm que ser apreciadas também pelos Ministros das ãre~s financeiras. E,_ 4epois,
ainda hã o Presidente da República. E ainda há o Congresso Nacional, que tem uma emenda apresentada pelo
DePutado .Francisco Gomes, concedendo o 139 salârio.
Se o Poder Executivo não conceder, apesar da minha insistência e da minha reivindicação, os funcionãrios podem proéllrar o Congresso e pedir às Mesas que incluam
em pauta as emendas, que são várias, do 139 salário. Este
é o mecanismo normal do regime democrâtico.
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Quanto à sindicalização, no projeto do estatuto, que
ainda não compromete a Comissão Geral da- Relornla
Administrativa - e, po-rtanto, não compromete ainda a
opinião do Ministério da Administração - porque ê,
apenas de uma câmara de pessoal, estã dito - e era a única coisa que se poderia dizer- que se permita ao funcionãrio sindicalizar-se. Quanto a organizar sindicatos
dessa ou daquela categoria, não é problema do Estatuto
do Funcionário Público, mas da Consolidação das Leis
do Trabalho. O que o Estatuto poderia dizer é que, a
partir deste Estatuto, permite--se ao funcionário o direito
de sindicalizar-se, porque antes era proibido. Cabe à
Consolidação das Leis do Trabalho, que não está sob a
nossa jurisdição, decidir quanto à organização dos sindicatos.
Quanto ao direito de greve, o Estatuto não poderia falar, embora eu tam~m seja favorável ao direito-- de greve, porque hã uma vedação constitucional. Portanto, somente o Congresso mudando a atual Constitui~~. ou i
nova Constituinte, na nova êOnstituiÇãõ, pernlitindo o
direito de greve, permitirá à l~gislação ordinária incluir o
direito de greve, como uma das conquistas dos funcionários pó.blicos.
Aqui se falou que, na Universidade do Rio Grande do
Norte, foram enquadrados 59- funcionários, sem processo seletivo. Creio qUe se quis insinuar uma contradição
entre a nossa exigência do processo seletivo parã os tabelistas e o favorecimento desses 59 funcionários da Uni.:.
versidade Federal do Rio Grande do Norte. A pessoa
que levantou essa questão está mal informada, por duas
ou tr~ razões, q_ue vou esclarecer.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que n~o ·foram
59 funcionários, mas 64. Eu -gostaria de dizer que (ofam
nomeados quando eu estava cassado nos meus direitos
políticos; portanto, sem qualquer interferência minha.
Eu gostaria de dizer que a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte é dirigida par um adversário polfticO
meu. Eu gostaria de dizer que, por mera coincidência e,
talvez, por dever de gratidão, dentre os 64 funcionários
agora efetivados, 59- foi isso que o"forflal diSSe-- s]fomeus adversários políticos; dos outros, 5, 2 são meus
correligionários -e 3 não têm posição polfticci. Portanto,
não houve qualquer interesse em favorecê-los. Eu gostaria de dizer, por ó.ltimo, que, apesar da afirmação de que
não houve processo seletivo, recebi comunicação oficial
do Ministro da Educação que, por sua vez, transmitindo
comunicação oficial do Reitor da Universidade, dizendo
que o órgão de pessoal da universidade procedeu ao pro·
cesso seletivo. Mesmo assim, como pudesse haver qualquer favorecimento de nãtureza polftica, mandei uma
funcionária de alta categoria do DASP, ao Rio Grande
. do Norte, examinar o processo seletivo e só mediante seu
parecer de que o processo seletivo foi executado com absoluta regularidade e dentro da legislação, ~ que assitiei :f
portaria de efetivação desses meus adversários. Eu gostaria até Que tivesse Sido de meus correligionários, Irias tive
que fazer dos meus adversários.
Quanto à sugestão de que os diretores das repartições,
em vez de serem nomeados pelo Governo, sejam escolhidos pelos funcionários é realmente uma sugestãÇJ fascinante, à primeira vista. Mas, acho que a estrutUra do poder tem suas regras clássicas. Não conheço, nem em regimes democráticos, nem em regimes fascistas, riem en:t_regimes comunistas, a prática de os funcionários escolhe~
rem os chefes das repartições e sim, em todos esses pafses, é o governo que nomeia os chefes das repartições,
Porque se fôssemos levar atê às ll~timas con~eqüências
essa sugestão, iríamos ver os soldados do Exército escolhendo o·Ministro do Exército; os presos eScolhendo os
diretores das penitenciárias; oS réus escofhenâo Os pro-=motores e os juizes. Então, Parece-me que seria assim
uma nova formulação filosófica-política que admito, no
futuro, possa atê ser a dominante. Mas, no momento,
dentro da estrutura do poder democrátic-o, dentro da estrutura do poder, parece-me uma sugestão muito ousada. Há uma reclamação, e muito justa, quant!J à proibição da ascenção funcional. Dev()_ dizer que essa sugestão não foi do Ministério da Administra-ção; foi da área
económica do Governo. Ainda hâ seis ou sete diaS passados, ao ter a noticia de que a área econômico-fmanceira
pretendia prorrogá-la, não só fiz uma correspondência
oficial, um aviso, aos Minstros da ãrea financeira, mostrando a inconveniência e o_desestímulo dessa providên-
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cia;-afinal, por uma pequena economia, sem maior expressão, como fui mais adiant~ fiz uina carta: pessoal ao
Presidente da Repóblica, manifestando minha divergência quanto ao anúncio dessa providência.
Uma jovem funcionária colocou o problema do FAS.
O que é o F AS? 1:: uma função de assessoramento superior. Muito bem! Quando a pess-oa assume essa função,
sabe que ela é uma função em comissão, que não gera direito -de estabilidade~ Esta função não gera direitos de
efetivação; é um cargo de comissão que o Ministro-designa que S. Ex• julgue competente para assessorá-lo e que
amanhã possa demitir, substituir, qualquer outro Ministro que chegue pode substituir. Então, a rigor, o FAS
tem que ser conservado, como função de confiança de
natureza transitória.
Agora, como no Brasil, nos últimos anos, houve uma
deformação do F AS, utilizando-se o F AS não para
funções de assessoramento dos gabinetes ministeriais,
mas para prover necessidades têcnic_as <Jos_ quadros,
omissões por falta de pessoal e a numerosas pessoas, engenheiros nomeados pelo F AS mas, na realidade, prestando serviço de engenharia nas repartições, "!J1édicos
prestando serviços nos hospitais e apenas utilizados os
cargos de confiança para isso, no projeto que regulariza
as tabelas especiais, incluímos essa reindicação .dos servidores do País. Eles vão ser enquadrados também em tabela permanente para que se devolva ao FAS a função,
realmente, de comissão de confiança dos gabinetes ministeriais.
Assim, em mil e tanto, ou dois mil funcionários do
FAS que vêm exercendo essa função, embora de natureza transitória, e eles sabendo que ela é transitória~ ril.as
servindo a tarefas permanentes dos Ministérios, vão ser
beneficiados pelo projeto das tabelas especiais.
A SRA. VERA LÚCIA- Sr. Ministro,Oquec_ontestamos, os servidores de nível médio do DNER, é que no
Serviço Público Federal, no Pais todo, existe um número
beni pequeno de servidores que possuem um diploma de
nível superior, que estão impossibilitados de fazer uma
ascenção funcional, primeiramente, porque alegavam
falta de vagas, Em detrimento disso nós nos calamos es·
ses anos todos.
Um exemplo, o DNER não tem ascensão funcional
para técnícos em administração, os atuais administradores, desde 1979; em contrapartida, em 1981, o DNER
contratou II servidores para trabalharem e receberem
como técnicos em administraçãO e, cm razão disso, nós
nos sentimos prejudicados. Aí veio o Presidente da Repllblica, não me recordo se foi por decreto-lei ou uma lei,
dizendo que as ascensões funcionais estão paradas atê junho de 1986; hoje, _já_ se falava até em prorrogação. Agora, ·surge um projeto de lei onde essas pessoas têm quatro
chances de ficar e nenhuma de sair, tomando as vagas
daqueles servidores de nível médio que já detém, há alguns anos os diplomas de nível superior para todas as ·
funções.
EntãO, não era justo que, àquefã êj)OCa·; o Governo
permitisse se usar esse artifício de contratação, através
do apadrinhame~to, porque todos nós sabemos que eles
estão mobilizados, hoje, porque possuem parentes, amigos ou padrinhos, não sei, que estão patrocinando tudo
isso, em contrapartida, nós não temos chances de fazer o
lobby que eles estão fazendo e vamos continuar send? injustiçados na _velha, na Nova e talvez ou na Nova-_Velha
Repó.blica. Não se contesta o Governo, não se contesta o
tabelista, só se contesta um direito que estâ sendo negado para dez mil pessoas. Que _os direitos de todos sejam
preservados, o mesmo processo dado a eles, que nos seja
dado, evitando a caos sodal da demissão.

O SR. MINISTRO ALUIZIO ALVES- Está clara
sua posição e agradeço a contribuição ...

A SRA. VERA LÚCIA -Obrigada. (Palmas.)
O SR. MINISTRO ALUIZIO

ALVES~

locar comO é diãCH resolver distorçÕe;,.

... e vou co-
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Se se exige processo seletivo, o tabelistas nãO ·a· querem; se
se concede um benefício aos que, embora designados pelo
FAS. prestam serviços profissiôDals, os qui: ]ã e5tã.o
no quadro permanente não querem a demissão deles,
mas querem outras vantagens. Se fôssemos corrigir, de
uma vez toda, numa mágica, todas as distOrÇões, Cssa
moça, que é muitó inteligCnte, cuja contribuição agradeço, vai me dizer o seguinte: de quantas horas é o expediente do DNER?

A_SRA. VERA LúCIA -Oito horas.
O SR. MINISTRO ALUIZIO ALVES- Mas há
vários serviços do DNER de seis horas de trabalho, não
há1
A SRA. VERA LÚCIA - (Fora do Microfone.)
. O SR. MINISTRO ALUIZIO ALVES- Sabe quanto o DNER gasta 'dC serviço extrclordinârio?
A SRA. VERA LÚCIA -

(Fora do. microfone.)

O SR. MINISTRO ALUIZIO ALVES- Exatamente! Era aí que eu ia chegar. Ao invés de se dar a hora extra, não pela necessidade dela mas para compensar um
nível de salário adequado. Mas, aqui, ao longo desse;s
anos, o que se fazia era o seguinte: dar salário adequado
pesava muito nas finanças; reclama-se um grupo - um
grupo tinha que se mobilizar, então dava-se uma gratificação especial para aquele grupo, ou, então, dava-se
hora extra, que não era necessário, somente como uma
suplementação do salário. São todas essas distorções que
precisam ser corrigidas.
Em janeiro do próximo ano pretendo encaminhar a
cada um dos funcionários de nível médio, e que o cadastro do servidor está revelando terem curso superior, um
questionário,- dizendo: voe!: ~ Agente Administrativo,
por exemplo, nível médio, mas você formou-se em Medicina, em Direito,- Engenharia, etc, então voe! pode e
deve ter o seu aproveitamento no nfvel superior. Por
quê? b do interesse do funcionário? Pode ser, mas também o é da União, da administração pübtica. Se ele pode
ter um médic-o, um engenheiro, um administrador prepa, rado para- isto, porque ele vai congelar aquele sujeito,
aquele funcionário, numa função de nível médio que
pode ser exercida por uma pessoa de menor preparação?
Então, respondido esse questionário, ar vai-se perguntar se ele quer, realmente, exercer aquela profissão de
mêdico, de engenheiro, e se ele disser que sim, esse funcionário será remanejado, provavelmente para outra repartição, se na sua repartição não houver vaga no quadro superior, de modo a que a União, que gastou dinheiro com a educação, com o ensino superior, para os brasileiros estudarem, possa tirar desse funcionáriO de nível
superior as qualificações e serviços que devam ser prestadas ao serviço público e não congelá~los na situação de
nível médio.
Agora, essa soÍUçãO ~ão -pode ser auioffiâtiCã~ i)fiinCi~
ro ê preciso um levantamento das associações; segundo a
criação das vagas respectivas na várias repartições; terceiro, saber onde esse funcionário pode ser aproveitado.
Então, acho que é mais do que um erro, ê um crime a
União gastar dinheiro com faculdades, para os brasileiros estudarem para ter nível superior e estes ficarem congelados, a vida inteira, por muitos anos, no nível inédio.
-Então, nós temos que fazer essas transposições, isso foi
anunciado por mim há mtiito tempo, e nôs estamos preparando um questionârio, fazendo um levantamento de
quantos profissionais de nível superior estão exercendo
função de nível médio para fazer, para dar essa solução~

(Palmas.)
O SR. H~LIO FURTADO- O problema ê o seguint~: falou-se dos tabelistas, falou -se em distorções, Eu
soff"lim professor universitãrio, aposentado, e~ caso de
polícia o caso ·de proventos de aposentadoria de professor universifár1o que completou o seu tempo de serviço.
O Sr. Ministro§!.$ de prova, ele tem um documento, foi
entregue a ele pelo Deputado Juarez Bernardes, sobre
essa situação,· que é um caso de polfcia, um professor,
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com cinqUenta anos de serviço público se aposentou e
hoje deve estar ganhando um milhão e quinhentos mil
cruzeiros. Isso é caso de policia. Estou reclamando, fui
ao seu gabinete, não fui recebido; fui procurar esse doeu~
menta que eu escrevi, assinado por quatrocentos professores da Universidade Federal de Goiás, e não localizei o
documento. Sabe o que vou fazer agora, Sr. :Ministro?
Vou entrar na justiça. Infelizmente. Sou filho de um juiz
e acho que a Justiça, nesta terra, é melhor do que o Po·
der Executivo e o Poder Legislativo. Faço essa reclamação porque compareci aqui a pedido de uma associação da Universidade F~eral de Goiãs, da qual fui o
primeiro presidente., e eleS me pediram, encarecidamente:;~ .. Hêlio, vá lã porque voce estudou ~se problema da
aposentadoria". Em nome da ent,idade fiz esse estudo,
cheguei à conclusão de qUe os professores celetistas, regi~
dos pela legislação trabalhista, não podem receber, em
tennos de isonomia. o que estão recebendo na aposenta~
doria. Sr. Ministro, basta issQ: unifiquem~se os regimes
para o caso do aumento de salário dos professores uni~
versitários. Tem~se que fazer isso. Esqueça-se de estatu·
to, estatuto ê secundário, vamos fazer isto o qUanto an·
tes. Este é o meu depoimento. (Muito bem! Palmas.)

O SR. MINISTRO ALUIZIO ALVES -Cada um
tem que colocar os seus problemas, acho razoável que o
professor aposentado os coloque.
Realmente, os aposentados, no Brasil, foram muito
tempo discriniinados. Felizmente, um julhq_~este ano,
ao concedermos o primeiro aumento do Govern_Q, conseguimos dar uma diferença de dez pontos percentuais
muito pequena, mas foi o possrvel dar aos aposentados,
como abono. Mas, acho que os aposentados, realmente,
têm uma situação discriminatória muito injusta. Agora,
não são somertte os professores, são todoS os funcio·
nários. Ninguêm pode resolver só o problema dos quatrocentos professores aposentados, tem que resolver dos
funcionários aposentados, quando houver condições
para isto.
Agora, acho que o professor tem todo o direito de, primeiro, recorrer ao Poder Executivo. Não sendo atendido, recorrer ao Poder Judiciário. Perfeito? Isso é do mecanismo democrático. No dia em que nós errarmos
numa decisão, ficarei muito satisfeito se a parte for ao
Poder Judiciári9 e este retificar a nossa decisão e corrigir
o nosso erro, porque aí estaremos todos contribuindo
para o aprimoramento das institui'ções democráticas.
Agora, o que não me parece assim muito justo é que,
· num acúmulo de vinte anos de erros, que todos reconhecem e proclamam, em que essas decisões eram tomadas
por decreto, por decreto-lei, ou por portarias, das quais
os funcionários somente tomavam conhecimento no
Diário or~eial, quando eram publicados, exija-se da
Nova República, com dez meses, menos de ano, a s_olução de todos esses problemas. ~claro que esse-debate é
importante, é claro que sugestões e essas críticas são essenciais, pOrqUe nós vamos aprendendo, vamos discutindo, vamos encontrando caminhos. Entretanto, é necessário, também, que se compreenda que nós estamos tomando medidas de emergência porque a rigor, se fôsse-mos agir assim, em tennos de isonomia, que usa o instituto alegado com muita propriedade pelo professor, o
que nós teríamos que fazer com essas tabelas especiais?
Exigir concurso público para todos. Agora não se exigiu
concu_rso público, não se exigiu concurso interno, está se
exigindo um processo seietivo de avaliação e eles ainda
não estão satisfeitos, ainda vão conseguir.
Não sei se a ca:mara· e o Senado, o Côngressó, pode
até modificar, pode até dispensar o processo seletivo.

OSR.
se fazer prova.

-Nas tabelas especiais, tem que

O SR. MINISTRO ALUIZIO ALVES- De qual·
quer modo, o que estamos procurando fazer ê abrir caminhos de emergência para tentarmos encontrar soluções para todos esses problemas. E digo a voces o seguinte: eu só não parti para o concurso, iião público,
mas para o concurso interno, nas tabelas especiais, e isso
eu disse a eles, desgostando-os mais ainda, só me conformei com o processo seletivo porque o Tribunal de Con·
tas da União deu o prazo até 31 ae dezembro e, até lá eu
não teria tempo de executar concurso interno para 136
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mil funcionários, senão não estaria aqui defendendo pro~
cesso seletivo, mas sim concurso mesmo. (Palmas.)

O SR.
- Gostaria de fazer uma pergunta. Trabalho hâ dez anos ... (inaudível)
O SR. MINISTRO ALUIZIO ALVES- O processo
seletivo vai ser estabelecido depois, não tenho ainda: as
normas, mas, vamos adntitir que haja um processo seletivo errado, que registrasse uma exig~ncia rigorosa demais. Então, há uma solução simples, vamos para o con·
curso e o concurso todo mundo sabe o que 1:. Mas não
querem concurso e não querem processo seletivol .. :
Nossa posição ê essa, mas estamos inteiramente conscientes de que o projeto vem para o Congresso que, na
sua soberania, p.ode modificâ-lo, pode mandar exigir
concurso, pode dispensar o processo seletivo, pode efetivar todo mundo sem concurso_ nenh_um. Agora, nossa
posição, a que nos pareceu mais equilibrada, foi esta e só
não fori1os para o concurso porque não dava tempo para
realizá-lo atê 31 de dezembro.
(tumulto)
Téhho que dizer-lhe que ainda há um conferencista de
quem jâ tomei parte do tempo.
(tumulto)
o·sR. MINISTRO ÁLUISIO ALVES -Gostaria de
dar um último esclarecimento quanto ao processo seleti·
vo. Será estabelecido- e uma de suas normas será a se-guint~: se o funcionário, ou a repartição provar que de·
teimina"dos integranteS das tab_elas especiais prestaram
concurso externo ou interno, passaram por qualquer
tipo de processo seletivo, esse processo seletivo ou esse
concurso será reconhecido. (Palmas.)
Temos ãinda outro conferencista, e IJllla discussão
sobre o aumento. Quero agradecer a todos os que contriM
buíram para este debate e informar-lhes que estou procurando encontrar fórmulas equilibradas dentro do- tumulto que encontramos no serviço público.
Todo funcionário que quiser um esclarecimento, que
tiver uma contribuição a dar, pode procurar a Secretaria
de Pessoal Civil do Ministério, se posSiVel, levando pOr
escrito sua sugestão que será examinada e respondida.
Coloco-me à disposição da Comissão de Serviço
Público Civil do .Senado, na pessoa de seu Presidente, a
Deputada Myrthes Bevlacqua e de todos que a integram,
para a qualquer momento, até quando o Congresso passar a discutir o projeto do aumento oy o projeto das tabelas especiais, voltar aqui e discutir cada uma de nossa
posições. Não quero dizer que sejam certas, o C_ongresso
pode modificá-las inteiramente, pode dizer que irá fazer
concurso público, concurso interno ou que não vai fazer
concurso ptíblico ou interno, nem processo seletivo, vamos efetivar todOs; sem exigências. O Congresso ê sobe·
rano. Os senhores devem procurar QS Deputªdos e os Senadores, levar suas razões e reivindicações e, quem sabe,
ê muito mais fácil quatrocentas e tantas pessoas acertarem do que um simples Ministro, sozinho, que nem sem·
pre tem competên~a _para resolver, acertadamente, os
problemas que lhe são afetos.
Agradeço a contribuição de to_dos, agradeço à Mesa, à
Comissão a oportunidade que me deu, colocando~me à
disposição de tod_os os seus integrantes. E quero dizer
que, o que é possível, dentro de nosso entendimento para
melhorar essa situação, estamos procurando fazer. Não
temos a decisã.o do Poder, que depende de outros Ministros, depende do Senhor Presidente da República. Temos uma contribuição a dar. Se não estamos dando a
cOntribuição certa, o problema não é de má vontade, é
de incompetência e competência ninguêm fabrica; infelizmente, não a possuo no nível que desejava tê--la.
Muito obri~ado. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTE (Myrthes Bevilacqua)
Gostaria de passar a palavra ao Senador Alfr~do Campos, para que S. Ex• pudesse fazer os agradecimentos ao
Sr. Ministro. Antes, gostaria de agradecer a todos vocês
e ao Sr. Ministro Aluisio Alves e dizer ao Senador Alfredo Campos que teve que se ausentar, por motivo devotação, que este Simpósio, nesta parte em que estive presente, foi o mais democrático a que jâ assisti nesta Casa,
entre uma autoridade e seus subordinados.
O SR. ALFREDO CAMPOS- Gostaria de, agradecendo à Deputada Myrthes Bevilacqua, que prestou um
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grande serviço à Comissão de Serviço Público do Senado, ajudando-nos na condução desse trabalho, e dizer ao
Ministro Alufsio Alves, que nos honra com sua presença,
porque tivemos que sair daqui e só agora pudemos voltar. Acho que S. Ex• pode perdoar a Comissão de Ser·
viço Público do Senado com a boa noticia que trago a todos vocês, funcionários ptí:blicos e, principalmente, a
todo o povo brasileirq: a Constituinte estâ aprovada no
Senado da República. (Palmas.)
Isto é o infcio, Srs. e Sras. A Nova República talvez es·
teja nascendo agora. Existe ainda muito chão a ser palmilhado, Ç necessârio que reivindiquemos e! necessário,
ao mesmo tempo, que tenhamos compreensão.
Quero pedir aos senhores um pouquinho mais de paciência, no sentido de passar a palavra, agora, ao conferencista desta tarde, Professor Dallari e me d!em licença
porque vou acompanhar o Sr. Ministro até à saída. Voltarei dentro em pouco.

A SRA. PRESIDENTE (Myrtes Be_vilâcqua)- Gostaria de pedir a atenção dos senhores e passar a palavra
ao Dr. Adilson Abreu Dallari, Ex-Secretário de Estado
de São Paulo.
O SR. ADILSON ABREU DÁLLARI - Tenho a
impressão de que, pelo adiantado da hora, pelo cansaço,
não é ocasião de se fazer uma exposição. Em todo caso,
não gostaria de perder a oportunidade de fazer algumas
observações a respeito do assunto. A primeira delas~ em
caráter preliminar e introdutório.
Imaginem, há dez anos uma cena como esta. Uma das
coisas ·que mais me incomodava no Serviço Público era,
exatamente ver que nada mudou. Vi o Ministro Aluízio
Alves entrando aqui, sozinho; estava acostumado a ver
Ministro andando com um monte de capangas de má catadura. Então está um pouquinho diferente. (Palmas.)
Estava eu ouvindo o que se passava aqui, rememorando os meus tempos como Secretârio Municipal de Admi·
nistração, porque tudo isso que aconteceu aqui já aconteceu muito comigo em São Paulo. Eu vi tudo isso, ex.atamente igual ao que está acontecendo aqui e esse choque de interesses, isso tudo é reprise para mim. Então,
gostaria, antes de mais nada, de me situar um pouquinho.
Eu sou atualmente um advogado especializado em Direito Público, inclusive advogado de funcionários pt1blicos; era até hã pouco Secretârio Municipal da Administração; ou seja, atualmente eu sou estilingue e at6 há
pouco t~lnpo eu era vidraça.
Mas junto disso tudo, ou seja, o que está atrás disso
tudo é que sou professor de Direito Administrativo, en·
tão tenho observado esses fenômenos o funcionamento
de funções com a possível neutralidade que deve ter um
cientiSta,-que deve ter um professor.
Então, eu vou evitar posições apaixonadas. Acho que
não é assim que se constrói nada, vou tentar ser um pouquinho esquemâtico, um pouquinho téorico, exatamente
para fornecer um substrato para discussão. Acho que o
mais importante que nós temos aqui! exatamente a possibilidade de diálogo, para que haja diálogo, para que
haja debate, é preciso dois requisitos fundamentai$: é
preciso que as pessoas falem a mesma língua, que as pessoas se entendam, que as pessoas tenham um acordo
sobre a que estão falando. Então vamos estabelecer alguma coisa, e pretendo dizer alguma coisa a respeito do re-gime jurídico dos funcionários públicos, para que se fale
a mesma língua.
A ieguiuia condição para que haja o debate é que haja
disposição de debater, de discutir. Este País sofreu durante 20 anos uma mudez incrível. Durante 20 anos esse
povo não teve voz, durante 20 anos nós só ouvimos vozeS de comando, nós não tivemos voz durante 20 anos.
Agõra nós estamos caindo em outro exagero . .Suma bela
parte do povo brasileiro que esqueceu de escutar, desaprendeu de escutar, só quer gritar, onde há debate pres·
supõe expor as suas razões, ouvir as razões da parte conM
trária, refutá-las respeitosamente, ainda que por firmeza;
ê·assrm.queconstrói, é assim que se faz. Se. por um lado,
fiquei bastante satisfeito, c~m essa p.ossibilidade de dialogo com o Ministro, com a rranqiit!za do Ministro, e eu
confesso a vocês que eu me senti muito deprimido com o
espetâculo que eu vi aqui, das pessoas se retirarem quando o Ministro começou a ralar, Pense.i: meu Deus do céu,
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isso no mínimo é um desr~speito com o Ministro, e assim
não se vai a lugar algum. ~preciso contrapor, é preciso

debater, não é_com desafio, com ofensas, com coisas desse tipo que se vai construir alguma coisa.
Então vamos tentar colocar alguma coisa a respeito do
regime jurídico dos servidores públicos. Po_rqu~ _se falou
muita coisa aqui dos meus direitos, porque eu tenho direito líquido e certo, então vamos devagar com o andor,
uma coisa é o interesse, urna coisa e ter um.inteiesSe Rté
legítimo, interesse de quem trabalhou e quer continuar
trabalhando e quer receber, outra coisa ê direito, direito
ê aquilo que é institllíOo pCla ordemjurfdica, é algo que ê
assegurado pela ordem jurídica. E no nosso caso, o que
eu consegui ver aqui que muita gente alegando seus direitos e esquecendo-se de que os seus supostos direitos ou
os seus interesses estã.o em franca oposição com a ordem
jurfdíca. Não yamos fix<ir a idéia de regime jurídico do
servidor público. O qui é regime jurídico do Serv-i&or
Público? É um conjunto de normas, conjunto de disposições que estabelece os direitos e os df:veres dos funcionários. E também há um outro ponto. Hoje se ouve muito falar Sobre meus direitos, nos meus direitos, todo
mundo fala dos seus direitos, mas há um esquecimento,
há uma contrapartida aos direitos que são os deveres.
Quer dizer, quem vive em sociedade tem uma série de direitos que são assegurados pela ordem jurídica. Mas, de
outra parte, há uma série de deveres sociais inerentes à
ordem jurídica; quer dizer, ninguém tem direito de espezinhar os demais, de prejudicar os demais. O que a ordem jurídica procura estabelecer ê um "contemperamento" entre os direitos e as responsabilidades, entre os_direitos e os deveres, procurando a harmonia social, a pai:
sociaL Então, ningu~m tem o direito- de espezihar os outros, de prejudicar os outros. O regime jurídico ê -ex.atamente isto: esse conjunto de direitos e deveres lixados
pela ordem jurídica,
Mas é muito importante lembrar que os direitos não
nascem da cabeça da pessoa, quer dizer, eu acho que eu
tenho direitos. Quando nõs vivemos
um Estado organizado, quando nós vivemos em um estado de direito, os
direitos da pessoa são aqueles reconhecidos peta o:i-dem
jurídica, traduzidos na lei, expressos na lei, recoi:ihCCidos
pela lei. Ora nós estamos saindo de 20 finos onôe a lei ficou esquecida, onde o que valia era a vontade dos governantes, isso não era estado de direito. Quando n6s Vôffàmos do estado de direito, quando estamos pretendendo
voltar ao estado de direito, estamos reitigiess-andO ao estado de direito, nós temos que valorizar o princípio- da
legalidade; quer dizer, a autoridade administrativa, e eu
fui autoridade administrativa, durante muito tempo, e só
considero legítima a atuação da autoridade administrativa debaixo da lei, em cumprimento à lei. A autoridade
administrativa não pode ter outro poder senão aquele
que a lei ,lhe confere. Eu não acho que sejã. legítimo, eu
não acho que seja possível, eu não acho que seja tolerável conferir a qualquer autoridáde administrativa poder,
força para dispor, ao seu talante, segundo a sua vontade.
Quer dizer, a autoridade admiiüstrativa hã de- ser exercida debaixo da lei, sõ a lei pode conter abusos, excessos,
favorecimentos.

em

Então, eStá na hora d'e restauiã.r o principio da lega!idade e revalorizar o regime jurfdico dos servidores, Por
isso ê que eu quero fazer um apanhado dos regimes existentes no Brasil, hoje em dia. O Ministro falou, eé.Verdilde, que nós temos uma confusão fantástica, nós temos
uma desordem fundamental no funcionalismo PClbHCo,
porque eu não estou me referindo apenas ao funcionalismo estadual. Quer dizer, como professor da matêria,
como estudioso da matéria, eu tenho acompanhado a situação dos servidores nas três esferas do Governo, Federal, Estadual e Municipal. Então esse caós ê muito pior
do que parece. Se nós temos um caos na administraçãO
federal, nós temos outros tantos caos em cada Estado e
em cada Município. Portanto, a-desordem ê tOtal"neste
País, uma desordem decorrente dos descumprimentos
das normas legais. Mas é possível estabelecer alguma ordem nesse caos. t=. possível reunir situações, tentai&eneralizar para buscar soluções.
Então eu diria qui fundamentalmente nós temos-·dois
tipos básicos de regime jurídico de funcionário piíblico,
de servidor público no Brasil; o regime estatutário e um
regime contratual, o regime da CLT. Servidor Público

que nào estiver regido por um estatuto está automaticamente regido pela CLT; servidor público que nã.o tiver
um estatuto, um conjunto próprio de normas, disciplinando os seus direitos e deveres, está automaticamente
regido pela CLT. Por quê? Porque no Brasil, em fa~ da
Constituição, não existe trabalhador sem direitos. Qual
quer relação de trabalho que não estiver ampai'ada por
um conjunto especial de normas, está necessariamente
amparado pelo conjunto geral de normas ftxado pela
Consolidaçãodas Leis do Trabalho. Então nós temos
dois regimes, o estatutário e o contratuaL
Quais são as principais diferenças entre esses regimes?
O regime estatutário ê aquele posto pela lei e ao qual os
funcionârios_simplesmente aderem. Quando um funcionário toma posse de um cargo público, ele exatamente
mostra, evidencia, expressa a sua aceitação como rt?gime
jurídico estabelecido no Estatuto, Então o funcionário
público estatutário _não vai negoci_a_r com a autoridade,
com o chefe da repartição: como é que__vai ser o meu salário? Como ê que vai ser o meu horário de funcionamento aqui? Não há uma relação contratual. As condições de trabalho, o conjunto de direitos e deveres estão
fixados no-Estatuto, e o funcionário só adere. No regime
contratual é feito um contrato de trabalho, é feito um
acordo de vontades: eu vou trabalhar fazendo isso aqui,
eu pago tanto, mas o meu horário vai ser esse, e eu vou
ter tal, qual prerrogativa.
Então, no regime contratual, há um acordo de vontades, no regime estatutário o funcionário se insere debaixo de um estatuto. Agora daí há conseqaências-bastante
grandes. Quem trabalha em um regime contratual tem
direito à manutenção daquelC contrato, doS termos daquele contrato, um contrato não pode ser alterado unila_teralmente, um contrato só pode ser alterado por mútuo
acordo. Já o estatuto pode ser alterado unilateralmente.
Quer dizer, a entidade jurídica de capacidade politica,
União, Estado e Município, que le8-islou, que teve aquele
estatuto pode alterá-lo unilateralmente, sem ter que consultar o funcionário.
Há Uma outra diferença bastante grande. Enquanto o
regime contratual da CLT é um só, ê um regime único
para o Brasil inteíro, o regime estatutário é variável. Por
quê? Porque o regime estatutário é de natureza adminis·
trativa, e cada pessoa jurídica de capacidade política,
União, Estado e Município, tem alltOnoinia administrativa, Então cada um tem a sua lei; é podsso que Cu tenho
um estatuto, para os servidores federais, _um estatúto em
cada Estado, e posso ter um estatuto em cada Município,
ao--pass-o que a CLT é uinã só.
R

Ma:i se eu tenho esses dois regimeS, pcir que não
unificá-los? O porquê da existência desses dois regimes?
t fácil de explicar isto aqui. E: que o regime contratual,
CLT ê uni regime eminentemente protetivo do economicamente fraco. O regime da CLT é um regin1e posto para
regular as relações de trabalho entre o empregado, o economicamente dependente e o empregador, o dono da
empresa. Então, é um regime posto para regular as re·
fações de trabalho entre particulares, entre pessoas pri·
vadas. E: eminentemente protetivo do empregado; em
contrapartida dá uma enorme liberdade ao empregador
de estipular o salário e dé dispensar o furicionário.

a

O regime estatutário é diferente. O Í'egimC-estlifutáriO
n!lo dá essa liberdade, não tem essa característica. O regime estatutário visa resguardar o furicionário c-Ontra as
oscilações do Governo. Toda empresa tem um dono, ou
tem uma direção ou tem uma diretoria e tal, que é mais
ou menos permanente. O empregado que trabalha para
uma empresa pode ficar vários anoS, rimilOs ãnos, pode
se aposentar nessa empresa e a einpresa cóntinlr.ã-sempre
a mesma, sob a mesma direção. O servidor público trabalha, necessariamente, num governo democrático, em
termos de democracia, com um/•patrão", entre aspas,
que vaí mudar. E da essência do regime democrático a
alternância no poder. t da essência do regime democn\·
tico. NóS vivemos 20 anos atípicos, sem mudanÇa alguma, o patrão foi sempre o mesmo, e por coincidência
usava umas estrelas. Mas isso aí acabou, graças a Deus
ac~bou. Nós, passando por um regime democrático, vamos ter alternância do poder, Partidos que vão se alter·
nar no poder. E por isso é muito únportante o regime es·
tatutário, porque assegura um regime de permanência ao
funcionário. Majs do que isso, não fica ao talante do
novo patrão, mexer na remuneração do funcionário, ou

dispensar este ou aquele funcionário. Porque isso só
pode ser feitO ·nos· termos da lei, com base na lei, segundo
a lei.
Então, o regime estatutário protege o funcionário contra as oscilações políticas, mas tem, segundo alguns, es~_
inconveniente de não permitir uma livre diSposição do
funcionário, isto ê, quando o funcionário é omisso, ê faltoso, incompetente, o poder público tem que assumir e
não pode se livrar desse funcionário.
Por isso chegamos a esse sistema de distorção. O funcionário público ganha mal, o funcionário público é tido
COrllO um trabalhador de segunda classe. Eu não concordo, absolutamente, com lsso. Acho que está na hora de
restaurar o regime estatutário, restaurá-lo plenamenteA .E:
uma das coisas que vamos ter que mexer, e até a principal dessas coisas é a remuneração. Mas eu chego aí já e
jã.
'
Por hora, o que eu queria dizer é o seguinte: o regime
contratual, o re_gime celetista, é um regime próprio, típico, específico das relações de Direito Privado das empresas. O regime próPrio, típicO, adequado para a administraçã.o pública ê o regime estatutária. O funcionário tem
que ter uma proteção estatutário. O funcionário tem que
estar a salvo das oscilações no pode.r. Portanto, eu sou
frap.camente favorável à restauração do regime estatutário~ Sou contra a unificação dos regimes, porque acho
que isso é um mal brasileiro, dar soluções uniformes
para problemas distintos, A situação do servidor público
é completamente diferente da situação do trabalhador da
empresa, O trabalhador da empresa deve ter um regime
próprío pãra o trabalho que ele faz. O servidor pú.blico
deve ter um regime próprio para o tipo de trabalho que
ele faz, enfim a maneira que ele trabalha, como ele de-sempenha as suas funções.
Mas, eu falei num regime estatutário e num regime
contratual, como se essas coisas fossem assim estáticas.
Não é bem. assim. Na verdade, nós temos, na administração pública, que enfrentar problemas do pessoal temporárío. Isso sempre existiu e continuará existindo. Esse
problema que temos aqui com os tabelistas, e não sei o
qUC, tem em todos os Estados, em todos os municípios,
só muda de nome, porque o prob{ema é este: em toda administração pública sempre há necessidade de pessoal
temporário. E como é que fica a situação desse pessoal
temporário, qual ê a história que temos com relação a isso?
Então, rememorando um pouquinho. Antes da Constituição de 1946, ou nos tempos da Constituição de 1946,
--esse pessoal temporário era dividido em extranumerãrios
e interinos. Primeiro, por que que precisa de pessoal temporário? Porque a administração tem um quadro permanente de pessoal. O quadro permanente tem que ser criado por lei. Então O quadro permanente é pouco maleável, ou nada maleável. Em certos instantes, todavia, a
adminiStração tem necessidade de pessoas que não com·
põem o quadro, ou por um ac(lmulo de serviço, ou por
falta de pessoal e, por isso, se recorreu à figura do estranumerário e do interinO. O que era o interino? O interino
era alguém que, temporariamente, ocupava um cargo va·
go. SupOnhamos que se um cargo criado por lei, preenchido, mas o seu ocupante pedia exoneração, se aposenta Vã, falecia,_ e~a demitido, qualcjuer coisa. Então, enquanto se provia este cargo, durante o tempo necessário
paTa prover esse cargo, era possível colocar um intiiíno,
Interino era aquele ocupante temporário de um cargo
existente. Ao lado do interino tínhamos o extranume·
rário. O que era o extrenumerário? O eStranumerário Cia
um número extra de pessoas utilizado quando, por um
aCúmulo de serviço da administração, havia uma necessidade episódica, temporária, momentânea de mais gente.
Então notem bem. Para atender às necessidades permanentes da administração se aumentava o quadro de pessoal. Para atender a necessidades episó4icas, temporárias da .administração ou se admitia um interino, quando houvesse cargO vago, ou se admitia um extranumerário, quando precisasse de mais gente além do quadro.
Então interino e extranumerârio eram servidores temporários. Entã.o o que aconteceu na realidade, o que aconteceu n_a prática? Para_ que alguém se tornasse funcionário público, efetivo, titular de um cargo público tinha
que fazer concurso. Para que alguém ingressasse no serviço público como interino ou extranumerário não precisava de concurso, precisava de pistolão. Resultado,
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entrou-se à larga como interino ou extranu·m-er"ãrio. E
quem entrava como interino ou extranum"er~rí9_não safa
mais e terminava se aposentando nessa condição. A pos-

sibilidade de admissllo de interinos e extranumerãrios
era uma porta larga, burla do concurso. l:"or isso C que a
ConStituição de 1967 tentou acabar com isso. Acabo_u_
com interinos e extranumer"ários~ A Constituição de 1967
estipulava que para serviços de natureza temporária o
serviço público poderia admitir pessoal no regime da
CLT. Por que no regime da CLT'l PorqUe o pessoal admitido no regime da CLT oão se equipararia ao pessoal
estatutário. O pessoal tempotárfó- ingres.saria no regime
da CLT com FGTS e tal, trabalharia o tempo necessá.rio
e receberia a sua indenização ao sair. Evitar-se-ia aquele
problema da permanência por tempo indeterminado dos
interinos e dos extranumerârios. Comõ: Sabemos, a .
Constituição de 67 teve vida curta, dois anos. Talvez por
ter sido excessivame_nte demotrât_ica, moralizadora, não
durou nada. E veio o texto de 69. Esse texto de 1969 modificou essa disp-osição, e hoje, o atual 3rt. 106 diz que
para funções de natureza temporâria o poder público
pode admitir pessoal num regime especial definido por
lei, num regime estatutário especial. Vamos deixar uma
coisa muito clara aqui entre nós. A Constituição djz o seguinte: pessoal permanente no serviço pllblico só ingressa por concurso, após a criação dos cargos pelo Poder
Legislativo.
Vou repetir para que não haja dúvida quanto- a isso.
Dentro do sistema constitucionaJ, cm face da Constituição, pessoal permanente do serviço público, pessoal
com direito de permanência, com estabilidade no serviço
é só, somente, ninguém mais do que aquele que entrou
por concurso público, após a criação do cargo por lei. E
concurso público não ~ sistema seletivo nenbum. Concurso público, vamos deixar bem claro, é um chamamento público. O concurso público ê da sua essência oferecer
iguais oportunidades a todos os eventuais interessados.
O concurso pressupõe que se ofereça iguais oportunidades a todos de demonstrar a sua capacidade. O concurso
pressupõe uma competição entre interessados. Por que
estou insistindo nisso? Porque ouvi muita gente dizer:
.... Porque estou traQalhando há lO anqs_no serviço público e tenho o direito de ficar". Direito não tem, porque
ninguém tem direito corltra a ConStituição. A Constituição é a Lei Suprema, é a norma maior. A Constituição
diz em seu art. 97 que:
... "O ingresso como funcionário público, garantido
pelo direito de permanência, depende de concurso
póblico, num cargo criado por lei.~>
Quem ingressou de outra maneira qualquer. que não
esta, não tem o diJeito d~ permanência. Então nào dá
para falar em direito. Pode ter um interesse altamente
legítimo. Concordo que aquelas pessoas que assim ingressaram no Serviço Público não têm e.:<atamente culpa
de ter ingressado dessa __r:n_ant:fra. E: fato que, nesses 20
anos que nós atravessamos, 20 anos çle burla, de ilegalidade, de abuso de toda ordem, não tinha outro jeito· de
ingressar no Serviço Público senão dessa maneira, Então, não é possível, pura e simplesmente, despejar esse
pessoal na rua sem lhes dar nenhuma oportunidade de
permanência. E preciso dar uma oportunidade. Agora,
daí a dizer que já tem direito de permanência vai longe a
•
coisa.
V amos deixar esse ponto fixado: direito de permanência tem quem entrou por concurso. Quem não ingressou
por concurso não tem direito de permanência.
Bom, mas_ eu disse que essa questão do qoncurso
público é posta pela Constituição. Eu não poderia aqui,
pois seria absolutamcw.te impossíver falar do regime jurí·
dico de todos os funcionários públicos existentes no Brasil. Por quê? Porque eu disse que uma das características
do regime estatutário, que ê o regime-pfóprio, típico, específico do funcionário público, uma das suas características é exatameritC a Stia diversidade. A União tem o seu
Estatuto, cadã Estado tem o seu e_ cada. município tem o
seu. Então, eu jamais poderia falar de todas as leis, de todos os direitoli __e deveres inerentes ao funcíonário porque, tem mais de 3~000 fontes -prodUtoras desse direito.
Como é que posso falar desse regime jur-fdico de maneira mais ou fríenos &énêrica, de maneira mais ou menos abrangente, de maneira que se aplicaSse a todos os
funcioriários? Eu só posSo falar nisso tratantci do assunto

a nível constitucional. E~ só posso falar, portanto, de
maneira genêrica, num regime constituciona[ dos .sC-rvidores públicos. O que vem a ser esse regimC constitucional do servidor pUblico? São aquelas normas _f~xa~as pela
Constituição, aqueles direitos, deveres, condições ftxadas pela Constituição e que são de obediência obrigatória por todos os estatutos existentes. A Constituição jâ
estabelece o que chamo de regime constitucíonal dos servidores públicos. Todo e qualquer servidor, da União,
do Estado ou de qualquer município está abrangído por
aquilo que está escrito na Constituição. ClaJQ que cada
EstatUto vai especificar esse direito, vai criar outros direitos, outras obrigações, enfim, vai expandir esse campo, mas aquilo que está na Constituição já ê obrigatório
para o Poder Público e para o funcionário. A Constituição já estabelece, portanto, um regime constitucional
dos servidores públicos. Só que a Constituição trata o
funcionário público em dois planos, e muito pouca gente
p~ebeu isso_ hoJe-. O fun~ionário público ê tratado, no
art. 165 da Coristituição, como o trabalhador em geral.
Eu não aceito a posição daqueles que fazem uma distinção entre funcionários públicos e trabalhadores. Não
existe isso. Existem trabalhadores. O funcionário pllblico é um trabalhador tambêm, portanto, os direitos mínimos do trabalhador, assegurados pela Constituição,
abarcam, abrangem, afetam, protegem também o trabalhador público, que é o funcionário público. Querem um
exemplo'? No art. 165, -quando a ConstitUição diz quais
são os direitos dos trabalhadores, ela elenca uma série de
direitos e, no último deles, se refere à greve•. "salvo nos
serviços públicos". Ora, quando ela excepcionou o direito de greve, automaticamente está dizendo que todos os
demais se aplicam. E quais são esses direítos? Não vou
fazer o rol inteiro, mas vou-me referir a alguns deles. Por
exemplo, a questão_ do salário mínirrio. Ainda_ há servidor público no Brasil que ganha menos que o salário
mínimo. A meu ver, o salário mfnimo é uma garantia
constitucionalmente dada a todo e qualquer trabalhador
do setor público e privado. Então, nenhum trabalhador
público ou privado, nenhum trabalhador pode ganhar
m_~nos _Qlle o sai~rio míiii~O.
Outro direito assegurado pela Constituição é o direito
à_ sind~calização. Eu não concordo com aqueles que entendem que a Constituição proíbe a sindicalização do
funcionário público. Não proíbe. Sabe por que alguns
dizem que a Constituição proíbe a sindicalização? Porque entendem que sindicato serve para fa~er greve, como
a greve é proibida, então não pode sindicalizar. Ora, isso
é uma dedução inconseqUente, apressada e absurda. O
sindicato não serve para isso, o sindicato serve para defesa profissional, para elevação do nfvel profissional, salarial, social do trabalhador, um monte de coisas. A greve
é um dos instrumentos. Então, fazer uma ligação entre
. sindicalização e greve não tem nenhum cabimento.
Agora, o grande problema af está no sindicato que nós
temos atuatmente no Brasil. Foi dito aqui, eu não me
lembro por quem, que hoje as associações de funcionários exercem a função de sindicatos. Eu diria que exer~
cem com vantagem. Por quê? Porque eu nunca vi o Governo intervir em nenhuma associação de fpncionârios.
Bom, em associação de funcionários não dá, me desculpe
mas não dá, porque a associação de funcionários é uma
sociedade civil, então não há como o Poder Público interferir numa socif.!:d~de civil. Agora, _c::! sind~cB:to é uma
entidade oficial. No regími Oe eX:Ceção -rn.tervem-se até
no matrimónio, atê em convento, como diz o Senador.
Eu estou falando em termos de Nova República. Nós já
temos intervenção em sindicato, estâ no jornal de hoje.
Em sindicato tem porque é do regime essa possibilidade
de intervenção no sindicato. O sindicato ê um órgão oficial. Mas não existe, no Estado de direito, possibilidade
de intervenção pública em sociedade civil.
Então, as associações de funcinârios, hoje, têm plena
liberdade de atuação, têm um trânsito bastante grande,
têm possibilidade de levar suas reivindicações e liberdade
de atuaçào. Fica a critêrio dos funcionários deliberar a
respeito da sindicalização. É conveniente ou não 6 conveniente? Será que seria conveniente para _o funcionário,
hoje, ter um sindicato sem liberdade, como é o nosso sindicato? Nós não estamos falando em liberdade sindical.
Sou favorável à sindicalização, mas sou favorâvel ao sindicato livre, não ao sindicato como um i_nstrumento de
governo, não o sindicato fascista que temos atê hoje.

Outubro de 1986

Se quiserem exemplos melhores eu diria de países que,
como nós, s:tlram de um regime totalitáriQ: Portugal e,
especialmente, a Espanha, que tem uma tradição de movimento operário bastante grande.
Podemos também chegar a isso, mas para que isso
ocorra, primeiro temos que ter o sindicato livre, não o
sindicato oficial, c_omo é hoje, não o sindicato fascista,
que na Itália já acabou há muitO tempo e nós ainda continuamos com aquele do Mussolini.
Nós, funcionários, vamos ter que pensar muito se nos
interessa esse tipo de sindicato. Eu, particularmente, prefiro mudar o sindicato para depois pensar em sin9i.calizaçào.
Chegamos no problema da questão do direiiri de greve. Na atual Constituição, estâ dito lá que são assegurados ao_s trabalhadores todos esses direitos. No rol de direitos, chega-se ao direito de greve. Esta Constituição excepciona o serviço público e as atividades essenciais e tal.
Então eu vou pedir uma meditação aqui, uma reflexão.
Claro que é muito fácil dizer:,. "Não, greve~ um direito
do trabalhador, e o trabalhador tem que fazer greve". ~
muito fácil dizer isso. Agora, o problema é que vamos ter
que pensar um pouquinho nas conseqüências disso e as
greves que nós já tivemos no serviço púbHco,- especialmente em São Paulo, já mostraram isso. Quando o serviço público entra em greve não é o patrão que é prejudicado. Como é que funciona a greve numa empresa? Na
medida em que o trabalhador da empresa deixa de trabalhar, a empresa deixa de produzír, o dono da empresa
deixa de faturar e, conseqUentemente, sofre uma sanção
ecoriômit:a. Então, aquele que aufere o lucro, o proveito
decoiTen1C- do trabalho do trabalhador ê que sente o efeito da- greve. Tudci bem! Então no setor privado 6 assim.
E no servíçe público, como é? Quem arca com o ónus da
greve feita pelo funcionário'? 1:" o dono da empresa? A
empresa não tem dono, o serviço público não tem dono.
Quem acã.ba arcando ·com o ônus é a população, e aí entra um efeito perverso da greve no senriço público. A
parcela mais prejudicada com a greve no serviço público
é a parcela mais humilde da população. Aqueles das camadas çconômicas mais elevadas não sentem tanto a falta do serviço público porque têm um jeito, o dinheiro
compra coisas incríveis. Agora, a camada mais sofrida é
exatamente a camada economicamente deficiente, é a camada mais sofrida quem exatamente mais precisa dos
serv_iços públicos. Então nós temos que pensar um pouquinho. O serviço público existe porque ele ê essencial .
Se ele é essencial ele tem que ser mantido, porque se ele
não for essencial ele tem que ser extinto, ele tem que ser
entregue à iniciativa privada de uma vez, não deve ser
serviço público.
Acho que estâ na hora de se ponderar um pouco essas
coisas. Não estou dizen4o que se deva eliminar a greve
dos serviços públicos, acho que se deve meditar um pouco-sobre isso. A única coisa que quero dizer é que a greve
no serviço público não pode ser tratada da mesma forma
que a greve no setor privado. Tanto ~ que nos países
onde existe a greve no serviço público existe uma legislaçã_o especial a respeito de greves nos serviços públicos,
porque a conseqUência para a população é completamente diferente. Se no setor privado _a greve deve ser utilizada como último recurso, antes deve-se tentar o diálogo ao máximo, e isso com muito maior intensidade. Nós
temos que atentar com relação ao serviço público, o serviço público é realmente essencial, não se pode partir
para a greve pura e simplesmente como o primeiro argumento.
Tenho contemplado algumas greves no serviço público, mas completamente despropositadas e que acabam
tendo um efeito muito prejudicial para o funcionário
púbiíco perante a população. Não vamos iludir aqui, todos são funcionários públicos, todos já têm vivancia suficiente para saber q~:~e o conceito do funcionário p11blico
perante a população não ê uma beleza. Quer dizer, a população não vê com bons olhos a greve no serviço público. Se o conceito do funcinário ~de alguém que não quer
trabalhar, imaginem como fica o conceito do funcionâriO ein épOca de greve. E: tudo vagabundo, t~ que por
é na rua mesmo? E tem coisas piores ainda. Na Prefeito·
ra de São Paulo alguns setores resolveram fazer greve e
fiZeram, o píor de tudo é que ninguêm percebeu que eles
estavam em greve. Quer dizer, ê tanta produtividade, que
o fato deles_ pararem de trabalhar não trouxe nenhuma
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consequência. Então, vamos devagar com esse neg6cío,
vamos meditar um bocado na questão da greve. A greve
ê um instrumento de -pressão do trabalhador. Estamos
numa êpoca em que o trabalhador depois de ter sido espezinhado durante 20 anos, tem que reivindicar os seus

direitos mesmo. O trabalhador deve ter canais, formas
de defesa dos seus direitos. Então, eu pergunto: Será que
os canais, os meios, os instrumentos de defesa dos seus
direitos~ dos seus interesses são os mesmos para o trabalhador da empresa e para o trabalhador do serviço p(Jblico? Acho que não, por isso mesmo o tratamento deve ser
diferente, e nós devemos meditar bastante
de aderir
pura e simplesmente, gratuitamente, impensadamente,
na questão da greve. Não! Vamos adotar a greve e acabou! Não~ bem assim, estamos tentando passar para um
regime de seriedade, de permanência, então vamos meditar um pouco na greve, quer dizer, se ele é ou não necessária, e como deve ser exercitado o direito de greve no
serviço póblico.
Eu me perdi Um bocado por aí, e VOu ter que retoiii.ar
· um pouco o fio. Eu estou dizendo que a Constituição enfoca o funcionário público, primeiro como um trabalhador, na massa dos trabalhadores, como um trabalhador
no art. 165 e, depois, no art. 97 e seguintes, cuida do funcionário público estabelecendo uma série de disposições
específicas referentes ao funcionário p6blico. As bases
do regime do servidor p6blico estão ali no art. 97 e seguintes da Coristituição. Agora, õ._esse instante, quC estamos aqui num período pré-constitucional, vamos ter que
estudar algumas coisas, vamos ter que verificar algumas
.coisas com relação a isso. A primeira delas é a questão
do ingresso no serviço pó.blico. Muito bem, a nossa
Constituição hoje diz qu-e o ingresso no serviço público
depende de concurso de provas, ou de provas e titulas,
125 mil concursados, nós temos 1 milhão e meio de pessoal sem concurso. O que fazer com esse pessoal, botar
todo mundo na rua? Está certo qUe o funcionário público não teve culpa de ter in.~I-essado sem concurso, mas é
também verdade que ele 1.1ao teve mérito nenhum com
relação a isso. Eu não acho que o funcionário público
deva ser beneficiado, premiado por ter entrado sem concurso, ele deve ser tratado com justiça, ele dev.e ter assegurado os direitos que tem, fias não deye ter oUtros
mais. Devemos dar oportunidade pa~a quO..esses servidores se integrem no serviço pó.blico, mas, a meu ver, pela
porta que está aberta a todos os outros funcionários. Foi
posta aqui essa questão da injustiça-de se dar pura e simplesmente estabilidade ou de se integrar esse pessoal,
simplesmente negando possibilidade, negando oportunidade de evolução funcional ao pessoal estatutário que es-tâ aí, vedando possíveis carreiras. Eu tive qüe enfrentar
essa questão também na Prefeitura de São Paulo. Na
Prefeitura de São Paulo havia uma massa de temporários. E se essa massa de temporários fosse simplesmente estabilizada, efetivada, enfim um processo qualquer de
assegurar permanência, os outros que estavam esperando uma oportunidade de ascensão seriam prejudicados.
Então, o que se fez na Prefeitura de São PaUlo? Concurso ptíblico. Não teve nada de processo seletivo, ·coisa
desse tipo, mesmo porque a meu ver a Constituição não
permite isso. Nesse ponto discordo inteiramente do Ministro. O Ministro está sendo altamente condescendente,
mas, a meu ver, está esbarrando aí na Constituição, O
caminho aberto pela Constituição ~ o caminho do concurso. O que foi na Prefeitura de São Paulo? Concurso
público. Criados os cargos, aumentados os cargos, aberto concurso pó.blico de provas e títulos, onde se dava
uma ponderação bastante grande para o pessoal que já
estivesse trabalhando na Prefeitura. Trabalhou, tem experiência, conhece o seu serviço, muito bem, você já leva
vantagem na hora das provas, porque elas serão feitas
não academicamente no ar, a mat~ria da prova, aquilo
que vai ser examinado na prova, C: a matéria inerente ao
trabalho que está sendo feito. Então, o sujeito que já tra~
balha leva uma vantagem danada na hora da prova, porque, mais do que ninguém, ele sabe aquilo e leva uma outra vantagem enorme no momento da atribuição de pontos, porque quem já está trabalhando, pelo fato de ter
trabalhando, leva uma série de pontos. Isso ~possível fazer, mas efetivar, pura e simplesmente, não ~ possfvel.
Nós vamos ter que pensar muito nisso no momento da
nova Constituição. O que ·vanlos fazefCOm essC pessoal
que está no Brasil inteiro? Isso não ~problema de servidor federal, isso é problema de servidor público em ge~

antes

ral. A massa de pessoal que trabalha no serviço pó.blico
sem concurso é fantástica, e nós vamoS ter que dar uma
solução. Não me parece que a solução seja pura e simplesmente de quem já entrou, entrou. Não me parece que
essa seja a solução mais justa. Acho que é preciso dar
UPJa oportunidade. Talvez, algo como já foí feit_o em situações anteriores. Na Constituição de 1967, por exemplo, mantiç:ia t;m 1969, aqueles que tinham 5 anos de efetivo exercício ficaram com o direito de permanência. Vejam, a Constítuição não efetiVou·-.:....: Cfetivar é colocar
num cargo e dar a possibilidade de ascenslo funcional;
estabilizar significa só que ele não vai ser demitido, mas
fica com estâ. Se ele quer evolução funCional, muito
bem, o concurso está aberto, está aí. O QUe a CotiSHtuição lhe assegura é o direito de não ser demitido e ficar
como está. Quem quiser ascensão funCional, faça concurso. Hoje tive oportunidade de conversar com várias
pessoas que fizeram vários concursos. Eu fiz um bocado
de concursos na minha vida. Se quiser ascensão funcional faça concurso. O que a Constituição deve dar, a meu
ver, é o direito de permanência. Não tem jeito, nenhum
de nós vai querer o caos social, nenhum de nós vai querer
botar todo mundo na rua. Aí entra o outro problema, e
essas coisas são todas ligadas. Acho que a única forma
de ingresso de pessoal permanente no serviço público há
de ser o concurso pó.blico. Não tem outro jeito.
Com relação ao pessoal temporário eu proporia que a
nova Constituição estipulasse que quando houvesse necessidade de pessoal temporário, o poder público admitisse sem concurso, mas com uma condição, estabelecida
na própria Constituição, que após dois anos expirasse,
caducasse, morresse, terminasse, cessasse, não produzisse inais nenhUm efeito aquela admissão. O prazo máXimo seria de 2 anos, que ê. exatamente para a administração pública abrir o concurso, realizar provas, porque
não va·mo~s ficar eternamente com o concurso como regra geral para os trouxas, para os idiotas, para os sem
padrinhos e a p_orta larga do ingresso temporário a quem
ê mais esperto, mais vivo, tem pistolão.· O único jeito de
evitar isso é fazer com que o pessoal temporário seja~ ~fe
tivamente, temporário e o trabalhador permanente só ingresse por concurso ptíblico.
O trabalhador que já está na administração pública, o
funcioriário efetivo, não tem dado muito valor ao concurso ptíblico. Embora tenha ingressado por concurso
ptíblico, esse funcionário pensa o seguinte;.: eujâ ingressei
por concurso ptíblico, já sou efetiVo, iião- tenho mais
nada que ver com isso. Não ê bem assim, tem muito a ver
com isso, e vou_ dizer porque, com a minha experiência
de administrador, como Secretário da Administração.
Como ê que fixamos a remuneração do servidor? Como
é que discutimos o percentual de reajuste do servidor?
VerifiCando o ónus orçamentário. Quer dizer, no processo de tomada de decisão da autoridade, esta verifica
quanto percentuafmente com relação ao orÇamento pode
ser gasto com o funcionário. o_ limite máximo que poss-o
gastar com o funcionário é isso. Tendo fixado o lirilífe
máximo, ê fixado o índice de reajuste. Por quê? Porque
aquele montante total vai sef distrlblúdo entre a massa
de funcionáriOs públi_cos. Portanto, fica fácil__ de perceber
que quanto mais funcionários houver, tanto menos cada
um vai ganhar. :S de altíssimo interesse para o funcionalismo existente vedar, -bloquear, impedir, o ingresso indevido, o empreguismo desenfreado na administração
pó.blica. Lamentavelmente o funcíoiiário"ptíblico não entendeu atê_ hoje que quem entra por baixo do pano está
prejudicando aquele que entrou pela porta do concurso.
Lamentavelniente, eu tenho observado isso aqui universalmente. Conheço só uma exceção. Num município de
São Paulo, onde a lei já estabeleceu esse percentual de
gasto com funcionário, dizendo que aquele percentual de
gasto seria distribuído entre os funcionários. Resultado,
os próprios fUncionários dessa prefeitura começaram a
fiscalizar a administração e impedir o ingresso de novos
funcionários. Quer dizer, os próprioS- funcionários,
quando se cogitava de que se precisava demais gente eles
diziam: precisa, deixa que nós damos conta do serviço.
Cada funcionário sabia que o ingresso de mais um representava uma diminuição na sua remuneração.
Agora, isso que foi formalizado numa prefeitura de
São Paulo, é o que acontece na prática em todo lugar. O
funcionalismo não percebeu ainda. Quer dizer, o maior
inimigo do funcionário pó.blico, é o funcionário público,
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O fullcíonário público não percebeu ainda que quando
tem um sujeito Vadio, omisso, quem está sendo prejudi·
cado, se esse camarada não for punido, se esse camarada
não for excluído do serviço póblico, é o funcionalismo
como l!m todo. A existência da laranja podre, contamina
o cesto de laranja interio. Ou seja, t? mal funcionário
contribui terrivelmente para a desmoralização do funcionalismo como um todo. Mas, lamentavelmente, quando
se tenta excluir o mal funcionário, acorrem milhares de
protetores --:;:, "ah, coitadinho, ele~ incompetente, mas se
o demitirmos onde é que ele vai trabalhar. Ele não sabe
fazer nadal Então, vamos deixá-lo no serviço pó.blico".
Sou contra isso, acho que o funcionário tem o c;l.ever de
excluir essa gente do funcionalismo público. Como advogado eu protejo muito a minha categoria funcional, e
não tenho dó vida em denunciar à Ordem dos Advogados
- e já fiz muitas vezes isso - o mal profissional. O advogado que lesa o seu cliente, o advogado incompetente,
o advogado que usa maneiras antiéticas no seu proceder
- por quê? Porque eu sou advogado. E se houver um
mal advogado, eu é que estou sendo diminuído. Entilo,
nilo me importa, absolutamente, que alguns me considerem dedo-duro. Sou dedo-duro, sim, porque estou zelando pelo prestigio da minha categoria profissional. Levo a
sério a advocacia, a advocacia é para mim algo muito
sério, muito importante e não aceitQ, "picaretas" •. "safados"_... "incompetentes·~ •. ''malandros" usando o titulo de
advogado. Agora perguntq: por que que o funcionário
aceita? Por que que o funcionário, pura e simplesmente,
contempla a existência de vadios, de incompetentes, de
gente encostada. Eu gostaria de ver- até hoje não vio funcionário usar a sua força, a sua capacidade para
exigir do poder público um tratamento diferenciado entre o bom e o mal funcionário, porque todos são tratados
com igualdade. Isso para mim ê. uma tremenda injustiça.
Tpdo funcionário ganha a mesma coisa. Quem trabalha
bem ganha... "X'', Quem trabalha mal ganha. "X", do
mesmo jeito. Estou qUerendo ver o funcionário exigir da
administraçã-o ptíblica um tratamento diferenciado.
Quero ver o funcionalismo pó.blico exigir da administração pública uma série, criteriosa avaliação de desempenho, um tratamento diferenciado para o funcionário
diferente, um tratamento que contemple o bom funcionário e puna o mal funcionário; Então, tudo isso está li·
gado a questão da remuneração.

Jã disse aqui que não -Considero o funcionário pó.blico,
um trabalhador de segunda classe. Para mim o funcionário público é um trabalhador como qualquer outro. O
trabalh_?.dor é aquele que trabalha, e, com o fruto do seu
trabalho, provê a sua subsistência. Então, o funcionário
público tem o direito a uma vida digna, a uma remui).eração suficiente p3ra a manutenção de um_a vida cfigna
como qualquer outro trabalhador. Mas vamos deixar
uma coisa clara, para que isso se consiga, 1: preciso que a
produtividade do servidor público seja a mesma do tra·
balhador da- empresa p_rivada. Quer dizer, vamos ter que
nos dedicar muito ao trabalho para termos uma remuneração condizente. Por que estou dizendo isso? Porque esiOu cansado de ver o trabalhador reivindicando favores,
remendos, vantagenzinhas, acréscimos de não sei o quê,
é uma maneira de compensar a má remuneraçãq.,. "A min~a refC!ência ê_ baixa, a minha remuneração ê ruim, mas
tenho o direito de um abono aqui, de uma vantagem lá.
Meu Deus do cêu, vamos deixar uma coisa clara, vamos
trocar dinheiro por trabalho! Porque é assim que se faz,
é assim que acontece com o trabalhador. Se o funcionário ptíblico é um trabalhador, se ele sobrevive com o
seu trabalho, ele deve valorizar o seu trabalho. Então, ele
deve se dispor:.. "Bom, eu vou trabalhar, mas eu quero,
eu exijo, eu tenho direito a uma remuneração condigna",
Vamos acabar com essas coisinhas, esses acréscimos, essas mágicas para enfeitar uma remuneração e vamos exigir uma remuneração condigna, cOndizente mesmo. Nós.
temos q':le revalorizar a função pó.blica, exigir uma remuneração condizente. Não podemos contemplar o que
acontece por af. Por exemplo, a burla ao princípio da paridade. Por que pesso~s no serviço pó.blico, que exercem
a mesma função, re(!ebem remuneração diferente? Por
exemplo, o Governo do Estado de São Paulo. Lá um
motorista da Assembléia Legislativa ganha três vezes o
que ganha um motorista do Executivo: Por quê? O que
faz um motorista? -Dirige carro do mesmo jeito! Mas
qual é a mágica? A Constituição não diz que existe o
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princípio da paridade e que trabalhadores dos três niveis
de governo devem ganhar a mesma coisa? Como é que se
explica isso? Explica-se pelo seguinte: o motorista da As~
semblêía Legislatíva é denominado como agente de segurança. E como ele é agente de segurança, não é motoris-

ta, embora dirija carro igualzinho ao outro, ele recebe
três vezes mais. Isso af é burla, issO é fantasia, isso não
tem cabimento. Nós temos que protestar contra isso.
Não ~ poss[vel uma coisa dessas, nós não po-demos
achar~. "bem, aquele foi mais espertinho, ele passou -~fga

nhar mais, sorte dele"~ Chega de espertinhos, nós vamos
ter que elevar a categoria profissional com_o- um todo,

não podemos dizer:. "bem, o espertinho conseguiu, sorte
dele". O espertinho conseguiu aliviar a pressão que todo
o trabalhador deve exercer para a sua ascenção como um
todo. Quer dizer, o trabalhador brasileiro ~um dos trabalhadores mais miseráveis do mundo, a mão-de-obra
do Brasil6 uma das mais aviltadas do mundo, c não-~ estabelecendo esse tipo de competição, quem pode mais,
chora menos, que vamos conseguir elevar o nível do trabalhador. E: preciso que o trabalhador se entenda como
classe, como categoria e busque a elevação do todo, não
da~ueles _que ,são mais esp_ertinhos,
O capítulo fundamental que deve ser cuidado na nova
a questão da remunera._ç_ào, es_tabelecendo, dentre outras coisas, uma paridade real, não uma paridade meramente nominal. Ou seja, trocou o nome pode
fazer qualquer coisa. Ao mesmo traba1bo· deve corresponder a mesma remuneração. Se muda de nome, não
adianta nada. O que impona é a substância do trabalho
que está sendo feito.
ConstituiÇãO~

Outra coisa ligada a isso é a questão da acumulação.
A acumulação em alguns casos é realmente necessária.
Existem certas profissões, ou pelo menos havi"am certas profissões, que eram mais ou menos raras entre nós. Vou
citar o exemplo do médico. O médico pode acumulai-.
Por que o médico pode acumular? Porque supostamente
havia uma carência de medicas. O ntímero de médicos
disponíveis era pequeno e, portanto, era de interesse
ptíblico que o médico pudesse ocupar duas funções
públicas. Em São Paulo venho recebendo_ reçlamações
do sindicato dos médicos dizendo que existe um núinero
enorme de mMicos desempregados, que está faltando
emprego para mêdíco. Se está faltando emprego para
m~dico, desapareceu aquele motivo, a razão pela qual se
possibilitava a acumulação, Diante dos clamores do sindicato, de que estava faltando emprego para médico, resolvi mexer um pouquinho nessa questão e descobri que,
não obstante a Constituição permitir o acúmulo de dois
cargos para o médico, havia gente acumulandO dois,
três, quatro, cinco e resolvi coibir, coibir o acúmulo ilegal de cargos e funções pUblicas. Foi o quanto bastou
para sair de São Paulo um titulo de inimigo número um
da clãsse rnêdica., persegüidor-- dos médicos. O qui! l!ll
quiz fazer? Eu qui~ aumentar o númerO de c;:mpregti. Em
vez de um rp~dico ter cinco empregos, eu prefiro que três
tenham um, dois empregos, não mais do que isso, dentro
da Constit_yição.
Há'uma coildescendência do funcionáriO públiCo com
relação ao acúmulo. Há uma idéia, e isSo senti riiuito em
São Paulo, de que ninguém pode viver com um emprego
só hoje em dia. Então, esse negócio de acQnl.ulo, acham
que devem deixar porque ninguém pode viver com um
salário só. Embora seja ilegal acumular, deixa o sujeito
acumular porque ele precisa se defender. Eu não estou de
acordo-coru isso. Não quero que o funcionário acumule,
porque funções acumuladas, normalmente, são mal deSeinpenhadas. Quero que o -trabalhador tenha um emprego e sobreviva condignamente com esse emprego. Em
vez de lutar por acumulações ou aumentá-la.s, eu tenho
que diminui-las e lutar pela melhoria da remuneração.
Essa história de acumulação tem um outro efeitO perverso, muito ruhn, que ~excluir o trabalhador do convívio
faruiliar. E que enormes conseqüências nós temos tido
com relação a isso! A-delinqílência infantil, juvenil, o
abandono, tóxico etc, está muito ligado a esse afastamento do trabalhador da vidá familiar. ESsas coisas estão todas ligadas. Não podemos bancar o_ aprendiz de
feiticeiro, -pretendendo_ resolver o problema mexendo
num só aspecto. O regime dos funcionários ê um só, e
mexendo num setor haverá reprecussões. Por isso mesmo 6 que precisamos estar aqui, como estainos hoje, examinando um conjunto todo, o estatuto coruo um todo, o
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regime jurídico como um todo, percebendo as suas
várias reJ:Iercussões. Quando eu mexo no temporârio,
afeto o permanente; _quandC? eu mexo no permanente,
afeto o temporário. Essas cOisas estã_o ligadas, por isso
temos que debater, dialogar e discutir,
Mas vamos para outra questão.
Foi falado aqui, também, sObre a questão da aposentadoria. A aposentadoria entre nós, boje, é um castigo,
porque significa uma declaração de inutilidade. E quanto isso está completamente errado, não tem o menor sentido. A aposentadoria é o justo e merecido prêmio por
uma vida de trabalho. Não se deve facilitar demasiadamente a aposentadoria. A aposentadoria devC ter·,-C:Omo ·condição para a sua aquisição, o trabalho prestado. O
trabalho é um dever social; a vida em sociedade, a harmonia social, depende do trabalho de cada um; vida
em sociedade depende, sim, da contribuição de cada um.
Todo trabalho é importante para a vida social; todo trabalhador colabora para a manutenção de uma harmonia. Então, é perfeitamente justo que aquele que durante
tantos anos colaborou para o berp.-estar da sociedade, receba, dessa sociedade, o justo prêmio, a necessária recompensa na aposentadori~: o ócio com dignidade, _a
possibilidade de não trabalhar e ter a sua sobrevivência
assegurada. A aposentadoria não~ favor nenhum; a aposentadoria, acima de tudo, não é esmola

a

Quem tem possibilidade de viajar por Países mais
adiantados vê uma coisa que é difícil de se ver no Brasil.
Quem viaja pela Europa, por exemplo, encontra com
muita freqílência pessoas de idade viajando, pu-ra e simplesmente, porque tem uma aposentadoria digna, que alcança a pessoa numa faixa de idade que ainda tem disposição para fazer isso e que tem uma remuneração condizente, condigna. Nós temos que mexer muito na aposentadcnia. A aposentadoria, hoje, na nossa Constituição, é
muito maltratada. Vamos ter que dar uma espiada nisso,
vamos ter que assegurar o direito à revalorização das
aposentadorias, porque hoje a aposentadoria é CQrtofda
com o tempo, Quanto mais avança o t~mpo, possibilidade de exercer uma atividade paralela de trabalho a pessoa tem, tanto menos ela ganh~. Então, a aposentadoria.
hoje, é um castigo. Nós estamos castigando o velho, o
idoso, aquele que jã tem uma vida de trabalho. Nós temos de mexer muito sério na aposentadoria. A sociedade
tem de arcar com esse ônus jâ que somos beneficiados
pelo trabalho de cada UII)..
- Gostaria de tocar em dOiS pontos, aqui, um deles é a
garantia da evolução funcion~J. Oral, _é da essência da
pessoa humana ter aspirações de progresso e de melhoria. Acho que só o ser humano que não esteja de posse
total das suas faculdades é que contempla a vida sem
participar dela, sem ter aspirações de evolução, de progresso e de melhoria. Então, não 1!: suportável, não dá
para "entimder -que o funcionário pô.b1ico aceite ·en:trãr
num cargo, por concurso, e fique neste cargo atê o fim da
vida. Parece-me que é um direifo ào- funcionário, que
_corresp_çmde a uma aspiração natural da pessoa a garan~
tia da evolução funcional. O funcionârio téni de fci poSsibilidade de evoluir_ funcionalmente_ e ter Um!J. evolução
social, inclusive. Evoluindo funcionalmente, ele tem. uma
eVolução económica e tem uma evolução social. Pareceme que até um direita natural do funcionário público, só
que vamos colocar aqui um ponto de ponderação. sou;
absolutamente, contra a evolução funcional grãtis, gratuita e autornática~-pOrque não é nada estiinulante. Sou,
exatamente, contra dar um tratamento igual a pessoas
distintas. Sou favorável, sim, a que se assegure o direito
~e eyolução funcional mediante o oferecimento de iguais
oportunidades de evolução funcional, quer dizer, treinamento para todo mundo e concurso de ascensão para
todo ruundo, Isso foi feito na Prefeitura de São Paulo,
coisa que, nunca tinha sido feito. Eu implantei, tambêm
lá, concurso para haver a ascensão. Eu não vou levar todos os funCionários. Dentro das várias categorias funcionais hâ uma previsão de carreira e na carreira vão subir
os melhores e isso é um estímulo pãi'a o fU.nciOriário. Então, concurso sim, de ascensão. Muita gente me dizi~:~:
''Mas comO, conCurso de ascensão, agora, eu jã fiz co"n-curso-para entrar", Concurs-o de ingresso ê- uma coisa,
concurso de ascensão é outra. O concurso de ingresso ê
uma condição necessária para entrar no serviço público c
o concurso de ascensão é uma faculdade para o funcionário, ele faz se quiser. O que não pode ser o concurso de
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ascensão é uma faculdade de administração e hoje é. Vi
aqui, afirmações no sentido de que d~terminado órgão
não tem ascensão hã muito tempo, hâ vinte anos os funcionáriOS eStão na mesma situação. Não é aceitável que a
administração abra possibilidade de ascensão quando
julgar conveniente. A legislação tem de obrigar a administração pública e oferecer Oportunidades iguais de ascensão, para que os melhores obtenham ascensão funcional. Quer dizer, é uma fórmula de estimular o funcio~
nário, Não me parece que a melhor forma de obter uma melhoria. na qualidade do serviço público, seja baixar as
penas-do inferno pára o mau fundonârio. Acbo que não
é por ar o caminho. Devemos ter um regime disciplinar
sim, devemos punír o mau funcionário, mas não ~ aí o
caminho, o caminho é oferecer estímulos sérios, concretos, palpáveis, ec-onomicamente sensíveis, para os melhores funcionârios e oferecer nielhores possibilidades de
evolução funcional para aqueles que se dedicarem ao trabalho, Isso não pode ser uma mera faculdade de administração, Administração dá se quiser. Tem de ser um direito do funcionário, Nós temos de deixar isso claro.
Não estou preconizando um direito de evolução f!.mciotl.al automática, o que estou achando é que é um direito
da funcionário ter oportunidade de ascender funcionalmente pelo seu mêrito, pela sua dedicação, pelo seu trabalho e pelo seu esforço.
Por último, tomei algo que ficou bem claro, aqui, que
aflorou bem claro, graças a Deus, é a questão da participação. Vou dar o testemunho da minha experiência pessoal. Quando assumi a Secretaria Municipal da Administração funcionários não entravam no prédio da Secretaria e muito menos no gabinete do Secretârio. Quer dizer, as decisões a respeito dos funcionârios erain tratadas
no gabinete c acabou, os funcionários não têm nada a
vet"Com isso, Paftia-se do princípio que funcionãiiõ não
entende nada de administração e que ele está interessado
nas suas vantagens pessoais e não estâ nada preocupado
com o conjunto ·do serviço.
Vamos devagar com isso. Vamos pensar um pouco
nisso.
O funcíonário não entende da administração como um
todo e nem tem obrigação de entender, mas entende do
trabalho que- ele executa. Ninguém melhor do que uma
detefminada categoria funcional para falar dos problerrias daquela específica categoria funcional. ~ inteiramente justo que o trabalhador reivindique melhorias
para si. Entilo,- não há mal nenhum que uma categoria
profissional venha procurar uma autoridade para postular ou pleitear uma melhoria, Agora. compete a autoridade pesar para ver da possibilidade se ê ou não viãvel,
isto é, estabelecer um diálogo.
O-Que foi reito na Secretaria Muriicipai da Adminis-

tração foi exat-amente abrir a secretaria- par-2.-0S-f-lln-cio-nâríos. Aumentou consideravelmente o número das associações de funcionários. Então, toda a vez que eu tinha
um problema referente a uma categoria, eu discutia com
a categoria. ~ muito mais importante do que parece a
possibilidade de participação do funcionário nas deci~
sões: da administração. Uma coisa 6- o funcionário ser
ts:atado como subordinado, como algu~m que não tem
de dar palpites. Uma coisa ê o funcionário ser afastado
da tomada de decisões. O funcionário que está exclufdo
da Ihissão do Governo não se sente estimulado, não veste a camisa, O funcionário, quando é estimulado, quando tem possibilidade de falar, quando tem possibilidade
de participar das decisões do Governo, ele se torna mui~
to ruais respOnsável, interessado.
Foi passivei melhorar muita coisa na administração
com a participação dos funcionários. Mas, vejam, isso
foi uma decisão pessoal minha como Secretârio, -de acordo com o Prefeito, de agir dessa maneira, como ~ uma
dec~são do Ministro Alufzio Alves. que está presente, debatendo frente a frenta com os funcionários, mas isso
não pode ser um ato de boa vontade e de boa_ disposição
da autoridade, isso deve ser um dever da autoridade.
Acho que, enquanto nós estamos pensando em Constitução, em Constituinte e em nova ordem jurídica, devemos criar canais de participação dos funcionários nas decisões da administração. Não é a minha primeira experiência nisso não. Antes de ser Secretário da Administração de São Paulo, há uru tempo atrás, fui Secretário
de Finanças da Prefeitura de São Bernardo do Campo---
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Município mais rico do Brasil, que d.Csperdiçava dinheiro, jogava dinheiro fora - , criei um sistema participati-

vo de elaboração orçamentária, por níveis, com várias
comissões orçamentárias e melhorou barbaridade. Quer
dizer, eu acredito no funcionário. Vou dar apenas um
dado para vocês: fala-se muito que existe corrupção na
administração pública e não sei o que. Até tem. Queni
pode fiscalizar a administração pública melhor do que o
funcionário? Tem alguma safadeza que se faça na administração pública sem a participação do funcionário?
Quem estã ali perto vendo as coisas? Se dermos ao funcionário garantia de que ele não será punido em relação
a qualquer denúncia, se abrirmos ao funcionário a possibilidade de protestar, de demonstrar, de questionar arespeito de ações que estejam sendo empreeendidas pela administração, quem vai ganhar com isso é a ordem pública e 6 a comunidade como um todo. Se muitas vezes eu
fui procurado por funcionários para dizer.;_ ..olha, está
acontecendo um negócio lá, mas pelo amor de Deus, não
vai falar que fui eu que disse. Parece que está havendo
um favorecimento lá, coisa e tal". Meu Deus do céu, se
nós fortalecessemos as associações dos funcionários, não
é preciso que nenhum funcionário se exponha quando
faz uma den(lncia desse tipo. Mas, é preciso assegurar às
associações de funcionários a possibilidade de formular
denOncias, que é impessoal, que é no sentido de interesse
público, não é contra ninguém e nem a favor de ninguém
especificamente, é em função do todo, do conjunto, do
interesse p,Oblico.
Então, sO para concluir- porque eu já fui longe demais - quero dizer que vejo com muito otimismO umá
possibilidade de real e concreta evolução do funcionalismo pOblico. Acho que o que nós passamos neste últimos
20 anos ê uma êpocajá Superada. e-claro que os desmandos, os abusos, os descalabros cometidos em 20 anos,
não vão ser consertados da noite para o dia. Não ~ai
aparecer uma fada boazinha e fica tudo um mar de rosas.
Como é que vamos CóOseg~r con~ertar isso? Com diálogo, com participação, com traDalho, com tolerância,
com paciência. E eu nlfo digo que todo mundo fique parado esperando as coisas acontecerem. Não ~nada disso,
mas, também, temos de reconhecer que não é possfvel
consertar da noite para o dia. O que importa é que a autoridade não desvie desse caminho. O que importa é que
o funcionário tenha condições de constantemente exigir
da autoridade, cobrar da autoridade, verberar a autoridade quando ela se desviar desse caminho, mas não exigir o impossível e não exigir o milagre. Então, é fundamental a participação.

O que preconimo, mesmo, a base do meu pensamen!~
a respe_ito do funcionalismo se traduz por profissionali~
zação do funcionário pOblico;· Quero que o funcionário
seja um profissional como qUalquer outro profissional e
que- tenha--rmnl remuneração- condite:nte·oom: a::remurJe-ração de qualquer outro profissional. E como 6 que vou
conseguir isso? Ex..atamente restaurando ·o regiffie estat~.~:
tário, o respeito à lei, o direito de permanência, a seleção
para ingresso, a seleçã.o para evolução funcional, tudo
isso faz parte de um_ conjunto que leva à profissif?nalização do funcionário público. O que estou desluffib-rando 1: que vamos entrar num período democrático, de alternância no poder. Vai mudar a supraestrutura de G_ó-verno, mas ~ preciso e indispensável que o funcionário
não fique em sobressalto cada vez que muda a estrutura
do poder. :S preciso ter um corpo permanente de funcionários que assegure a continuidade das ações da administração pública, ao lado de uma modificação na supraestrutura de Governo que dá o tom poHtico desse ou
daquele Governo. As opções políticas devem ser tomadas por esta s)J.perestrutura, o trabalho permanente, essencial da administração pública deve ser desempenhado
por profissionais da administração pública, que hajam
com profissionalidade, com compet!ncia profissional, e
claro, com a remuneração condizente a esse caráter profissional. Para isso, terelnos que ter menos funcionários
do que temos hoje, vamos ter que conter esse empreguismo desenfreado que tem caracterizado o Brasil. Mas
vejo a possibilidade de se fazer isso. Tenho encontrado
uma enorme receptividade, atravês dos funcionários, parece mesmo que há uma disposição desses funcionários
de valorizar a condição primeira para que tudo-isso seja
possível que é o concurso público. Se brecarmos·a admissão discriminada de pessoal, e se acabarmos com o pista-
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Ião, melhora muitíssimo. Se nilo acabarmos com o pistolão, esqueçam o resto. Na Prefeitura, como Sccrctârio,
ainda tinha pistolão, essa praga não acaba. O que eu fiz
foi um número de concurso que ninguém fez na Prefeitura até hoje. Tentei fazer concurso e maís concursos, adotando o concurso fecha a possibilidade do pistolão. Eu
abri vários-concursos. concursos para brecar exatamente
o pistolão. Mas, ê claro que eu não podia abrir todos os
concursos c houve, sim, pistOlões em alguns lugares. O
que eu quero 6 acabar com isso. Tem que Se ãdotar o
concurso, que, aliãs, é uma disposição constituciOnal, só
que tem que ser para valer. O momento é esse, da Constituinte. Creio que jã poâemos passar para a parte das perguntas, pois o que tinha que falar já falei atê demais.
OSR.
tão de ordem.

--sr. Presidente, para uma ques-

OSR. PRESIDENTE (
vra ao Sr.
O SR.
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dicação - nunca a pauta é sozinha- a questão do sala·
ria!, hã sempre a defesa do ensino p6blico e gratuito e a
defesa da universidade. Então, esse ~ um canal que os
funci<!nârios das universidades tem para participar, a
discutir os orçamentos das universidades.
Gostaria que V. S• me respondesse, rapidamente,
sobre aquela questão do contrato por dois anos, que dá
direito após II meses, do servidor ingressar em jufzo,
pleiteando a sua efetivação.
O SR.
- Terei que responder rapidamente, pois ainda hoje volto para São Paulo e o tempo
de que disponho é até às 7:30. _

A SRA. ANA LEOPOLDINA - Professor Dallari,
queria fazer uma pergunta: V. S• estã, por acaso, contratado para colaborar na Reforma Administrativa Federal?

) - Concedo a pala-

O SR. ADILSON ABREU DALLARI- Nilo entendi.

-Sou da Universidade Federal

A SRA. ANA LEOPOLDINA- V. S• é participante
do grupo da nossa Reforma Administrativa federal?

do Rio Graitde do Norte. Com relação à questão da gre-

ve, gostaria, neste instante, de fazer algumas considerações, rápidas. Acho que a greve no serviço público
nem sempre traz prejuízo à população, mas toda greve
traz exatamente, ao patrão da empresa privada, damo,
porque vai haver prejuízo da perda de produção. Mas, a
população também é outra prejudicada pelo aumento
daqueles produtos postos na praça. Acredito que nenhuma categoria faz greve por querer fazer greve. O importante é dizer que os trabalhadores são tão malremunerados, que a greve é o último recurso que eles têm
para melhorar as suas condições de salários, e as suas
condições de vida. O funcionalismo público também. O
caminho é esse, porque, antes de se fazer qualquer greve,
há o período de negociações. Então, se os patrões e se o
Governo Federal da Nova RepOblica facilitam a negociação, não ocorrerâ a greve, e não haverá prejuízo. En-mo, a questão da greve no serviço público não se deve
ressaltar somente no serviço público, que a população
não vai ser atingida, vai sim, pois qualquer greve traz
prejuízo. E a greve, infelizmente no Brasil, é a única aÇão
qu~ se "t~ para pressionar patrões.
O outro ponto que quero salientar é a questão dos tabelistas. Várias entídades continuam defendendo o ingresso no serviço público atravês de concurso - isso é
muito delicado. Não obstante.a questão dos tabelistas é
uma situação difererite. O" Concurso Público é para ingressar no serviço póblico, o tabelista já está no serviço
público, já faz parte do serviço póbtico. Então, elejâ está
exercendo a sua função há vários anos, isS-o é unii prova
de que ele é capaz de desempenhar a função, e não necessita de concurso público. Há entidades que representam
o funciQnalismo público; que defendem o concurso
pOblico. O- Prof. Dallari deu uma solução com relação
aos tabelistas, que me parece não ser uma solução adequada. Essa solução talvez será perigosa, poderemos até
discutir depois. Essa sohfção que V. S• apontou, de se fazer um contrato com educação de dois anos de serviço, e
depois desse prazo se extinguiria o contratO, acreditãmo-s
que para terminarmos com essa questão de tabelas espe-:
ciais, temos que resolver a questão desses tabelistas
atuais, E, para se resolver a questão dos tabelistas, é ne-:
-cessário fazer o enquadramento automático. A partir dal
não se permitirá, então, qua1quer oUtra forma, por contrato nem de dois anos, nem de um ano, nem de três. Há
uma legislação que diz que após onze meses de o servidor
estar no serviço público, sujeito à subordinação ao cartão de ponto, à chefia, ele pode entrar na justiça e pedir a
sua efetivação. V. S• poderá me confirmar se hã ou não
isso. Então, veja só, seria um perigo esse contratO por
dois anos de serviço, pois com onze meses poderia se correr à justiça. Dessa maneira., os problemas das tabelas
iriam continuar.
Com relação à aposentadoria de dez anos, ela iria diminuir o n6mero de funcionários públicos em alguns Ministérios, iria economizar dinheiro, mas iria sobrecarre-:
gar a Previdência Social, pois teria que arcar com o ônus
dessa apo_sentadoria. Se o funcionário sai do Ministério,
aposefltãdo-se, para economizar dinheiro, a Previdência
Social é quem paga os proventos. Para finalizar quero
abordar a questão da participação. Nas universidades,
os funcionários quando colocam na sua pauta de reivin-

O SR. ADILSON ABREU DALLARI -

Nilo.

A SRA. ANA LEOPOLDINA - A titulo de informação, para que V. S• saiba dos nossos sofrimentos dizemos o seguinte: V. S• falou que há necessidade de que os
funcionários melhorem o seu desempenho, para que possam ganhar mais e haver um menor número de funcio ..
nários. Acontece que a inflação de funcionários é aleatória à nossa vontade, em primeiro lugar. Em segundo
lugar, entram muitos incompententes que nilo sabem
mesmo trabalhar. Em terceiro lugar, as pessoas são completamente ignorantes quanto ao cargo que vão chefiare
muito deles não sabem nem distribuir os serviços. Assim,
os funcionários ficam sem ser utilizados devidamente.
O se&undo ponto, Professor Dallari, é que todo projeto, seja ele qual for, por mais simples que seja V. S• sabe
!kve ter uma alocação de pessoal exato. Na administração federal isso não ocorre; coloca-se pessoal, não;
faz-se um projeto, coloca-se pessoal, e ac-ontece aquilo
que se falou, que o projeto ficou parado oito anos. Só colocam o pessoal, que gasta 1.300 horas para comprar
uma passagem aérea, porque as passagens aéreas, o Sr.
sabe como é que as repartições compram, telefonando
não é? Alocam um pessoal de 1.300 horas para fazer
aquilo, uma passagem aérea. O Governo paga 1.300 horas._ Então, é preciso que, quando se fizer a reforma administrativa, tambêm se estude a taxa de beneficias e
custos dos projetas que sãO muito importantes. Cada
curso tem o seu retorno, e o capital a curto prazo, a pra·
zo pensado. Trabalho no serviço público há muitos anos,
sou Engenheria de concurso, graças a Deus, não entrei
pela janela, Sôü Anãlista de Projetore·-c-onheço-Cem:-ã
parte de benefícios e custos. Agora, o que não se conhece
em Brasília ê projeto, projeto dã mais status, talvez mais
remuneração. Então todo mundo quer pertencer a projeto, mas não sabe nc;m o que é projeto. E se o Sr. tiver algum dia alguma influência, o Sr: é bastante moço, desenvolva os cursos de projetas que é isso que o Brasil precisa. Sem isso não varrias para a frente. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Israel Testa)- Só queríainos
colocar para os çompanheiros o seguinte: nós estamos
aqui inscrito para falar, vários representantes de entidades. Dada a limitação do tempo, vamos ver se conseguimos colocar em um minuto a questão, são!), para ouvirmos mais o professor Dallari.
O SR. ELISCAR OLIVEIRA- Boa noite ao professor Dallari, aos demais componentes da Mesa e aos colegas aqui presentes.
Professor, o Sr. falou sobre os funcionârios públicos
pertencentes ao quadro permanente estabilizado e efetivo. O Sr. disse que a Constituição prevê, no artigo 97,
que o funcionáriO público admitido mediante concurso
para pertencer ao quadro permanente como servidor
público que tem estabilidade.
Ent.endo que tem estabilidade quem ~ efetivo, e efetivado são apenas alguns funcionários que exercitam
funções no judiciário, exemplo, os Juizes. Se o funcionário efetivo só ê demitidO mediante inquérito administrativo e o funcionário que tem estabilidade e não é efeti. vo pode ser demitido por algum fator que se entenda
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passível de demissão, eu pergunto: atê onde alcança o
universo da estabilidq_dc; que prevê o artigo 97 da Constituição, mencionado por V. S•?

O SR. PRESJI>!<NTE (Israel Testa) -Muito bem,
agora o Sr. Honório Ângelo da Rocha.
O SR. HONóRIO ANGELO- Dr. Dallati <companheiros presentes.
Vou abotda.r dois temas que já foram abordados por
companheiros meus num outro sentido.
Foi dito', aqui, com relação à questão do empreguismo
e afeto aqui ao problema dessa dose especial especificamente, e foi aceDa do pelo Dr. Dali a ri a possibilidade de
o funcionârio atuar como imitrüinento fiscalizador, podendo inclusive impedir que esse tipo de situação ocorra
dentro do Serviço Público, inclusive ele atuando como
instrumento fiscalizador poderia ter ganhos económicos
porque quanto menor o número de funcionários maior
seria o salário, porque na hora de distribuir o bolo, distribuiria--mais dinheiro para o pessoal.
· Vejamos o que ocorre de fatq: tem o servidor sem nenhum poder de participação nos órgãos que deliberam
esse tipo de contrataçãp, isto ê, não tem nenP.um poder
de influência contra a entrada de servidores no Serviço
PUblico. Se o Governo entende que necessit~ de mai_s trabalhadores para atender à sociedade que paga impostos
ao governo para que esses servidores o sirvam, então,
não seria justo que esses servidores que estão no Serviço
Ptíblico, hoje, que por entendimento do Governo e~:am
necessários que na sua totalidade sejam aproveitados por
esse mesmo Governo? l! a primeira pergunta.
Segundo, é com relação a greve. Eu sou funcionário da
Universidade- e a Universidade e5tá com essa história de
greve no Serviço Público. Eu gostaria de mencionar aqui
um outro aspecto da greve do funcionário público.
NÓs ente~demOs que o Serviço Púb1icõ -6"-uili seiViço
que deve ser prestado à sociedade e uma sociedade nos
paga para ter um bom serviço. Quando esse dinheiro,
que ê cobrado pelo Governo, em impostos, para prestar
os serviços à sociedade não é repassado ao Servidor
P6blico, o Servidor Público começa a prestar um mau
trabalho à sociedade, enquanto que a sociedade está pagando, hoje, a preços bons, porque ele está_ contribuindo
muito para o Governo. No entanto~ o Goverp.o não está
repassando isso para o servidor público. Então, não seria
a greve também uma forma de denúncia à comunidade, à
sociedade de que o dinheiro que ele está pagando para
ter um bom serviço não está sendo bem empregado?
.Diante dessa ótica, eu queria levantar qUe [an'J.bém ê
uma força válida que nós entendemos nas greves dos ser~
vidores públicos.
O SR. PRESIDENTE (Israel Testa)- Eu volto a insisitir para ser o mais possível sintetizar as per&tihtas. O
Sr. Odilon, agora a palavra.
O SR. ODILON SILVA~ Sr. Dallari, comp<lnheiros
algumas colocações e duas perguntas. Uma em _relação à
Tabela Especial. Eles foram admitidos pelo regime de
CLT. Segundo eu conheço de CLT, e queria que o Sr.
confrrmasse isso, após decorrido o prazo de experiência,
se há uma prorrogação e se o vfnculo permanece, automaticamente o contrato_ passa a ser por prazo indeterinado. Então, eu acho que essa é a questão clara que está
para os tabelistas hoje. Então, não cabe fazer concurso
porque já tem esse contrato por prazo indeterminado
pelo tempo de serviço prestado ao Governo. _
O SR.
_
- Prazo indeterminado significa
que pode cessar a qualquer momento, não há estabilidade.
O SR. ODILON SILVA- Mas aconlece que eles estão pleiteando passar para a tabela permanente, não
para o Quadro Perm_an~nte. Eu, enquanto celetista, também posso ser dispensado a qualquer momento. No entanto sou da Tabela Permanente, eles estão plçiteando
passar para a Tabela Permanente.
Á oÜtrá(iUCStãO_é_qüâúdõV~ S.t fãfa Qüe nó:'!, enquanto a associação, teríamos um até uma vantagem em relação ao sindicato porque nós estamos sujeitos a um prõcesso de intervenção. Claro que o sindicato que o servidor quer não é o sindicato da atual.estrutura atrelhada, ê:
um sindicato livre autônomo, com liberdade.
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Agora a intervenção, na nossa categoria, se dá de outras formas, professor -se dá com pressão, com perda de
chefia, com transferência de s~rvidores, esse, realmente,
são os grandes problemas do movimento do servidor atê
hoje, que acontece e é uma coisa real. Então isso é uma
intervenção também só que de outra forma.
A questão da Gráfica foi muito bem colocada pelo
companheiro agora, porque a gente- quer resgatar é o
nosso compromisso de servir à população e denunciando
o Governo a gente estâ colaborando com a população e
para a sociedade.
Uma colocação sua também, é que quanto ao servidor
público, o salário deve ser estipulado pelo Governo, de ·
acordo com a sua disponibiHdade de recursos.
Eu pergunto: é justo isso? Nós, enquanto servidores,
enquanto seguimento da classe trabalhadora, não temos
uma política salarial? E a nossa situação real, hoje, de total arrocho e discriminação, não é uma prova de que não
podemos ficar à mercê do Governo, enquanto a política
salarial, enquanto o Governo dá quando ele acha que
pode dar. Não temos direito a uma política salarial também enquanto classe trabalhadora?
O SR. PRESIDENTE (Israel Testa) gueira.

Mônica No-

A Sr' Monica Nogueira -Sou servidora do INAMPS
·há 8 anos, concursada. O Professor Dalari deixou a
questão da greve, deixou uma ponderação para nós. Eu
também faria uma outra ponderação para o professor
que foi Secretário da Administração em São Paulo.
Se a greve no Serviç.9 _Público ou nos Serviços ditos essenciais trás prejuízo à população? E os Ieasing no serviço público?: A administração desconhece o leasing no
serviço público, principalmente na Prefeitura de São
Paulo? Iss_o não trás prejuízo?
O SR. PRESIDENTE (Ismael Testa)- Agora vem o
Pe4ro Moreira e depois o Arrocha.

O SR. PEDRO MOREIRA -Meu nome~ Pedro, da
Universidade Federal de Minas Gerais.
A questão diz respeito a estatutário e celetista. Fez-se
uma explanação, a questão e que estamos discutindo,
ainda, a conveniência ou não de se transformar em estatutário._Muita gente pergunta ísso-pari:t"a gente. A questão dos tabelistas, como foi colocada 'pelo Odilon, é de
transformar, é para passar para a tabela permanente.
Então, como é que fiéa essa condição? Pelo Decreto n9
1.874, de 81, muita gente também passou, hoje é estatutário, mas também entraram no Serviço Público sem
.
_
concurso.
A outra. questão, então, diz respeito à conveniência ou
não de se transformar de celetista em estatutário: é a
questão do Fundo de Garantia.
ConiO ê que fica essa questão e qual é a opinião do Sr.
sobre isso.

. O SR. PRESIDENTE (Ismael Testa) - Muito bem,
então vamos ouvir o Sr. A. Rocha Sr. que foi Secretário
de Administração no Governo dQ GDF.
O SR. A. ROCHA - Tendo só um minuto, tentarei
= __ _
_
ser breve.
Estou aqui apenas por uma questão de consciência de
classe, porque em nenhuma ocasião tive oportunidade de
colocar o meu ponto de vista sobre o Estatuto do Servidor.
Siridicalização é proibida para o servidor da Adminjs-_
tt~çãO Direta. Sabemos que a Administraç_ão_Direta, hoje, praticamente foi levada a defender apenas a parte burocrática. A Administraçã_o Indireta é: Saúde, Educação,
etc. Muito bcm1
Não consigo entender que Méd-icos e- Professores do
Governo possam fazer greve e fUncionários da Adminis~
tração Direta sejam -proibidos e que se diga que o burocrata -infelizmente foi nisto que nos transformaramnão possa se sindicalizar, mas o Mêdico de uma Fundação Hospitalar, o Professor de uma Fundação Educacional possa se juntar e exercer uma função que existe em
qualquer país civilizado do mundo, que ê a sindicalização. Segundo: o Fundo de Garantia dos celetí_stas da
Administração Direta Federal cobre o 139 salário do
funcionário. Com a aprovação desse Es!atuto o Governo
não gasiarâ um tostão com o 139 salário Para nós, estatutârios, basta colocar todos os celetistas na mesma Po-
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sição do estatutário. Não se deu, até hoje, o 13t~salário,
porque não se., tem cobertura para a área militar.
O -que acontece, hoje, em termos de 139 salário tem
que ser muito explicado.
O funcionário público civil, que durante muitos anos,
não teve o aumento_ que tiveram os militares, hoje ele
não está recebendo o seu 139-salârio devido aos militares
e isso eu me comprometo a discutir esse assunto com
qualquer pessoa do Governo.
Terceiro assunto: 65% dos funcionários públicos recebem, hoje, menos do que o salário mínimo; 1.847 funcionários, garis, do serviço público _do Distrito Federal, recebem hoje entre 350 a 530 mii cruzeiros, devendo ser
complementado para se fazer cumprir um dispositivo
constitucional, pois ninguém pode ganhar menos do que
o salário mínimo.
Pergunto: onde está o funciqnário, onde está a cúpula
diretiva do servidor público, aliás são nossos companheiros que aqui estã.o, onde estamos, desunidos, de cabeça
baixa, sem dar o menor apoio ao nosso Ministro da Adimistração que, numa reunião, se queixou ser a-única pes~
soa que defendia junto ao Ministro das Finanças e do
Planejamento, o -I39 salário.
Na verdade é isso mesmo! O funcionário não se reuniu, não batalhou e qualquer questão que hoje se coloque, como por exemplo, que o funcionário não se reúne
po"r medo da ditadura, jâ não existe mais. Antes diziam
que era por medo, tudo bem! Mas hoje não exis.te mais
isso. Não existe o sindicato, mas existem as associações
que o podem substituir, durante essa fase de falta de lei,
pata conduzir o funcionário em marcha a fim de perguntar a esse Ministro da Fazenda por que ele~ contra, por
que o Ministro do Planejamento é contra! Então que co~
loquem os economistas do IPEA no Plano de ClassificaÇão de Cargos- isso eu sempre disse. O dia que colocarmos os economistas do IPEA no famigerado Plano de
Oassificação.de Cargos- estou dizendo isso não ê agora, sempre disse isso - eles encontrarão a solução. O
nosso 139 salário já teria safdo há muito tempo, porque a
Secretaria de Planejamento_ da Presidência não precisa
despender um tostão com o funcionalismo civil. Se o civil passou vários anos ganhando aumentos menores que
os Militares, é chegado o momento de darmos ao civil,
pelo menos, o 139 salário.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

ó SR. PRESIDENTE (Israel Testa) .:...... Vamos passar
à conclusão.
O SR. ADILSON ABREU DA L LAR! -Evidentemente,- que não poderei examinar todas as questões.
Mas, vamos ver o que ê possível examinar.
O SR. PRESIDENTE (Israel Testa)- Logo depois a
palestra do Professor Dalari, o Marina, Vice-Presidente
da Confederação, vai fazer uma avaliação do nosso dia
de hoje. Concedo a palavra ao Professor Dallari.
Õ-SR. ADILSON ABREU DALLARI - Acho que
está subjacente em todas essas questões o problema da
Todo mundo, mais diretamente ou menos, fez referência ao problema da greve. E esse tema eu deixei em
aberto para meditação, só não concordo que greve seja a
única forma de reivindicação. Não. Não é! Em São Paulo, a -única vez que os funcionários receberam um reajuste inferior do que o normal foi quando fizeram greve,
porque acredito no diálogo e num período de abertura
democrática. Antes não havia jeito. Antes_ co_tno eram es~
colhidos os dirigentes! Havia um partido oficial que ganhava a eleição de qualquer jeito e o funcionalismo podüi-espernear à vontade. Hoje, o funcíonal\smo tem voz,
pesa, reivindica, é ouvido pelos parlamentares, têm ca~
nais abertos no sistema democrático que fazem com que
a grevefiãõ-seja necessariamente a única saída. Não excluo a greve, só acho que deva ser o último argumento,
só não concordo que seja o único. Para mim não é o 11nico e a prática tem demonstrado que não é.

-greve~

Com relação a esse argumento de que o pessoal tabeIistajã está na Administração .Pública eu não aceito. Não
estâ coisa nenhuma; estâ debaixo do pano, está de fato,
mãs tíão de direito! O que a Constituição diz ê que a primeira inveStidura em cargo público depende de concurso
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pó.blico e tabelista n~o tem cargo público. A primeira lOvestidura, em cargo plí.blico, depende de C!'DCU!SO públi-

co, quem não fez concurso público não tem cargo püblico e se quiser um cargo público vai ter que fazer concurso! Então é falso dizer-se hoje que o tabelista jâ está em
cargo público, ele estã, isto sim, no serviço público, é um
servidor temporário, isso ninguém negaJ O que ele não é
é um funcionário permanente, porque a única forma de
ser, no sistema constitucional, é o Concurso públíco~
Vejam bem, não estou querendo botar os tabelistas
para fora. Nã.o! Meu problema é outro, é reconhecer que
ele existe por af, por isso preconizo uma disposição transitória resolvendo a situaçãO desse pessoal e, daí para
diante aquela regra de que o temporário não pode ser
temporário por mais de dois anos - encontrei temporário na Prefeitura de São Paulo com vinte anos de serviço. QUer dizer, isso não tem o menor cabimento. Temporário é temporâriol Temporàrio permanente~ absurdo! Chegamos ao cd.mulo de termos em São Paulo - vocês talvez pensem que estou brincando - a Lei SOO, que
é o é o Regime Jurídico dos Servidores Temporários Permanentes. Tenham paciência! Isso é brincadeira, é estupidez, gracinha, bagunça, o quê? Tudo, menos respeito à
Constituição! ~ntão ac_ho qu~ é_preciso _pôr um_ breque
nisso. Que é necessário o telnpoi-ifrlo, iSso -nãO d_uvidamos, às vezes a Administração tem necessidade, então
não pode fechar a porta de uma vez. A porta que tem
que ser fechada é a do temporário tornar-se permanente.
Funcionário permanente, só por cOncurso pdblico, não
po~so__!dmitir o_utra f~np.a._ _
Foi dito aqui que o funcionário não tem como controlar o ingresso indiscriminado de pessoal; ao meu ver tem!
Como se controla o ingresso indiscriminado de pessoa11
Exigindo que a Constituição seja cumprida, fazendo com
que o novo pessoal só seja admitido através do concurso
público._ Concurso pressupõe a criação de cargo, quem
cria o cargo ê o Legislativo. Estamos acostumados a ve[
o Executivo a· fazer tUdo sem ouvir o Legislativo e, desgraçadamente, quem mais pede para que o Executivo
transgrida a Constituição, são exatamente os membros
do Legislativo que preferem favorecimento pessoal -e
ressalvo sempre as dignas exceções, mas estou dando dados da minha experiência, pois sofri muita pressão nesse
sentido - preferem que s~. "quebre o galho" para colocar este ou aquelt;.:'por baix_o do pano" do que seresguarde a integridade do Poder Legislativo.
Vou deixar claro: o Poder Executivo ·só pode, dentro
do sistema constitucional, admitir pessoal, depois que o
Legislativo criar o cargo por lei. Isso nós não estamos
respeitando. Quero ver o funcionalismo se insurgindo
contra isso também. Então, há um jeito de controlar'?
Tem! Fazendo com que a Constituição seja respeitada.
Vamos ter que protestar, entre outras coisas, contra o
desrespeito à ÇonstitUição.
Falou~se também aqui no problema de chefias incompetentes. No momento em que ~tou falando de profissionalização do funcionário público, -uma das coisas que
entra nesse programa de profissionalização são chefias
competentes. Então, qual ~ a solução que adotamos
Prefeitura de São Paulo? Para conciliar a necessidade de
que o dirígente tem de pessoal de confiança com a neC:es~
sidade de pessoal experiente, fizemos uma s~rie de chefias, aumentamos o número de chefias vinculadas à car·
reira, quer dizer, esse cargO ~ de livre provimento a integrantes da carrei_l'~, entre funcionário_s efetivos. Quer di·
zer, é o jeito de você conciliar: a autoridade pode esco·
lher uma pessoa de sua confiança, entre gente experiente,
competente. E tem mais, nós vinculamos essas chefias de
setor, de sessão, de divisãO, a níVeis da carreira, de tal
forma que um funcionário nunca seria ·chCfiado por alguém hierarquicamente inferior a ele. Então, só pode
exercer certos níveis de chefia quem estiver em certos
níveis da carreira. Quer dizer, é o jeito de forçar a profis':'
sionalização do funcionário público, mas confiando isSo
com a necessidade de cheflas de confiança.

"ª

Tem que acabar com isso. E como (; que nós rtzemos
em São Paulo? Chefia de livre provimento tem uma remuneração menor do que a chefia vinculada a cargo _de_
carreira. Claro que o pessoal dessa chefia de livre provimento não gostou, dissera~: mas nós somos chefes também, por que ganhamos menos? Porque vocês são de livre provimento e aquele têm uma carreira aqueles têm 10
anos de trabalho e vocês não têm nada; por isso que vo-

cês ganh~m clife!ente. A verdadeira igualdade está em
tratar desig~almente os desiguais. Quer dizer, nos vamos
chegando a tsso com o tempo, aos poucos vai se ajustand~

~----

~

Foi falado tamb~m sobre a questão, um pouco embaralhada, do efetivo e do estável, e eu vou tentar expor um
poUquinho:
Quando alguém faz um concurso público se torna titular de um cargo público, de provimentÕ em cafá.ter efe~
tivo. O que ê efetivo, o que é_ dotado de efetividade é o
cargo, o cargo que é de provimento em caráter efetívo.
Estabilidade ê uma situação que o trabalhador, o funcionário pú.blico, ganha em termOs da Constituição; quer
dizer, aquele que ingressou num cargo de provimento em
caráter efetivo, após dois anos de exercício, se torna estável. A diferença ~ que quem é meramente efetivõ Cnão
estável pode ser excluído por mera sindicância. QUem,·
alêm de efe_tivo, for estável só pode ser excluído mediante
processO em qlie se assegure ampla defesa. B uma distinção um pouco formal, mas são coisas diferentes: Resultadq: a efetividade é uma característica do cargoj o
cargo que é de provimento efetivo ou de provimento em
comissão, e o funcionário que ê estável ou não. A diferença estâ aí.
Ã Outf!í questão levantada foi a do· salário, e se o funcionário publico não tem direito a uma política· salarial.
Claro- que tem, em nenhum instante eu disse que o fato
do salário ser fixado pelo Governo exclui a necessidade
de uma política salarial. O que eu quero dizer~ o_ seguinte; a remuneração do trabalhador não deve ficar ao talante da autoridade, quem deve fixar a remuneração é a
lei, só a lei pode, Trabalhei tantos anos no Executivo
para chegar à conclusão de que o sujeito que quiser ter
função de chefia naquele Poder ele só tem que possuir, única e exclusivamente, competência para aplicar a lei, ele
tem que ser um escravo da lei, porque o poder absoluto
corrompe absolutamente.
Então, não ê o chefe, o secretário, o ministro que vai
fixar o salário, ê a lei, -tem que ser a lei. Agora, o Governo tem que ter uma política de elevação salariaL Por
exemplo, na Prefeitura de São Paulo, como parte da
politica salarial, só parte, porque ela é bastante comple·
xa,já se estabeleceu que os reajustes seriam fixados sempre em 100% do INPC, mais Um percentual a titulo de reposição salarial, que seria negociado. Então, isto é um
dado da política salarial. A remuneração c_ontínua sendo
fixada por lei, é o Executivo que manda um mensagem
ao Legislativo para que este fixe; agora,, essa mensagem,
que ê mandada, faz parte de uma política salarial que,
por sua vez, ~parte de uma política de administração de
recursos humanos. Uma coisa não exclui a outra.
Outra qui!stão levantada foi a da minha colega da
USP, da Prefeitura de São Paulo, sobre o problema ·do
leasing.
Na Prefeitura de São PaulO havia o seguinte, quando
eu entrei lá:- tinham trabalhadores da Prefeitura, servidores públicos da Administração DiCeta, que exerciam determinadas funções, e a Prefeitura se avaliou de leaSing,
ou de um contrato chamadq, "Guarda-Chuva", de con~
tratação de mão-de-obra, pelo qual a empresa contratava e colocava à disposição da Prefeitura o sujeitO ganhando muito mais O leasing não é a única fora, tem
várias formas, mas pelas quais duas pessoas que faziam o
mesmo trabalho, uma ganhav\l,, "x", e a outra ganhava
"3x". Sabe o que eu fiz quando cheguei na Prefeitura de
São Paulo? Falei para os que ganhavam,, "3x" e disse; vocês têm duas opções: permanecer na Prefeitura ganhando o mesmo que os outros, ou ir para à rua. Coloquei
mais de 150 pessoas na rua, na minha secretaria; em outras secretarias saiu muito mais gente. Por C:jtiê? Porque
nós estamos querendo fortalecer o funcionalismo pú.blico, ·não queremos esses trampolins, esses subterfúgios,_O
Ieasing é danoso para a Administração Pública? Clafo
qUe é. O Ieasing é uma forma de escapar ao controle legislativo. é uma forma de burlar a exigência de remuneração fixada ou lei, para mim é uma vergonha. eu acabaria com isso na totalidade. sem a totalidade não é possível, em alguns casos é necessário, mas tem que tirar o
máximo possível. Na minha secretária eu só fiquei, :Por
esse sistema com o pessoal da área de processamento de
dados. Por quê? Porque na Administração Pública eu
não tinha uma norma, não tinha um padrão, não tinha
nenhuma disciplina do pessoal de processamento de da-
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dos; por outro lado, a Prefeitura já tin_ha tudo isso na sua
empresa de proCessamento de dados. Então, na mina
ãrea de processamento de dados eu mantive o pessoal recebendo a mesma coisa que recebe o pessoal da outra
área de processamento de dados da Prefeitura, só isso.
Agora, o funcionalismo tem que ser permanente, deve
ter cargo criado por lei, com remuneração fixada em lei.
Eu não vou fugir dessa idéia, eu sou fanaticamente favorável à supremacia do Legislativo, à supremacia da lei, à
obediência da lei e ao concurso público. Tudo que vier
em contraste, em contradição não ganha o meu apoio.
Eu acredito no funcionalismo público sim, mas num regime estatutário fixado pela lei, controlado pela lei e de~
baixo da lei, que começa pelo concurso público.
Bom, mais adiante:--a questão da transformação de
CLT em estatutário como é que fica com o Fundo de
Garantia?
Muitas vezes a Administração Pública, no bojÇ> de
uma reforma administrativa, tem necessidade de transformar o pessoal estatutário em CLT ou, o contrário,_ o
CLT em estatutário. Cada vez qrie isso acontecer é preciso respeitar os direitos já adquiridos e criar incentivos
para que essa prática se torne possível.
ED.tão, eU não tenho uffia solução mágica, do tipo
quando acontecer isso faço aquilo, precisa-se ver no caso
concreto, m_as o q~e eu quero dizer_ê que não existe nada
de novo nisso. Muitas vezes é rica a experiência de administração em mudar regime de CLT para estatutário e de
estatutário para CLT. h sempre possível encontrar mecanismos 'de compensação, respeitando sempre os direitos adquiridos. Isso não assusta ningu~m. ningu-em vai
perder direitos já adquiridos.
SÔbre a questão das diferenças de trataa'iento, durante
esse tempo todo, entre funcionários civis e militares, o
problema do fundo de garantia, do salário, levantado
pelo meu amigo, tudo isto vem no bojo de um processo
que hós estávamos vivendo.
- - V am-Os falar a verdad-e, nós, os civis, durante muito
tempo éramos cidadãos de segunda classe, aliás, é muito
a gente se dar à condição de cidadão, porque nós ~ramos
uns tut_elados do Estado e os tutores nós sablamos quem
eram. Então, durante aquele período realmente houve
unla cãsti-privilegiada e nós ficamos para trás. Gostei
mufto de ouvir aqui alguém falar a respeito dos militares
que ainda ocupam as divisões de segurança e informação. O que é isso? Isso ~problema da ditadura, não
tem maiS C3.bimento hoje. Segurança e informação para
quê? Nós somos subversivos, por acaso'? Nós somos ladrões, bandidos? Nós somos incompetentes? Nós temos
necessídade d.e tutela? Nenhuma! Então, temos que acabar com essa discriminação mesmo, esse tempo já pas-sou, temos que acabar com isso. Não tem nem como
pensar e conciliar nada, tem quC: acabar. porque os tempos já passaram.
A questão do 139 salário. O 139 salário~ uma conquista histórica do trabalhador brasileiro. O Governo Federal pode estar relutando em conceder, mas uma coisa é
cer~: vai conceder, porque não tem outro jeito, vii con~
ceder porque iSSo j"ã Cstá incorporado ao patrirriónio do
trabalhador brasileiro como um todo. E isso é só uma
questão de tempo, por circunstâncias orçamentárias, de
pressão financeira tec. Mas eu gostei muito de oUvir aqui
que não tem dinheiro para pagar o funcionário, mas tem
para cob_~ir rombos de ladrões, de banqueiros falidos
tem, não é mesmo? Então, é isso que o funCionalismo
fem que fazer, é pressão mesmo para conseguir as coisas.
Com _relação à questão do salário mínimo - eu acho
que o salário mlnimo ê um direito constitucional. O trabalhador que ganhar menos que o salário mínimo tem
direito de recorrer ao Poder Judiciário p:ira exigir a complementação.
Eu lamento muito a impossibilidade material de ir
mais adiante, mas agradeço a todos pela presença.
O SR. PRESIDENTE (Israel Testa) - Companheiros, pará âar tempo ao Professor Dalari, quero
agradecer-lhe a contribuição valiosa. Lamentamos que
ele não possa realmente estar conosco mais algum tempo. Quero em nome dos companheiros que participaram
- e o Prof~or Dalari pode ver que ficou aqui um reduzido número, mas todo.~. "corujas", como aquela coruja
da piada que presta uma atenção terrível...
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O SR. ADILSON ABREU DALLARI certeza de que ficaram os melhores.

Eu tenho

O SR. PRESIDENTE (Israel Testa)- Quero agradecer aos companheiros da Comissão de Serviço Público,
que inclusive me honraram em estar aqui representando
os colegas. E aos companheiros eu peço que amanhã estejam todos cedo, principalmente esses companheiros
que são militantes, porque nós vamos debater todos os
problemas da classe, Que não ocorra o problema que
ocorreu hoje, aqui, porque nós só temos praticamente o
dia de amanhã e uma parte de domingo, para discutir
todo o Estatuto, toda a nossa problemática. Então, eu
vou pedir aos companheiros, às lideranças dos servidores, que são lideranças autênticas - podemos usar esta
palavra que está bem desgastada, mas e: válida - e pedir
aos companheiros que façam um esforço para que amanhã nós tenhamos um trabalho produtivo, sobretudo objetivo. V ai ser muito diflcil nós chegarmos a um cons_enso, amanhã, sobre todas_ as questõ~.
Peço, inclusive, às lideranças, ao§. "corujas" que estão
aqui, que procurem se entrosar para ve: se a gente consegue um consenso sobre as questões bâs1cas, para não nos
perdermos, como hoje, naqueles pormenores.
Agradeço a todos, e, em nome da Mesa, pedimos amanhã a presença de todos aqui. (Palmas.)
Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reuniao às
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horas e minutos.)

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
Reuniilo Especial, realizada em
15 de maio de 1986
Âs dez hora e vinte minutos do dia quinze de maio de
mil novecentos e oitenta e seis, no auditório Petrônio
Portella do Senado Federal, reúne-se a CóffilsSão de Serviço Público Civil para dar inicio ao II Simpósio Nacional sobre o Novo Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União. Estavam presentes ao evento as seguintes autoridade;;: Senador Alfredo Ca_mpos, Lider do
PMDB no Senado Federal e ex-Presidente da Comissão
de Serviço Público Civil do Senado Federal, Deputado
Federal Renato Vianna, representante da Comissão de
Serviço Público Civil da Câmara dos D_eputados, Ministro da Administração, Alufzio Alves, Dr. Marcondes M.
Guimarães, Secretário do Pessoa[ Civil do Ministério da
Administração, Dr. Vanderval Alves da Costa, membro
da Câmara IV, da Comissão de Reforma Administrativa
do Ministério da Administração, Dr. Marina da Silveira
Soares, Vice-Presidente da Confederação dos Servidores
PCablicos do Brasil, Dr. Raimundo Nonato Crul, Presidente da Federação dos Servidores Públicos_ de Brasília e
demais Entidades representativas da classe dos Servidores Públicos do BrasiL Deixaram de comparecer, por
motivo justificado, os Senhores Senadore§: Jutahy Magalhães, Jorge Kaiume, Mârio Maia, Nívaldo Machado,
Albano Franco, João Castelo e Helvídio Nunes. O Senhor Senad_or Alfredo .Campos ocupa a presidência e declara abertos os trabalhos do II Simpósio NaciOnal sobre
o Novo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União. Sua Ex.cei!ncia informa aoS presentes que terá de
se ausentar para receber o Senhor Ministro do Planejamento, João Sayad, que comparece ao Senado Federal
para abrir outro evento patrocinado pela Presidência
desta casa do Congresso Nacional e, assim sendo, pede
escusas ao Senhor Ministro Aluízio AlVes e demais presentes, passando a presid!ncia dos trabalhos ao Senhor
Senador Martins Filho. Ocupando a Presidência o Senhor Senador Martins Filho faz um breve _discurso.
Logo após fazem uso da palavra o Senhor Deputado Renato Vianna e o Dr. Raimundo Nonato Cruz. A_seguir,
o Senhor _P:rç;_Lde.qte c;on~de.a palavEa ao Senhor Ministro Aluízio Alves que começa abordando a situação da
FUNAI, esclarecendo a solicitação formulada_ no discurso de seu antecessor, Dr. Raimundo Nonato Cruz. Prosseguindo, Sua Excelência faz um histórico dq_ trabalho
que vem sendo desenvolvido em seu MinistêríO, informando ao plenário os pontos prioritários -do Governo
para minimizar os Problemas da Administração Pública
do País. Dentre outras questões, sUa Excelência aborda
o problema da Sindicalização do Funcionário Público,
do Regime Jurídico do Servidor Público, das disparidades salariais existentes entre servidores dos três poderes

constituídos, bem como, das Empresas Esfatais, Sociedades de Economia Mista e das Fundações. Informa,
tambêm, que o Ministério da Administração já
encontra-se com o texto final do Novo Estatuto dos
Funcionários Públicos que, depois de alguns retoques,
deverá ser encaminhado ao Senhor Presidente da República, para sua remessa ao COngresso Nacional. Logo
após a palestra, Sua Ex.celência é interpelado por vários
Servidores Públicos presentes. Terminado os debates,
Sua Excelência agradece o convite formulado pela Co_missão de Serviço PúbliCo CiVil do Senado Federal, que
a seu ver foi oportuno para que pudesse prestar os esclarecimentos necessários sobre o trabalho realizado pelo
Ministério da Administração. Agradecendo o c_omparecimento dos presentes, a presidência declara encerrados
os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assis~
tente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, e vai à publicação,
juntamente- com as notas taquigráficas da reunião.

ANEXO À ATA DA REUNIÃOESPECIAL DA
COMISSÃO DE SERVIÇO PVBLICO CIVIL,
REALIZADA EM I5 DE MAIO DE I986, ÀS
IO:IJO HORAS. DESTINADA À DAR INICIO AO
"'II SIMPOSIO NACIONAL SOBRE O NOVO
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PVBLICOS
CIVIS DA UNIÃO", CONTENDO A PALESTRA
IJO SENHOR MINISTRO DA ADMINIS·
TRAÇÃO, ALUIZIO ALVES, QUE SE PUBLICA
DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE.
Presidente: Senador Alfredo Campos
Vlce~Presidente: Senador Jorge Kalume(lntegra do apanhamento taquigráfico.)

O SR. PRESIDENTE (Alfrcx!o Campos) - Estâ
aberta a reunião. Convidamos para fazer parte da Mesa
o _Sr. Deputado Renat9 Vianna, representando a Comissão de ServiÇo Público Civil da Câmara dos Deputados;
o Sr. Dr. Marcondes M. Guiinarães, Secretário do Pessoal Civil do Ministédo da Adminfstração; o Sr. Dr.
Vanderval Alves da Costa, membro da Câmara IV, da
Comissão de Reforma Administrativ_a, do Ministério da
Administração; o Sr. Dr. Marina da Silveira Soares,
Vice-Presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil; o Sr. Dr. Raimundo Nonato Cruz, Presidente da Federação dos Servidores Públicos de Brasília;
o Sr. Dr. Paulo Catalano, Presidente da FUNCEP.
Meus senhores e minhas senhora~:
~ com grande prazer que aqui vimos para abrir o II
Simpósio Nacional sobre o Novo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Como ex-Presidente da Comissão de Serviço Público
Civil do Senado Federal, é com muita satisfação que encontramos, pela segunda fez, ou pela terceira vez, neste
auditório e nesta Casa, o Ministro da Administração.
Por compromissos inadiáveis, porque temos que receber tambêm aqui e agora, para um outro simpósio, o Ministro João Sayad,_ terei que me ausentar. Quero, neste
instante, passar a Presídência dos trabalhos para o nosso
vice-Líder, Senador Martins Filho, que presidirâ esta
reuníãg.
Peço.escusa:s ao Ministro AluÍzio Alves e me retiro por
motivo de força maior.
Muito obrigado.
(Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sr. Ministro
da Administração, Dr. Aluízio Alves, demais membros
da Mesa Diri:tora, niinhas Senhoras, e meus Senhor~:$:
A Nova República é um esforço de renovação nacionãl, ê a comutlhão do_s cidadãos brasileiros para encontrar o perfil que este imenso País deverá apresentar às gerações porvindouras. E iropresc:indível que este espírito
novo perpasse tarilbêm a laboriosa classe dos servidores
públicos, da qual, em última análise, depende o sucesso
-das iniciativas do Estado nos rttültiplos campos da ativi·
dade.
Ao autorizar este evento, a Presidência do Senado Few
deral, assegura a continuidade dos debates em torno do
Estatuto dos Funcionários PúbUcos Civis da União, ins·

trumento básico para dotar os servidores dos meios jurídicos indispensáveis ao cumprimento de sua missão no
contexto -dos novos tempos.
Este II Simpósio, convocado pela Comissão de Serviço Público Civil do Senado da República, presidida
pelo insigne Senador Jutahy Magalhães, que imperiosos
motivos impediram-no de aqui comparecer, marca-se
pela convicção de que aprofundamento das questões relativas às normas que regerão a trajet6ria funcional do
pessoal civil da União é condição indispensável a seu a·
perf~içoamento.

O prestígio conferido pela presença do ilustre Ministro
da Administração, Dr. Aluizio Alves, dos Srs. Senadores, das lideranças do funcionalismo, de represeniantes
da CoOfederação dos Servidores Públicos do Brasil e da_
Federação dos Servidores Públicos de Brasília consOlida
esta conv:icção.
Deste encontro deverâ sair um documento a ser apreciado pelo Congresso Nacional, contendo as mais caras
aspirações da classe, como resultado do debate, das sugestões oferecidas pelos servidores a partir do estudo
comparado entre Q estatuto vigentet o anteprojeto da
Câmara IV da Reforma Administrativa do Ministério da
Administração, e as conclusões dõ I Simpósio Nacional
sobre o Novo Esta,tuto, jâ referido.
A Comissão de Serviço Público Civil, ao realizar o I
Simpósio Nacional sobre o Novo Estatuto dos Funcio~
nârios Públicos Civis da União, dele recolheu excelentes
resultados.
O então Presidente daquele órgão têcnico dO Senado
Federal, o ilustre Senador Alfredo Calnpos, que aqui esteve presente, comprovou que o estudo acurado das reivindicaç_ões apresentadas, seguidas dos debates das sugestões e providências, podem determinar elevado grau
de otimização das normas que regerão os destinos do
funcionalismo. Entendo, por igual, que não será menor o
êxito deste If SimpóSio na medida em que significar a
contribuição substantiva para o texto final do projeto do
Novo Estatuto, que se insere como etapa de grande relevância no conjunto de medidas que estão sendo estudadas pelo Governo José Sarney, visando a implantação de
ampla reforma administrativa. Esta, como se sabe, constitUrencafgo transmitido pelo Chefe do Governo ao Mirriistro Ãluízio Alves, com expressa e pessoal reco~p-~n
dação de que as mudanças a serem propostas, ferindo em
profundidade os complexos problemas de estrutura da
organização pública, determinem a eliminação da gestão
paralela, promovam o remanejamento de administrações
e consolidem atividades, de modo a assegurarem melhores Condições de trabalho ao funcionalismo e maior dinâmica e eficiência à máquina administrativa renovada.
Declarando abertos os trabalhos do II Simpósio Nacional sobre o Novo Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União, desejo consignar que o Senado Federal
no seu todo, e a Comissão de Serviço Público Civil em
particular, sentem-se, por seus integrantes e servidores,
extremamet).te gratificados com a presença de tantos
quantos aqui comparecem, desejando contribuir construtivamente para a solução de problemas que, dada a
sua_ magnitude, interessa a toda a sociedade, principalmente de S. Ex•, o Ministro Aluízio Alves, que vem des~
pendendo denotado esforço nesse sentido. Aqui, como
em todo territóriO pátrio a gente brasileira estâ comprometida com os imperativos da nova situação histórica,
que reclama substituição de métodos administrativos ultrapassados e exige atualização das leis e regulamentos
peii'tinenfes à gestão da c-oisa pública, na legítima aspiração de cristalizar um sistema democrático cada vez
mais aperfeiçoado.
Eram estas as palavras que eu tinha a dize.r. (Palmas!)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Renato Viana,
Presidente da Comissão de Serviço Público CiVil da Cã~
mara dos Deputados.

O SR. RENATO VIANNA - Excelentíssimo Dr.
Aluíiio Alves, digníssimo Ministro da Administração;
Excelentíssimo Senador Martins Filho, aqui representando o Presidente, na qualidade de Vice-Uder do Senado, e a Presidência da Comissão do Serviço Público do
Senado;_ demais componentes da Mesa, lideranças que
representam as federações, as associações e movimentos
dos servidores públicos brasileiros; minhas Senhoras e
meus Senhores:
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.t sumamente gratificante, na qualidade de representante da Câmara Federal, e em especial, da ComiSsão de
Serviço Público CiVil da Câmara -Federal, estar preSente
na abertura deste II Simp6sí0 Nacional, que irá tratar do
Novo Estatuto dos Funcionârios Públicos CiVis da Uniã-o.
Na Presidência da Comissão do Serviço· Público Civil
da Câmara, numa época bem mais difícil do que a atuãl,
procuramos, junto com os demais "Oeputãdos que integravam aquela comissão têcnica, dar amparo aos diversos movimentos e as lideranças dos servídores públicos
municipais que já muito-_sonhavam com a reestruturação
dos serviços públicos em geral e mais especialmente da
lei básíc-ã, do Estatuto_ do FuncionáriO Púólico. E fcii as~
sim que realizamos- Sfin-pósios, ellCOiiti'Os, tí-abalhos_específicos não só com o auxílio das lideranças, mas também da FUNCEP que, através dos seus técnicos, muito
nos auxiliou na elaboração das diretrizes essenciaís, fundamentais para o encaminhamento inicial das proposições e das reivindicações maiores dos fundOOárioS
públicos brasileiros. E aqui, -fiõje para a alegriã nossa,
não com tom laudatício, gostaria de cumprimentar S.
EX•, o Sr. Ministro Afuí:úO Alves, pelo profícuo trabalho
desenvolvido frente ao Ministêrio da Admiilistração, e-em especial, pelo carinho, pela atenção que tem dispensado ao servidor público brasileiro.
Nós esperamos realmente que esse estatuto, que esse
documento que está ãínda em debate e que brevemente
será encaminhado ao Congresso Nacional, sofra, através
das manifestações espontâneas, das manifestações livJ;;es
dos servidores públicos municipais o aperfeiçoamento
necessãrio.
Nós somos autores, e ã.inda nos frustra que não foi aprovada, ratificada, pelo Congresso Nacional, muito
embora o Brasil tenha participado por duas vezes da Organização Internacional do Trabalho em Genebrã, a reivindicação maior dos servidores públicos, que é justamente o seu direito de sindicalíar-se eliminando a proibição contida no art. 566 da Consolídação das Leis do
Trabalho. Nós esperamos, como um corpo intermediário, instrumento de luta do trabalhadot, que em breve
o Congresso Nacional ratifique c, reconheça inclusive o
direito do servidor público de 'sirídicalizar-se; Ç que ele
encontre no seu sindicato um iristfumento de fQrça e de
intermediação nas suas reivindicaÇões por .seus direitos.
Ao finalizar, quero cumprimentar o Senador Martins
Filho, que aqui representa a Comissão de Serviço Público dO Senado, e
especial o Dr. Aluízio Alves, pelo
seu empenho, pela sua atenção, pelo seu carinho e pela
sua dedicação nestes momentos que nós vivemos da
Nova República, procurando valorizar, em todos os instantes, o servidor público brasileiro.
Muito obdgado.

em

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -.:_-COiiCeâOãpalavra ao Dr. Raimundo Nonato da Cruz, Presidente
da Federação dos Servidores Públicos de Brasília.
OSR. RAIMUNDO NONATO DA CRUZ- Exm•
Sr. Sen_~dor Marti~s Filho, Exm9 Sr. Ministro da AdlniniS:íiação~ Dr. AlUízlo A1 ves, ÉXm9 Sr. Deputado Renato Vianna, da Comissão de Serviço Público da Câmara,
demais componentes da Mesa, companheiros e companheiras:
Inicialmente, nós Cjueremos dar os votos de boas vindas em nome da Federação dos Servidores Públicos de
Brasilia a todos os companheiros do Brasil que aqui se
encontram e também aos servidores públicos de Brasília
que participam -_deste evento.
Em nossa breve falàção, vamos nos abster de agora
tratar da questão da reforma do Estatuto, porque iremos
ter oportunidade de fazê-lo durante este Seminário. Mas
q~eremo_s ~ro~eitar a QJ!9rtunidad_e df!_pres~a do Ministro Aluizio Alves neste evento para fazer-lhe um apelo em nome dos companheiros servidores da Fundação
Nacional do Indio que se encontram em greve, não por
fazer greve por greve, ma!; pela situação-de íntranquilida:.
de ali reinante quanto ao futuro e a segurança de emprego de cada funcionârio.
Nós queremos pedir ao Sr. Ministro que intervenha
juD.to ao Ministério do Interior e a atual administraçã-o.
da FUNAI no sentido de que viabilize o entendimento
entre a Administração e os funcionários, porque entendemos que essa situação estâ-se prolongando ind~finida
tt].ente, sem nenhuma perspectiva de solução imediata,

face, no nosso eiú.ender, à intransigênCia 2-orri que- a Ad_-ministração da FUNAI se recusa a dialogar com os funcíonârios- daquele órgão, segundo as inforriiaÇô6S que
nos foram transmitidas.
_Mas queremos dizer que em 1967 pessoalmente passamos por uma situaÇãO porque passam agora-os companheiros na FUNAI. Naquela época nós pertencíamos ao
Serviço de Alimentação da Previdência Social. Em plina
ditadura militar, o Presidente Castello Branco extinguiu
o SAPS ~ criou a COBA~. Naq_uela ocasião, mesmo
numa época de regime forte, o Governo -de então, pressionado pelos funcionários do SAPS, dispensou um -traw
tamento que viabilizou a solução do problema de cada
funcionário. Criou uma COmissão constituída pelos próprios funcionários, e determinou que essa tal comissão
mantiveSse .entendimento cOm _as diversas repartições
públicas daquela época, no sentido de lotar eSses funcionáriOs eni -cada órgão, de cada órgão, de acordo com os
interesses dos funcionários, de acoido com os interesSes
-da Administração, possibilitando assim a solução do
problema de cada um deles.
O qu_e nós propo.tnos é que nq Governo da N ()Va Re_-públiCa, onde os espaços democráticos estão abertos,
seja viabilizada uma situação pelo menos -semelhante;
que seja constituída uma comissão de funcionários ínteressados, daqueles que a FUNAI diz que não quer, de
funcionários_ que não querem ir pára o interior, porque
-tema sua situação estabilizada em Brasília, a fim de viabilizar a lotação deles nos Ministérios que foram criados
recentemente=. Com a coloCação e a relotação dbises IuncionârioS i:tesses MinistériOs, terffiiriarâ a insegurariça
que cada uin".çstá vivendo. Mas, ao fazermos esta proposta, acreditamos que ela possa ser viãvel e solucione o
problema. Sugerimos que a comissão possa ser constituída de três representantes da Administração da FUNAI,
três representantes dos próprios funcionários, e aí se ineluíría um representante· da associação, um da federalão,
um do SENALBA, que viabilizariam essa solução para o
caso dos funcionários da FUNAI lotados em BrasíHa.
Esta a proposta que nós estamos fazendo e este o apeio
que nós endereçamos ao Ministro da Administração,
para que S. Ex• viabilize esse entendimento. Muito obrigado.

9 SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo_ _a
palavra ao_ nobre Ministro da Administração, AluÍZio
Alves, para proferir a sua palestra.
O SR. ALUIZIO ALVES ...... Sr. Presidente, Senador
Martins Filho, Sr. Deputado Renato Vianna, Srs. Senadores e Srs. Deputados, representadas associações de
classe, minhas Senhoras e meus Senhores:
COmeço' por uma info'rmação sobre a situação da FuNAI, objeto do apelo que acaba de ser feito pelo Presidente da Federação dos Funcionários de Brasflia. A FUNAI é uma Fundação, portanto, é uma fundação ji.tiísdicionada ao Ministério do Interior. O Ministêrio da AdministraçãO não tem legalmente qualquer interferência
em sua administração. O".JvlinistédO do Interior, no- Uso
de suas atribuições, em virtude da orientação política
que se traçou, resolveu desconcentrar a FUNAI, que se
instalava em Brasília, criando superintendências mais
próximas das ãreas indígenas. Desta solução, aprovada
por decreto do Presidente da República, resultou que
dos quatrocentos e vinte funcionãrios da FUNAI, só
precisavam permanecer em Brasília cento e dez. Co:rllpetiã à Administração locar os demais funcionários, os outros trezentos e dez funcionários, nos vários órgãos des-centralizados, ou seja, nas várias superintendências. Mas
ocorre que nem todos os funcionários desejam deixar
Brasilia,· e entraram em greve. Embora o problema nada
te~ha a ver ~m _o Ministério da Administração, país se
trata de administração indireta, jurisdicionada pelO Ministério do Interior, com a intenção de colaborar numa
solução conCiliatória, o Ministério da Administração re-cebeu ontem, doze representantes dos funcionários da
a-ssociação de servidores, da CUT; de todas entidades incumbidas e interessadas no assunto, e praticamente
acertou-se uma solução, que_deverá ser hoje concluída e
oficiaUzada. Qual seria ·essa solução? P-ermaneceriam na
FUNAI em Brasília os cento e dez funcionários, a administração da FUNAI considera necessãríos aos Seus serviços aqui. Os demais funcionários não podem ser transferidos para a Administração Direta, como pleiteavam,
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pois eles são funcionários de uma fundação. que tem sua
estrutura e sua legislação vinculadas à Consolidação das
Leis do Trabalho. Então. encontrOu-se a se&ulnte fórmUla: dar-se opção aos funcionários. Muitos deles, ou pelo
menos alguns deles, parece que estão admitindo optar
pela sua transferência para os órgãos descentralizados
dos vários Estados. a sua escolha. Uns querem ir para
Belém, outros admitem ir para outros Estados etc. Os
que não querem sair, e aí vale a pena considerar que nem
todos são estáveis, o Governo simplesmente poderia dizer a FUNAI: "pague os seus direitos trabalhistas e os
dispensem". MesmQ_assim, o Governo não tomou__essa
posição radical, e admitiu redistribuí-los em caráter precário pelos órgãos da Administração Direta que tem alguma vinculaçãO _com o problema indígena: Ministério
da Educação, Ministêrio da Cultura, e agora os Minist~os da Previdência e da Saúde, em face da assistência
aos índios. Eles não podem ser transferídos para esses
Ministérios. Eles seriam apenas postos à disposição desses Ministérios;-em carâter precário, até que uma lei permitisse a transferência de funcionários de fundaÇão, que
são de administração indir-eta, para os quadros da administrài;ão direta; rilas com uma circunstância que vale salientar: eles v.êm e são postos à disposição sem perder
nem um centavo de salário ou nenhum dos seus direítos.
A Fundação assumiria os encargos financeiros todos e
asseguraria todos os direitos de sua situação funcional e
esseS ministérios decidiriam sobre esses funcionários que
estariam em caráter precário até que, por lei, fosiie permitida a transferência de funcionários da administração
indireta, no caso de fundação, para a administração direta.
Creio quea POsfçãO do Ministério do Interior não poderia ser mais liberal. Na hora em que a conveniência
sobre política administrativa recomenda a descentralização do órgão, ele não podería ficar com todos os funcionários, aqui, de vez que os serviços que aqui vão ficar
localizados só exigem cento e dez servidores. Ele pode-ria, se quisesse ser radical, dar um prazo para que cada
um se apresentasse nos vários órgãos descentralizados e
na hora em que, esgotado o prazo, ele não se apresentasse, promover a sua demissão, mas não fez isto; pelo contrário, concordou com a nossa intervenção conciliatória
ecoma solução em duas etapas: em caráte~ precário, re~
distribuir os f~ncio~ãrios que não quisessem saír de
Brasília pelos órgãos que tenham serviço de qualquer
maneira, Projeto Rondon, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, que absorveriam esses funcionários
que continuariam a ser pagos pela FUNAI e com todos
os seus direitos assegurados até o momento em que,
numa segunda fase, uma vez que permitisse a transferência desses funcionários para os quadros desses ou de outros órgãos da adiniilistração direta.
Creio que esta solução abSorva todos. Fica a opção
dos próprios servidores que querem permanecer aqui, assim, à disposição ou se querem ir para os órgãos descentralizados da FUNAI e, com isto, acredito que, no de-correi do dia de bqje, o assunto esteja inteiramente resol-vido.
Cuidemos dos objetivos desSe simpósio.
O Brasil teve urna reforma administrativa concluída
em 1939. Ela começou praticamente em 1936 quando foram criados os primeiros serviços de pessoal nos vários
Ministérios. Desta reforma administrativa, em 1939, re-sultou _como acontecimento principal, a criação do
DASP, responsável pela criação do sistema de pe~soal civil, estatuãl:io e celetista na administração direta, naquele tempo, apenas estatutário, reSponsável pelo comando
do sistema de Serviços Gerais "qui pi-"ãtícanierite não se
implantou; limitou-se a fazer algumas normas e, praticamente,. atê 1985, func_ionou mais no papel do queefetivamente. Ao contrârio do Serviço de Pessoal que funcionou, imediatamente, a partir de 1939. Depois, houve
uma outra reforma administrativa, em 1967, que resultou dos estudos iniciados em 1961 pelo Ministêrio Extraordinário da Reforma Administrativa, a esse tempo,
exercido pelo atual Senador Amaral Peixoto cujo acontecimento principal dessa segunda reforma administrati_va foi q Decreto-lei n" 2()0. De 1955 para cá, começou a
decadência _do _sis_t_ema de_ administração díreta. Os Mi- nistérios foram esvaziados na sua ação direta pela
criação de grupos de trabalho, depois de autarquias e, a
partir de 1967, sobretUdo, peta criação imoderada de órgãos da administração indireta: sociedades de economia
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mista, autarquias, autarquias especiais, fundações e em-

presas públicas.
Hoje, temos a seguinte situaçãO: fiiil:ciõilâfiOS-públicos, na acepção clãssica da palavra, temOs 125 mil. São
os funcionários regidos pelo Estatuto do Funcionário
Público. O total de funcionãrios em ativi_d_ade na administração-direta é de 535 mil. Vê-se, aí, que 410, mesmo
na administiação direta, são regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho. Ã medida em que o: tempo foi passando o funcionário vem sendo colocado numa situação
de absoluta inferiOridade dentro do quadro de pessoal.

Pois, na administraÇão direta, são 410 mil cc:letistas e 125
mil estatutários~ Se olharmos o quadro geral encontramos na administração indireta I milhão 292 mil empregados. To dos regidos pelas Consolidação das Leis do
Trabalho. Arredondando os números, I milhão e 300 mil
mais 410 mil são 1 milhão e 700 mil servidores da União,
hoje, estão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e, apenas, 125 mil realmente são funcionãriOs públicos regidos pelo Estatuto dos Funcionãrios Públicos.
. Esta é a primeira verificação a fazer. A segunda verificação é a seguinte: salvo nos casos das quatro carreiras existentes no serviçO-público, Fisco Federal, Delegado da
Polícia Federal, Poder Judiciário e ltamaraty, salvo nesses quatro casos que constituem uma grande minoria no
serviço público, desde 1967 não se admite um funcionário estatutárío no Brasil. Todos os funciOnários, salvo
nessas quatro carreiras, todos os funcionáriOs iidmitidos
mesmo por concurso e a maioria -~eni--ColfCU:i.'SO;-toõos
são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.
A terceira observação a fazer, é que a Consolidação
das Leis do Trabalho não é um regime jurídico próprio
para o servidor público. Ele é um regime próprio para o
empregado da iniciativa privada, tOmado por empréstimo, pela União, para admitir fundonários~ na media em
que a união começou a descartar a a_dm.issão de runcionârios através do regime estatutário. Como não havia um outro sistema jUrídico, ou outro
regime jurídico, tomou emprestado o da Consolidação
das Leis do Trabalho, naquilo que se aplica, -porcJue em
outras coisas_nã_o se aplica. Ele não tem direito ao dissídio coletivo, não tem direito de sindicaliz_ação, ele não
tem direito de greve, muito embora faça greve à margem
da lei. A quarta observação é a de que se acontece isso
em relação ao regime jurídico de pessoal, também no regime jurídico das estruturas há distorçõ~. Por exemplo,
a lei que regula a instituição de Fundações, regula a instituição de fundações privadas, fiscalizadas pelo Ministério Público. A União terminou tomando emprestado
esta lei para fazer fundações públicas, embora regidas
por uma lei de fundações privadas e dispensando nas
fundações públicas a fiscalização do MiniStério Públic_o.
Estamos, portanto, aqui, com soluções de empréstimos, com soluções distorcidas não só em relação a pessoal como em relação às estruturas administratívas. Por
que isto'? Por vârias razões, mas eu creio que não erraria
em dizer que o _crescimento imoderado das administrações indiretas visou, sobretudo, evitar a estabilidade
dos seus servidores que no Estatuto dos Servidores
Públicos é assegurada por dois anos visou, sobretudo, evitar o concurso público que, pela Cons_ti_t_uição, é obrigatóriO para os funcionários regidos- pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos. E visou, sobretudo, a criação de
facilidades na flxação dos salários. Os- salãrios de cada
empresa ou cada fundação são fixados pela sua administração livremente, de tal maneira que uma paga mais,
outra paga menos, outra para as mesmas funções paga
salários, gratificaçôeS, diferenças etc. Aconteceria o que
aconteceu. A administração pública foi perdendo a
força, a administração direta. Porque há empresas SU·
bordina(,\_as a Ministérios que têm mais força do que o
ministrO~ Há empresas que se adminTStf_ain_ à revelia até
mesmo da orientação do Min_istro. Vários casos ocorreram no Brasil inteiro, durante muitos anos, pois se conhecem decisões ministeriais desrespeitadas pelas empresas. A estrutura da administração direta ficou obsoleta.
Sabem os senhores quantas unidades existem na administração direta'? Vinte mil e seiscentas, desde o nível de
miniStro. Coin todos aqueles nomes, coordenação, gerência, seção, unidade de planejamento. Com vinte inil e
seiscentas unidades da administração direta, o Governo
poderia administrar todo o seu programa. Mas, à medida em que foram criadas empresas públicas, fundações e
sociedades de economia mista, não foram extinguindo
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essas unidades da administração direta. De tal maneira
que hoje nós temos em alguns Ministérios, por lei, muitas Unidades devendo executar determinadas tarefas, que
são executadas dentro do mesmo Ministério por empre~
sas públicas. Como hã outras unidades que deixaram de
ex~utar essas tarefas que, para executá-las, foram criadas empresas públicas, mesmo assim ·elas sobreviveram
como uma alma penada dentro dos Ministérios•. sem fazer nada, apenas pagando seus funcionários. Tudo isto
resulta em um emperramento da máquina administrativa, um cOnflito de atribuições, uma ptultiplicidade de tare_f~. gastos excessivos-e uma falta absoluta de controle.
Ainda ontem recebi os primeiros· dados sob!e a economia que se fez em três meses, outubro, novembro e de-'iembro do ano passado, pela simples suspensão da compra de material permanente pelas administração direta e
autarqUias. Vejam bem: não estão ai incluídas as _empresas públicas, as sociedades de economia mista e nem as
fundações. Só os Ministério.s e as autarquias subordinadas a esses MinistériOs. Em três meses e admitindo que o
Presidente da República, em caráter excepcional, autori·
zou a compra de material permanente pelas necessidades
apresentadas, laboratórios de universidades e outros materiais solicitados, só a economia ,nesse período, foi de
220 bilhões de cruzados. E mais: este número é incompleto, porque iin-da há dois Ministérios que não nos forneceram o número preciso e há numerosas autarquias
que ainda não nos deram o número preciso. Mesmo assiril, em três meses, conseguimos evitar o gasto desneces-sário de 220 bilhões de cruzados só em mattrial perma·
nente. E por quê?" Por competência? Não! Por que isso'?
Porque no mês de sttembro do ano passado começamos
a receber visitas de representantes comerciais, através
dos órgãos do Ministério, que vinham mostrar a verba
que dispúnhamos, no Ministério, para a compra de ma-terial permanente, com-aquele argumento que é muito usado: se o Ministério não utilizar, vai perder essa verba.
Perder a verba é dizer! não gaste a Verba desnecessária.
No dia 31 de dezembro ele p&deu a verba, coni uma circunstância a mais, alegada por alguns: quando o Ministério não gasta a verba no ano anterior, no outro ano, a
SEPLAN corta essa verba,
Então, por conta disso, se fazia eSsa operação anual:
gastava-se até o último centavo, toda a verba de material
permanente, necessária ou não, trocava-se até móveis, aparelhos de ar refrigerado etc., e aquele material que se
deixava de usar era considerado inservível e ia para o depósito do Ministério. No mês de março e abril do ano
vindouro, fazia-se um leilão, e aquelas mesmas firmas
que haviam vendido o material novo, quase sempre eram
elas que arremat'!vam o chamado material inservível e,
em em geral, pelo valor de 5 ou 10% do custo histórico. E
a mim só despertou a atenção o problema nas duas circunstâncias: primeiro, quando precisei ins_talar a Cernis- são Geral da Reforma Administrativa, quase um andar
Jnteiro do Ministério, e não precisei gestar nem um cen·tavo, nem com cortinas, nem com aparelhos de ar refri~erado, nem com móveis e nem com máquinas de escre"ver. Fui buscar todo esse material no depósito do DASP
como material inservível, substituído peta pressão e pela
capacidae de venda dos fornecedores nos dois anos anteriores, e depois quando chegaram as ofertas.
Vê-se por aí que realmente a administração direta se
foi deteriorando, foi perdendo a sua eficâcia, e ela hoje
representa em pessoal 6% da administração pública e
94% são representados pelas empresas, pelas sociedades
___ de economia mista e fundações.
Admitamos então, será que esse sistema é o mais eficaz'? Se for, talvez a administração direta deva ceder lugar a ele, mas, nem sempre isso se verifiCa: Pois, das chamadas emPresas estatais, há uma divisão a fazer. Há empresas produtivas e muito bem administradas, como é o
caso da PETROBRÁS, o caso da Companhia Vale do
Rio Doce e tantas outras, que dão grandes lucros como
empresas naqueles setores em que o Governo resolveu
substituir a iniciativa privada, oU por necessidades de segurança, como ê o caso da PETROBRÁS, ou por necessidades de desenvolvimento para o qual não estava preparada a iniciativa privada, cOmo é o caso da Vale do
Rio Doce e tantas outras. Mas, há 172 empresas públicas, chamadas empresas típicas de Governo, que são
praticamente repartições financiadas pelos cofres da União. Funcionam como empresas pela facilidade de ad-
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miti~ pessoal, peta necessidade de ter diretores, conselhos
de administração, mas são financíadas pela União. E, todas elas, apresentando em seus balanços de empresa
grandes prejuizos operacionais. Na iniciativa privada,
uma empresa que apresentasse, durante anos, prejufzo operacional, o que aconteceria'? Ou ela seria fechada pelos
seus_ proprietáriOs ou iria à falência. No Governo não acontece nada disso. São 172 empresas, a maior parte
dando grandes prejuízos operacionais o Governo ·arrecada imposto e banca o prejuizo daquelas empresas, at~
com uma máscara, um disfarce diferente até 28 de fevereiro. t- que muitas dessas empresas, recebendo as verbas
do Governo, aplicavam esses recursos no m~rcado financeiro e, no final do balanço, tinha essa beleza.; prejufzt~•o
peracional, 80%; e, muitas delas, lucro financeiro, 10%,
20%,--30%, e af vamos conceder produtividade, vamos
conceder aumento aos trabalhadores, porque a empresa
deu lucro, lucro falso, lucro obtido com especulação financeira e com Verbas do Tesouro.
Ora, há cerca de um mês, um mês e pouco, recebi a visita de dois representantes de uma universidade, com o
seguinte problema: temos na universidade duas fundações- já aí começava o exagero. Mas não é tão grande o problema, porque hã outras universidades que têm
sete fundações, outras que têm cinco fundações- haverá uma que tinha quatorze fundações. Foi extinguindo e
agora tem sete. Então, o problema era o seguinte: çomo
essas fundações não tinham fonte de renda e cada uma
delas tem cento e tantos funcionãrios, elas viviam de
quê'? No mês de jãneiro, a universi4ade, à qual ele pertencia, fazia um convênio de 50 bilhões de cruzeiroshoje seriam 50 milhões de cruzados - para que aquela
fundação fizesse uma determinada pesquisa, uma determinada tarefa, com uma condição: aquele dinheiro não
podia ser gasto. A fundação pegava aqueles 50 milhões e
aplicava no mercado financeiro por 4 meses. Quando
chegava no mês de abril ela fazia uma carta à Universidade dizendo que não pôde, por motivos vários, fazer a
pesquisa e devolvia o _dinheiro - e ficava com _aproximadamente 28 bilhões dO lucro financeiro da aplicação no
mercado financeiro. Então, ê uma coisa mascarando a
outra. Pegava-se o dinheiro da universidade, dava-se i\
fun_d_l!çàg, pontue a universidade não podia aplic!!-r no
open marketing, mas a fundação aplicava no Open Marketing e depois devolvia o dinheiro da falsa pesquisa à universidade, e ficava vivendo da especulação financeira.
Por conta disso, ela tem duzentos e tantos funcionários.
Com a lei de estabelização económica, de 28 de fevereiro,
jâ no dia 1" de março ela não podia mais aplicar aquele
dinheiro, não tinha como aplicar aquele dinheiro, não tinha a renda do Open Marketing e passaram a não pagar
a partir de março os duzentos e tantos funcionários e
queriam, simplesmente, que a universidade absorvesse,
com a nossa aprovação, aqueles duzentos e tantos funcionários.

Então, por esses dados, e por esses números, pudemos
chegar a algumas conclusões e algumas verdades: a máquina administrativa estã inteiramente distorcida. Ela é
prestada, hoje, em pessoal, por 6% de funcionários e por
94% de empregados regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho, por empréstimo ao Serviço Público, porque não- foi feito para o Serviço Público.
_
Em relação a estruturas, temos numerosas fundações
baseadas numa lei também feita para fundações privadas
e tomadas, por enipréstimo, pela administração federal.
E, terceiro,- em termos de estruturas- temos quatroCétrtas e tantas empresas que realizam 94% da administração indireta e temos 20.600 unidades da administração direta - umas realizando as suas tarefas e outras
sobrando no organograma da administração direta e outras competindo com a administração direta, sempre
dentro dos m~mos Ministérios.
Por conta desse quadro geral, do qual dou apenas ai~
gumas tintas, o Presidentr;; da República determinou, em
julho do ano passado, que se promovesse uma ampla ·=
profunda reforma administrativa, que, além do objetivc
de se corrigir essas distorções, estabelecesse um nov(
perffi da administração pública, um perfil democrático
de vez que as duas organizações que tivemos na RepúbE
ca- a de 39 e a de 67- foram feitas em regime: autor!
târios e, portanto, sob a filosofia do regime autofitário.
COnstituída a Comissão Geral da Reforma Admini=:
trativa, dividida em seis Càma_ras, planejamos uma esca
lada gradual de reorganização, que, evitando fazer um=
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'só lei global, para que pudéssemos ir implantando, pau~
coa pouco, as reformas. Então, em vez de fazermos uma
lei geral de organização, faremos uma lei_ orgânica da administração federal, cOmpletada pelo Estatuto dos Fun~
lcionãrios Públícos, pelo Estatuto dos Empregados das
Estatais, por um novã. 1ei 0e licitações, po-r um programa
de formação, por um programa de treinamento e, assim,
várias leis que seriáin gradualmente preparadas e impla~ta<j.as.

A primeira dessas leis 6 o Estatuto dos Funcionários
Públicos, elaborado pelas Câmaras, com ampla participação do sistema de pessoal, com ampla participação
das associações de classe, com ampla participação do
simpósio realizado aqUT no Seti8do, cujas conclusões foram aproveitadas no estatuto e com três proble!JlaS polémicos, do qual eu, Ministro e Presidente da Comissão,
fui vencido em um e concordei com as _outras duas soluções. Fui vencido na idéia que eu tinha de que não devedamos fazer o Estatuto dos Funcionários Públicos
. abrangendo apenas 125 mil servidores em um universo
de 2 milhões de funcionários. Eu achava que deveríamos
fazer o Estatuto do Servidor Público abrangendo funcionários e empregados de modo a estabelecer, tanto quanto possível, a igualdade de direitos entre os dois regimes,
mas a Comissão preferiu faier o Estatuto- dos Funcionários Públicos mesmo que depois viesse o Estatuto dos
Empregados CLT.
Creio que um poo.co pelos mitos q~e se criam !J.O Brasil, hâ um mito do EstatUtO dos -Funcionários Públicos.
Então, vamos fazer o Estatuto dos Funcionârios Públicos, embora aquele Estatuto vá abranger apenas 125 mil
funcionários e se deixe fora desse Estatuto, com muito
mais ampla liberdade na fixação de salários, na fixação
das condições de ingressos e promoção, um milhão e 800
mil funcionários. Quando, creio eu, o principal interesse
do funcionáriO devía-ser no estaiuto geral que, como as
empresas em geral, pagam melhor os funcionários da administração indireta. Nâ. hora ·que ftzesSe um só estatuto
ficava mais fácil agrupar os interesses, e a minoria se agregaria aos direitos _e vantagens fornecidas à maioria.
Mas a comissão decidiu, assim foi feito e se preparou o
Estatuto dos Funcionários Públicos. Esse estatuto deveria ser encaminhado, depois da aprovação da redação final, a realizar-se em abril deste ano, mas aí aconteceu um
grave, importante e fecundo acidente de percurso, isto é,
a reforma económica do dia 28 ·de fevereiro, que não ê apenas uma lei monetária, não ê apenas urna lei financeira, é uma lei que reforma fundamentos da economia brasíleira e, por isso mesmo, gera conseqUências no plano
político, no plano social, no plano econômico, no plano
financeiro etc. E o Plano de Estabilização Económica
criou um impacto esperado, mais profundo, sobretudo,
em 3 setores, sistema financeiro dimensionado para uma
atuação múltipla, ampla e profunda em todo _o País em
nome da inflação; com os lucros falsos da inflação. Naquela disputa, por exemplo, de bancos que criavam a~
gências que, sabidamente, deficitárias em cidades ·que
não tinham a menor condição de ter uma agência bancária. ConheçO cidades dO Rio Grande do Norte que não
têm nem vida económica, nem capacidade-económica
para ter uma cooperativa, mas têm três agências de grandes bancos, todas as três dando prejuízo. Por quê? Porque à medida em que se criava uma agência pioneira, o
banco diminuía a sua obrigatoriedade de fazer o depósito compulsório no Banco Central e com aquela parcela
que ele deixava de depositar no Banco Cenfral, aplicado
no open marketing ou em letra de câmbio, o banco tinha,
muitas vezes, um lucro de três ou quatro vezes o prejuízo
que tinha naquela agência. Então, ele tinha- com quatro ou cinco funcionários- num prédio alugado- uni
prejuízo ''x", e, por conta daquela agência pioneira, ele
diminua o seu depósito compulsório no Banco Central
- que ê feito o depósito compulsório ~em rendimento.
Então, o banco pegava aquela pai-Cela correspondente àquela agência pioneira e aplicava no mercado financeiro
e ganhava, às vezes, três, quatro vezes, cobrindo o prejuf~
zo do banco e ainda ganhava dinheiro. Na hora em que
esse mercado financeiro foi desorganizado pelo Programa de Estabilidade Económica, eliminando-se a correção monetária, Climinando a desindexação,
eliminando-se ou reduzindo ao mínimo a inflação, esse
sistema deixou de funcionar, daí por que os bancos estão
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fechando as suas agências deficitárias. Daí por qUe os
.banCos eStão desenipregando funcionários, que eram
funcionários aproveitados em função de um sistema inflacionário. Se isto aconteceu nos bancos, aconteceu
também nas empresas. Numerosas empresas da iniciativa privada, que criam o prejufzo operacional, apresentados em balanço, trabalhavam, portanto, com baixa produtividade, tfabalhavarn com prejuízo, erarii mal admini~tradas em alguns casos. E ·se compensavam aqueles
prejuízos coni aplicações financeiras. Então, nos seus ba~
lanços vinham o seguinte: prejuízo operaciOnal: 49 bilhões; lucro de operações financeiras: 60 bilhões. Assim,
compensava viver; assim falsamente. Mas isso levou essas empresas a se reciclarem. Elas todas estão se reciclando, porque já não tendo aquela parcela de lucro financeiro, quando chegar o fim do ano com aquele prejuízo operacional só haverá um caminho: a concordata ou a falência.
E-as empresas do Governa? Das 172 empresas do governo, mais de 2/3, também, têm um prejuízo operacional, compensado pelo lucro financeiro obtido :rio mercado financeiro. Na hora em que deixaram de ter apli~
cações financeiras, passará a ter apenas prejuízos e aí só
-há uma maneira: é o Governo bancar o prejuízo. Mas,
para o Gov_erno bancar o prejuízo fem que tomar dinheiro emprestado ou emitir. Aí voltaremos às velhas fontes
inflacionárias. Então, isto está levando o Governo como as empresas _de iniciativa privada..:....- a reY~r_ o seu
sistema de empresas deficitárias. Essas empresas não estão sob a jurisdição do Ministério da Administração.
Elas pertencem a váriõs rnínistêlio~ e que têm o controle
financeiro na Secretaria Especial do Ministério do Planejamento. EiitãO;como a refOrma ãdininistrativa -é" ficierada p_elo Ministério da Administração, com a participação de membros natos do Ministério do Planejarnento
e do Ministério da Fazenda, os três Ministros dessa área
conversaram e colocaram esse problema: nós estamos
com 172 empresas que viviam sob o estímulo da infla_ção,
viviam com a renda da inflação que agora não tem mais
·e que sõ-tem uma maneira, que é a do Governo pagar o
prejuízo ou, então, eXtinguir algumas, fundir outras,
transformar outras de modo a torná-las operacionalmente lucrativas e as que não forem, transferir as S_!JaS tarC:fas, -novamente, para a administração direta e muitas
das quais nunca de lá deveriam ter saído, porque não till:ham nenhuma característica de empresa, mas de órgãos
de pesquisas. Então, não tinha o porquê deixar de -ser um
órgão de pesquisa do Mfnistério para ser ririla empresa
só pela facilidade de ter uma diretoria para nomear funcionários epar.a pagar acima do plano de classificação de
cargos. Disso resultará a seguinte situação: no mei"o da
refOJ,1lla -administrativa, com esse acidente de percurso
Que saudamos com entusiasmo pelos resultados que oferC-Celri à sociedade brasileira, temos que dar uma ligeira
parada na reforma clássica, que estávamos fazendo, para
examinar esse problema de emergência que surgiu. E isso
~o que estamos fazendo e espe~~rnos <lue-·num-pl'alio de
u-m niês e meio ou pOuco mais estarmos com os seguintes
pontos definidos: H Quasi as empresas que podem
sobreviver corno estão e quais as que não podem? Então,
elas terãõ que ser extintas, fundidas ou reduzidas. Quais
aS empresas que justificam continuar e quais as que não
justificam? Porque nada justifica que devam ser empre~
sas, quando podem ser departamentos da adminiStração
direta. E aí, saneada essa situação, acontece_râ o quê?
Das empresas extintas sobrarão funcion-ários, nas empresas reduzidas também. Nas empresas fundidas
sobram funcionários. E, aí, o que fazer? Os mais frios dizem: dernnir. Mas demitir fará crescer as legiões de desempregados, que antes eram empregados do serviço
público, e mais, perder tudo que naquele empregado a
própria União investiu em experiência e em competência. Transferindo algumas daquelas tarefas para a administração direta, ela vai ter que recrutar novos funcionários para fazer aquilo que era feito pela empresa, e
muito mais se justifica que faça com os próprios funcionários, que eram daquelas empl-esas. Por isso há uma segunda conseqiiência inevitável: transformação na Administração Díi-eta. Vamos dar um exemplo: as pesquisas
agropecuárias eram feitas por empresas do Ministério da.
Agricultura._ Se_ porventura passarem à responsabilidade
do Minist~ifo da Agricultura, da administração direta,
isso gera conseqüências de pessoal, de economia naque-
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las emp-resas, mas gera, também, responsabilidades novas na Administração Direta do Direta do Ministério da
Agricultura.
Então, seria uma imprudência se continuássemos fazendo a reforma administrativa ignorando esse fato fundamental que aconteceu na economia brasileira, que acontece na administração brasileira. Razão pela qual,
acho que dentro de um mês e meio estaremos em con~
dições de 'apresentar ao Presidente da República - aos
três Ministros envolvidos - Administração, Planejamento e Fazenda- soluções ou alternativas de soluções
para esse problema. Mas aí, _cria-se uma situação muito
mais coniplic"ada do que es!!ã da FUNAI, que é o fato de
serem de funcionários de uma fundação qo.e não podem
ser transferiOos para a administração direta. É o mesmo
fato de funcionários de empresas, ou de fundações, ou de
sociedade de econõffiia mista, que por lei não podem ser
tninsferidos para admiilistração direta, -com u.ma única
difereilÇa: oc FUNAI tem 400 funcionários fáceis de acomodarmos, e aí serão dezenas de milhares de funcionários nessa situação. Razão pela qual, achamos que, reformulando o ~istema de empresas típicas de Governo,
essas 172 empresas, para extingui~las, mantê-las,
transformá-las, fundi-las, reduzi-Ias etc, transferidno
dessas empresas para a administração direta muitas tarefas, reformulando, em conseqüência, as estruturas da ad- rninistril.ção direta, e tendo aí uma massa humana da ordem de 600 a.700 mil funcionários envolvidos nessas
transformações, deveriámOs ap(oveitar a oportunidade
para fixar alguns parâmetros na política de_pessoal que
seria mais "tarde definida na reforma administrativa clás~
sica. Como? Primeiio: criar carreira do servidor público,
que não existe. Hoje, temos quatro carreiras no serviço
público: a do Itamarati, a de fiscais e auditores da Fazenda, a de delegado de Polícia Federal e a dejudiciârio. Os
demais funcionários não iiltegram as can:eiras. O funcionário faz um concurso quando é para administação direta, ou para a autarquia, ou não faz concurso e entra
numa empresa. Na administração direta, por exemplo,
ele faz um concurso de agente administrativo. O que acontece com esse funcionário .que entrou aos 24 anos
como agente administrativo, era estudante. fez um con~
curso, passou, teve a sorte de ser convocado? Depois disso, ele se forma em Direito, ou em Engenharia, ou em
Advocacia, mas continua c·omo agente administrativo, e
não tem jeito de sair dali, porém vai advogar, ou vai en~
frentar a profissão de engenharia, ou de medicina, mas acontece que ele tem ali um emprego efetivo, e não quer
deixar aquele emprego efetivo enquanto não tiver uma
boa clínica, enquanto não tiver um bom escritório de advocacia - e isso não se faz rapidamente. Então, cria
dentro do funcionário a seguinte situação: durante um
determinado número de horas ele é agente administrativo, fazendo aquele trabalho repetitivo, rneCãníco, carimbando papéis, sem nenhum estímulo, enquanto nas outras horas, se cans~ndo indo de madrugada para os hospítais, [áiendo plantão, trabalhando de noite em escritório_ de advocacia; porque nem ele pode prescindir do
emprego que lhe dá a manutenção da casa, nem quer deixar de cumprir a sua vocação. ~sempre um funcionário
insatisfeito. Em segundo lugar, o que acontece com esse
funcionário? Dois funcionários na mesma sala, na mesma função, fazendo o mesmo serviço; um é competente,
um é dedicado, um chega na hora, sai na hora, dá conta
do seu serviço. O que acontece com ele? De dezoito e, dezoito mes_es, de dois em dois anos ele ganha uma.referência, e, ao lado dele, um funcionário que por qualquer
motivo particular, pessoal, espiritual, ou funcional, não
cuida do serviço, chega atrasado, atrasa os papéis, não
quer nada. Acontece que, com dezoito meses, ou com
dois anos, ele tem a mesma referência daquele outro funcionário, e de cinco em cinco anos cada um ganha um
qüinquênio; o que trabalha ganha um qUinquênio e o
que não trabalha ganha um qüinquênio. Então, está na
hora de realmente mudar isto e admitir a oportunidade,
a perspectiva de uma carreira. O sujeito é agente administrativo porque era estudante, apareceu aquele concurso e ele fez, depois que estudou e formou-se, ele possa ter
dentro da sua carreira, através de concursos internos e de
cursos internos, possa fazer uma carreira e chegar até direter da sua repartição ou de outra repartição. Ele faz o
curso superior e pode até ser transferido do nível médio
para o nível superior, mediante condições a serem esta-
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belecidas-. E com isto estamos fa~endo favor_a.o _fup_ciotem o l?rimeii:o Grau,-~ aquela carreira exige o Primeiro
nãriO, estamos reconhecendo um direito_ tlquele que meGrau, ou então oão tém o S.egundo Grau e aquela carreirece,_ porque estudou, habilitou-se para isso, ni.as- estara exige o Sl:gundo Grau. Assim sendo, vai.:.Se dar tammos fazendo justiça também à Nação que quando irivesbém a oportunidade de, gratuitamente, completar a sua
te bilhões _e_ bilhões, 13% da sua Receita em _ed~c<J.ção, ~
-esc<?laridade. Aqueles que não tiverem_ nenhuma __ con~
parte dela em educação superior. Não foi Para foi-m·ar
-diçãOde serem enquãdfados n_a.quelas carreiras serão
advogados, médicos e engenheirOs e pô-los d~r~nte oito
respeitados nos seus direitos adquiridos, ao longo do
horas de trabalho __çomo agente administrativo_ oU esc=:rif~?l_PP_õ; utilizados em tarefas de apoio, como acontec~u
turá.rio ou datilógrafo em uma repartição. Então se terá
ãgora; nós desativaOlos 1800 motoristas, na hora em que
perdido grande parte do inve!:itlmenfo feitó na ·_educaçãq-- -~ -~Qu~iJnos_ o número' de çarros_, de _rei;resent_~~ão, de
superior ·no Brasil.
2.500- para 290. Ficaram desativados _t.800 motorjstas.
Quando quis solicitar esses motoristas para colo_cã-I_os_ à
Estas coís_a:s_-não p-Odem ser feitas par· milagre, nem por
dispo-siÇão da SUNAB e da Polícia Federal para a tarefa
mágica. Elas implicam no rec_onhecimento de situ.a.s:9es,
de fiscalização de preços, e agora da SUCAM para o Rio
em direitoS,- em responsabilidades. Ya.inos da..r soluções .
de Janeiro, atU:arem no combate à epidemia, tive a grata
que nos parecerem certas, mas sabendo que mutios fun.:.
surpresa de verifiGar- que daqueles 1.800_ eu só pódería·
cionãrios não- vão aceitá-las e.podem recor:rer ao Ju,didispor de 51, poi$ os outros 1.750 já eS~a:Vam aproVeitaciãrío_ nã defesa de seus_ direitos, ou do que s!JpÕem sedos; ou como de porteiro, ou co.mo contínuos, eles prórem os seus direitos. Então, qual é a maneira que estaprios adaptaram à nova_ realidade. E isfo vai acontecer.mos imaginando para fazer uma organização? S_e Q País
com aqueles milhares de funcionários que, nãO tendo esnão existiSsé~ é tivêssemos chegado aqui agora com o Jucolaridade e condições para serem enquadrados nas carruna e disséssemos: vamos desco):lri( p_ Brasil, V!'J.mos orreiraS, poSsam ser aproveitados em tarefa de apoio.
ganizar o País, vamos fazer uma repartição, seria fácil.
Mas acontece que encontramos 25 Ministérios fins, en~
Agora, isSo é um trabalho gigantesco__p~lo VO~llt"!le dos.centramos 425 empresas públicas, e sociedade de econotrabalhos. Segundo que para chegarmos a consenso enmia mista e fundações, encontramos-dois mllhQç:s de su-:
. _ tre os Ministérios -e cõrri Os -prÇ>prios funcionários sabejeitos envolvidos, empregados"de fundações,_e_ropregados
mo~ _que não podemos e~contrar uma f,9rmula que atenda sociedade de economia mista, errtPTegádOS-de empreta ao iiiteresse indivTcfuãl de dois ~ilhões de funciosas, empregados de autarquias, funcioriários de Minisnários. Outros poderão não ser .atendicj.os~ mas terão o
tério, e não podemos desconhecer essa realidade. En~o.
_recurso ao PQder Jut;l.iciário,_ cujas decisões serão_ acataa orii!nt_açãQ___que pretendemos imprimir- a esse trãbalho
das -rigorosamente pelo Governo. E vai a~Qntec_er u_m oude reorganização é _a segui_nt_e: (azer de conta_ que esta.tro problema grave.
mos desc:obrindo o Brasil agora; que é IJ_m _País grande,
De modo geral, salvo um caso ou outro, os empregacom vários problemas de saúde, âe educação, de agric:uldos das emprensas públicas, das Fundações e das Societura, de ecologia, de tudo o mais.
.
dades de Economia Mista, ganham, pelo menos, um
E como esSe País deve ser_ administrado? Por MinispOuco mais do que os estatutários~ em a_lgvns casos muitérios, poFiiulúQU.ilfS, pOr empreSas públicas, pOr sÕcjeto mais, 2(3, mas de modo gerall/3~ pelo menos, nas tadade de economia mista, não por empresa qUe se crie só
- refas de nível médio e nas ~arefa~ s~,tperiofes ganham ou.
para nomear funcionário -ou para nomear diretores, mas
5_ vezes a mais.
- - aquilo cuja ilfividade só possa ser exercida, ou que seja eVamos Poder de uma hora para outra ãumentar todos
xercida com melhor eficãcia- por empresaS públicas. Enaqueles níveis? Não adiantaria enganar os funcioO.ários,
tãO, feito Cste painel, criar a carreira ou as carreiras de
não vamos pàdet, porque ~despesas de pessoal da Uservidores públicos dentro dos vários. níveis; do nível sunião~o ano de 8~ _qUe foi .de 23 trilhões de cruzeíros, biperior, de liderança, assessoramento, de direção, e do
lhões de cruzados, este ano de_ 86 não serão inferiOres a
nível médio de operação. E com todas as oportunidades
· l 06 bilhões de cruzados, quer dizer, o funcionário paspara que o funcionário, quando moço, entre no nível mésou a ganhar tanto dinheiro? Não, O funcionãrio contidiO, e depois, pelo estudo, pela competência, pela apliw
nua a ganhar mal, ele teve uma reposição de salário no
cação, chegue ao último nível da carreira, que serâ_ de di·
ano passado em média de 25%, que é muito inferior ao
retor da repartição, porque cargos em comiSSão ficarão
que "ele perdeu de 79 a 84._ Mas foram dadas tantas soapenas, dentro dessa concepção, Ministro de- Estado,
luções
casuisticas, tantas gratificações do que está .estaSeêretário-Geral, Secretários de "Serviços, e Assessores.
belecido no estatuto_- S"(iQ 4---:' Ch!!ga~sehoje a S~_grati-.
(Palmas.)
ficações para determinadas classes. Foram dadas referências a outras no fim do governo passado, abrangendo
Então, aqueles que são responsáveis pela orientação
22%
dos funcioriárioS, deixandQ 271% sem nenhl!-ma de·
política do Governo, rrias a mâquiita do Governo, de dilas. Foram dadas tanta-s solAÇOes que as despesa:s de de
reter para baixo, entrando por conCurso, independerâ
da União tínham se encerrado e111 84, em 23 tripessoal
das mudanças políticas- saia,O PMDB, ou Frente Libelhões de cruzeiros; vamos contín_uar fala_n_do em cruzeiral, entra PDS, ou entra Partido Liberal, a máquina é a
- fos porque era a moeda da época -este ano não serão
mesma, estável, como nos outros paíseS ofgalüzadOs, ·ainfeiiores a 106 bilhões de cruzados, mesmo o funcionapenas mudam os cargos em comissão, porque são_-cargos
lismo continuando a ganhar mal.
que fazem a política do partido_ vitqri.oso DQ ~gime dePortanto, eu não cometeria a hipocrisia de dizer aos
mocrático. Agora, estamos imaginando que a estrutura
f~ncionários; não, vamos juntar tudo e aqueles qile ganecessária seria a seguinte: em nível superior, cerca de
n_ham
menos serão equiparados aos que ganham mais,
12% a 15%, 70% de nível médio e 15% de nível de apoio;
porque o governo não teria condições financeiraS para
contínuoS, gaições, motoristas, vigilantes etc. Criar-sefazé-lo, pelo menos, no momento. Mas também não poiam vãriils carreiras e pegaríamos 2 milhões de pessoas e
demos chegar e dizer aos que ganham mais; vamos iguaveríamos quais as que pela competência, pelos direitos
lar
tu.do e vocês agora vão ganhar menos, também é inadquiridos, pelo concurso realizª-d9 já se adaptam àqueviável. Então, a solu_ção que nós pretendemos propor selas carreiras e enquadrá-las. Aqueles que não preenchem
ria vencimentos iguais na administração direta e indiretodas essas condições, preenchem algumas, mas que pota, CLT e esta_tutário; nas empresas e na administração
dem preencher através de um curso de treinamento, atradireta, e aqueles que ganham roais ficam como vantagem
vés de um prazo para cumprir determinadas condições eindividuãl, ou -seja, quando ele se demitir, quando se axig-entes, então dá-se esse prazo, dá-se_esse treinamento e
posentar, quando morrer ---ó que não_ desejamos a neenquadra-se também. No_ final vão sobrar os que, não
nhum - o seu substituto já entrará 4~ntço dos novos
têm curso, não têm praparo e muitas vezes não tem culníveis de salário, e se levará alguns anos até que se chepa, o brasileiro fica analfabeto ou não consegue fazer o
gue realmente à justiça da remuneração dos funcioprimeiro curso, não tem culpa da sua pobreza, da falta
nários.
de oportunidade da necessidade de tra-balhar cedo abandonando a escola, então vamos simUltaneamente com
Então, eu queria dizer a esse"'iitrip6Si0 ·o segtiih.te: o'
esse trabalho- este projeto já estâ preparado 'na FUNEstatuto do Funcionário Público que abrange 125 milesCEP - completar a escolaridade_ de cerca de 100 mil
tatutários está pronto, votado pela comissão geral da refuncioriários por ano que não têm o primeiro grB.ü e seforma administrativa, faltando apenas a votação da regundo gra_u, para que eles possam atender às exigências
dação final depois que ele foi à Comissão de Redação
daquelas carreiras. Então, levam um certo tempo e podepara sofrer modificações juridicas_ necesSárias. Nós -retarria $er. enquadrado logo naquela carreira, mas ele não
damos um pouco a aprovação da sua redação final, espe-
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rando a decisão do Governo, nesses 6 meses em que estão trabalhando, sobre o problema das empresas, o ajustanienfo--delas ao plano de estabilidade ec;.onômica, o ajustameiltõ ôa administração direta, em conseqa_ência, e
a criação da carreira do servidor público. Razão pela
_qual o estatuto deve_ esperar mais um pouco para que
não seja uma realidade defasada dentro de um ou dois
mes~s.

Quanto ao outro problema colocado aqui pelos oradores. _que me antecederam, foi objeto de disCUS$ão na
Comissão Geral da Reforma AdminTStrativa.-Al~m da~
quele de ser um estatuto só ou dois estatuto"s- questão
em que fui veilcldo, pois achava que deveria ser um só-há o problema da sindicalização e há o problema do di.reitó d~ greve. que foram colocados aqui. Direito de gre·.
ve é um ass_untQ sem possibilida~e de discussão na legislação ordinária; de vez que há uma proibição na Constituição". Portanto, se estamos nas vésperas de uma Assembléia Constituinte e se tratando de -uma questão extremamente polémica, ou seja, se o funcionário teM direito a gi"eve ou não~ embora ele continue a fazer greve
em várias oportunidades, com a tolerância do Governo,
esse assunto resolvemos deixar para a Assembléia Nacio~
na! Constituinte,
Quanto à sindicalização, a ConStituição não proíbe;
q_uem proíbe ê a COnsolidação das Leis do Trabalho, art.
566. Já tivemos çop.tacto com o Ministério do Trabalho e_
_vamo.s organizar um grupo de trabalho entre a Comissão
Geral de Reforma Administrativa e o Ministério do TrabaltlQ, para que o assunto seja discutido, e desta discos- são __n;sulte as modifi~ações a: serem feitas na Consoli~
dação_-das_ Lr::.is do -Trabalho, que é quem deve regular
todo O- problema de sindicalização e não o Estatuto dos
- Fuiici"Onários Públicos, porque ele discute e assegura direitos individuais dos funcionários, ou o direito de carreira; direitos funcionais. O seu dir~Uo_ ele_ s_inci_icalizar-se
é urn problema dentro do quadro geral da legislação tra~
· balhista, portanto, deve ser resolvido na Consolidação
das Leis do Trabalho. Embora possa adiantar que a opinião do Ministério da Administração. que ·necessariamente não é a do Governo,- o Governo é um conjunto
de Ministérios, um conjunto- de politica, um conjunto de
posições - no que depender do nosso parecer, porque
somos fq.voráveis à sindicalização, embora tenha muitas
dúvidas, ainda, não digo que sou contra, mas também
não digo que sou a favor, cOm toda a clareza - a
conceder-se o direito de greve ao funcionário público.
_Er;:t.m _estas as palavras, os esclarecimentos que queria
prestar a este Simpósio, agradecendo a Comissão de Ser. viço Público do Senado, a oportunidade que me deu de,
mais uma vez, vir falar a esta assembléia, agradecendo
aos que me saudaram. a começar pelo Senador Martins
Filho, meu querido amigo e correligionârio, pelo Depu~
tado, representante da Federação, e assim me ponho à
disposição para qualquer outro esclarecimento. _(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE(Martins Ftlho)- Passa-se agora aos
debates._ A Presidâlcia esclarece que, para aproveitarmos melhor o tempo, todos os que desejarem usar da palavra sejam objetivos e breves, para que o maior númerO possível possa participar dos debates.

Está franqueada a palavra.

QSR:

- De início gostaríamoS _de agradecer
ao Sr. Ministro por sua presença, que muito nos honras.
(Inaudível) muito corrigido, porque as companhias não
têm almoxarifado, eles não têm capital de giro, se o Senh.or pedir este bloquinho, ele vai ser comprado na primeira livraria, o Senhor assina, e sobre esta nota de compra ê adicionado 39,8. Então, não há almoxarifado, o Senhor sabe o que é um almoxarifado, uma administração
pública, com fórnlulas de estoques mínirrio ·e uma série
de coisa de reposição. Isto é uma coisa muitO importante. Agora, quanto a carreira dos funcionários sou uma
das que se batem bastante, porque jâ estou saindo, quase, mas os que ficam devem ter a sua carreira. Isto é uma
co!Sa muito importante e nós o agradecemos. Por ex.emplo, a rentabilidade aos universitários, Já fui professora
unjversitâria no Rio Grande do Sul, fui até professora
adjunto, mas acho que as universidades devem trabalhar. Lutei muito pelo Instituto de Fotogrametria e tinha, \nclusive, os nossos clientes na Argentina, no Chile
e em outros pontos. O professor pode ter os seus monito-
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res e os alunos podem ganhar, os alunos podem traba~
lhar e as universidades podem vender serviços.
Assim como o serviço público ~~bélm, Sr. Ministro.

Eu acho que nós não precisamOs lazer tudo de graça, podemos ter algumas taxas, como antigamente nós tínhamos algumas taxas de selo que eram, naturalmente, ínfimas em relação ao dia de hoje. Mas nós podemos criar.
Outra coisa importantíssima, Sr. MinistrO, é quC-CXistem empresas estatais fiscalizando empresas. estatais.
Isso não é possível. Temos tambêm o serviço direto, os
serviços estão distribuídos entre diversas empre_sas esJatais sem especificações da tecnologia sendo cumprida,
em cada uma tem a sua especificação que não _obedece a
especificação nenhuma.
Sr. Ministro, são coisas que.pfecisam ser eqU8cíõnà~
das. Acreditamos no Presidente da FUNCEP, ele não
me conhece mas eu também jâ pertenci à equipe de treinamento de nível superior de Minas e Energia, o.PRO..
FAP, o Professor Paula Leite foi o ·nosso coordenador,
nós injetãvamos nas universidades,· nós não' criávS:iriOs
cursos, nQs montâvàmos os cursos. Eu fui coordcnádora
de diversOs deles, o que ~ muito interessante. O que dâ
mais dinheiro ao professor universitário que ganha pouco, a universidade ganha dinheiro para aumentar seu
maquinário, seu instrumental de peSquisa c nós contamos com professon:s abalizados. O que o senhor não
consegue se quiser fazer um treinamento de nível superior hoje, só com profess.ores muitas vezes. Isso são CÕisas com as quais nós podemos contribuir. O ProfesSor
Paula Leite também está aí, ele foi O criador do CENTRECOM, foi aós Estados Unidos e trouxe Planta.
construiu e ainda hoje trabalha na ELETROBRÁS.
Estamos aqui para.coÔperar com o Sr. Ministro, agradecer e dizer que nós queremos sim uin pouco mais de dinheiro. Porque entre o J9demarço de 1985 a l9de março
de 1986, eu estou aqui com os meus numerozinhos para
lhe levar talvez aqui a uns quinze dias: nós tivemos um
aumento de poder aquisitivo de 0,64%, sendo que a inflação foi de 273,55%. Sr. Ministro, capricha numa puxadinha para nós. Agradecemos .a sua atenção. (Muito
bem! Palmas.)

a

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Co!lCedo-ã
palavra ao Sr. José Araújo.
Nós pedimos aos Srs. in!erpelantes, que usassem no
mâximo dois minutos para que um maior número possível de pessoas pudesse externar os seus pensamentos.
O SR. JOS~ ARAÚJO - Sou do Senãdo Federal,
Comissão de Serviço :Público CiVil, g'abinetes do· Presidente Jutahy Magalhães e do Senador Jorge Kalume,
que não se encontra present~, que de certo viajou para
algum lugar para fazer a sua política, o que eu acho muito normal.
O SR. Martins Filho, .~e_presef!.tante d~ ~~-Presidente
da Comissão de Serviço PúblicO Civil d:o Senado Feder~
Sr. Alfredo Campos, ex-Presidente do CSPC do Se'nado Fede_~al, e atual Uder do PMDB do Senado Federal.

Dr. AIÚízío Alves, Mmistro ela Á~.

Deputado Renato Viana, representante da Coinissão
de Serviço Público Civil da Câmara dos Deputados.
Dr. Marcondes Mendinho Guimarães, secretáii.o do
Pessoal Civil do Ministério de Administração.
Dr. Vanderval Alves da Costa, membro da Câmara
IV, da ComisSão de de Reforma Administrativa do Ministéiio de Administração. - --_ --- -Dr. Marinho da Silveira Soares, Vii::e-Pre&ideiiiC da
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil.
Dr. Raimundo Nonato Cruz, Presidente da Federação
dos Servidores Públicos de Brasília.
Sr. Paulo Catalano, PreSidente da SUNSEP.
Meus cumprimentos.
Eu R9S_!!trLa d:e fazer ~!Da p_~_g_ui!_ta a S. Ex•. o Sr. Ministro da Administraçl!o, Dr. Alufzio da Silva Alves.
Eu gostaria que V. Ex•, se tivesse possibilidade de me
responder, nos dissesse como vai ficar aquele sistema da
gratificação natalina que os funcionários públiCOs aD.tigos, aqueles que são regidos pelo regime do Decreto
1.711, jâ que, com essa reformulação que V. Ex• citou,
vai ser criada a reforma administrativa. Eu gostaria dC
~aber se vamos ter a gratificação no final do ano,- a gratiÍI_çação natalina, como V. Ex• já propôs em outr.o encon~ro nosso nesta Casa.
-

O SR. ALUIZ!O ALVES

~Eu

pn:firo que faça todas as

perguntas, eri responderei todas de uma vez.

O SR. JOSÉ ARAÚJO- Gostaria tambêm, Sr. Ministro, jâ que V. Ex• falou em Reforma Administrativa,
de saber como ~ que vai ficar o mais injustiçado funcionârio, na classe que tem um apelido, acho que nem é
mais nome- Agente AdministrativO. Acabou o Agente
AdminiS:frafiVO. O Agente Administrativo chega no final
da carreira e não Se dâ a ele, de espé:cie alguma, aquilo a
que fez jus. Ae;ente Administrativo ~ quem treína a todos
no serviço público, desde os doutores que vêm das Universidades, leigos, sem saber o que é serviço público. Esses. funcionârios são de nfvel m~dio e ganham uma gratificação' irrisória, yaffios dizer asSim, gratificação de representação de g:lbinete que equivale a um salário mínimo.
Outra coisa que gõstaria que V. Ex• me dissesse alguma cOisa, ~sobre a venda de apartamenk!s funciona~. V.
Ex• disse que iria vender 70% dos imóveis funcionais;
30% seria para o pessoal transitório que vêm com os partidos políticos, _quando o Presidente assume e ~istribui
aos seus Ministros; e os seus Ministros trazem os seus
companheiros que ajudaram, certamente,. a elegê-los
para os cargos públicos. Eu gostaria que V. Ex• também
me desse essa Iesposta.
Gostaria também de saber de V. Ex•, na atualconjuntura deste País, como esse vai ficar esse probleJI:!a com
relação à nOs~ Superintendência da Construção Civil'?
Eu digo nossa, porque nós também trabalhamos em beneficio dela, para construir esse património que o Governo tem de apartamentos e carros funcionais.
Eu gostai-ia que V. Ex• respondesse o que V. Ex• vai
fazer com esses apartamentos que estão caindo aos _pedaços. Como o funcionário público não ganha sequer
para manter as suas despesas de casa. Sr. Mini!>tro...
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O tempo de

v. s• está esgotado.

O SR. JOS.S ARAÚJO- Muito obrigado. Eu gostaria que V. Ex• deixasse pelo menos que eu terminasse as
minhas perguntas, Sr. Senador. Desse-me mais uns 5 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Martins -Filho)- Eu apelaria
para que V. S• concluísse o seu raciocfnio. para que os
outros pudessem participar democraticamente. (Palmas.)

o SR. Jose ARAÚJO- Muito Obrigado. Agradeço
a V. Ex• o tempo que V. Ex• me concedeu.
·Eu gostaria também, Sr. Ministro, de terminar O-meu
pensamento sobre a reforma dos apartamentos. t bem
verdade, como eu estava dizendo aqui, que os apartamentos estão caindo aos pedaços. O Governo sempie diz
que não tem dinheiro, mas sinceramente; Sr: Ministro,
vamos concluir as coisas com mais objetividade. Quando
o Governo diz que não tem dinheiro é um simples instrumento para o Governo~ganhar dinheiro. Como V. Ex•
vem a saber e todo público do Brasil deve saber, o Governo ~ o criador da Loto, do Fundo de Investimento
Social, da Loteria Esportiva e isto são meios de arrecadação. Por que não aplicar esse dinheiro? Falar com o
Ministro_da Fazenda e com o Ministro do Planejamento
João Sayad, para reformularem esses apartamentos_.
Serã que o funcionãrio público não tem o direito de
morar num lugar condigno? Muito obrigado.
O SR. ALUIZIO ALVES- Presto os esclarccfni"eó.tos
soliCitidos. 13<? salãrio: reeebem o 139 salário, 94% áO
funcion_alismo,_ ou seja, todos o~ e;;mpregados pela CLT,
ApenaS 6% llão recebem. Nós temos lutado para conceder a eles, aos que não recebem, aos 125 mil, esse 139,
Mas tenho que reconhece~ também o se_~uin~ arg"ume~
to: é que os últimos funciOnários estatutáríos, que não
têm, portanto, o 139, foram admitidos em 1976. Portanto_, .eles já tem lO anos. Nesses lO anos, tiveram dOis
qíiin~úenios que_ representam 10%, enquanto futlcionãrlos Celetistas recf:beram o 13% sálario, mas não rece~
beram os qüinqilênios. Então essa é uina questão polêID.ica mi 4i.Ial eu tenho me envolvido, tenho advogado a
conCessão do }3<? salário. No estatuto dos funcionários
que àôs -votamOS-inêluímÕs o 13~> salãi-io, m_as não possÓ
deixar de _r~conhe_cer que os últimos _funcionários estatutáriõs-forani admitidos em 76, portanto já têm 10 anos,
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já dois qüinqilênios, enquanto o celetista que tem 10, IS,
ou 20 anos de serviço, muito embora receba 8,2 do 131'
salãrio, não recebe esse qüinqüênio.
QUanto aos apartamentos, temos 10.652--apartamentos~ Quando chegamos ao Ministério 49% deles estavam
indevidamente ocupados. Ao longo deste ano com três
medidas administrativas conseguimos receber mil e poucos. Os outros todos estão, ou sob a proteção de uma súmula judiciária do Tribunal Federal de Recursos, ou em
questão na Justiça, porque não querem devolver os apartamentos quando perdem as condições de ocupâ-los e,
então, temos portanto, dependendo da Justiça, cerca de
3 mil e tantos apartamentos.

A idéia que ~os estudado e desenvolvido dentro do
Ministério é de que havendo em Brasília 57.mil funcionários. cerca·-de 40 mil ou 40 e tantos mil têm condições
de requisitar apartamentos para ritorar. Por quê? Porque
não têm apartamento próprio e porque preenchem as
outras posições de direito.
Então. enqUanto tivermos 10 mil apartamentos estaremos sempre negando o direito a. pelo menoS, 30 mil ou
37 mil funciqnãrios porque não hã apartamento suficiente para todos.
Então~ como o Governo não dispõe, na atual fase, de
recursos financeiros para construir mais 30 mil aparta~
meritos, nem de terrenos suficientes para isso, nem de dinheiro, temos desenvolvido a id~a de deixar apenas na
SUCAD 3 mil apartamentos para os funciOnários que
venham a ocupá-los transitoriamente, são aqueles que exercem cargos em comissão a cada mudança de Governo
e aqueles outros 7 mil que devem ser ocupados por funcionãrios perinanentes aqui em Brasília, seriam a eles
vendidos e com esses recursos da venda iríamos financiando aos funcionãrios outros apartamentos, não só
aqui em Brasília. como em todo o Brasil. Mas não podemos fazer essa venda enquanto não estiverem todos os apartamentos ocupados devidamente porque, então, além
de premiarmos 3 mil pessoas ou famllias que já estão beneficiadas pela ocupação do apartamento a que não têm
direito, ainda íamos premiã-Ios pela segunda vez, vendendo em condições especiais apartamentos que não tinham direito nem de ocupar como aluguel, tanto menos
comprar.
Então, estamos aguardando a aprovação de um projeto que está na Câmara dos Deputados e há 50 e tantos
dias está no primeiro lugar na Câmara dos Deputados na
Ordem do Dia, mas não é votado porque o Deputado Amaral Netto apresentou uma emenda a este projeto mandando vender os apartamentos.
C~m apartamento pretende regular a ocupação, não
pode a mesma lei, que mande regular a ocupação, no artigo final mandar vender e porque esta venda agora iria
premiar 3 niil e tantas pessoas que não têm o direito nem
de ocupar, quanto mais de comprar esses apartamentos.
Cada vez que é pedida verificação de número não hã número suficiente para votar o projeto, nâ 50 e tantos dias
não se vota esse projeto.
Esperamos que o Congresso vote o projeto e com esta
votação do projeto que sejam fixadas as condições legais
para ocupação do apartamento, vamos pleitear do Tríbun~l .Fe_de;al de Recursos a nulidade daquela súmula
admmJstrahva, baseada em decretos anteriores e só entã?, ocupados devidamente por funcionários que tê.dt direito a apartamento, proporíamos ao Governo a venda
desses apartamentos. Até lá seria uma dupla injustiça
para os funcionãrios que nãci têm direíto e que passa1ríam, deixariam de comprar apartamento para ser com·
prado por quem não tem direito.
Quanto à manutenção dos apartamentos.
A taxa de ocupação não é suficiente para aS despesas
de manut~nção do apartamento. Já~ Ministro da Administração vinha com um prejuízo inensal da ordem de
250 milhões de cruzados para realizar os serviços de mal!lfnteção _Q.os apartamentos. Com o· congelamento das
tãXas de ocupação, ocorrido em 23 de fevereiro, erai.n aumentadas no dia pfimeiro âe inarço. Com o Congelamento das taxas de ocupação, o prejufzo da SUCAD passou
a ser, entre a renda que ele recebe ç a manutenção dos apartamentos, de 800 milhões de cruzeiros, isto é, de oitocentos mil cruzados e as verbas de que dispomos para suprir essa deficiência não são suficientes, nem teMos condições, agora, de solicitar, dentro do plano de economia
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do Governo, de eliminação do déficit Público, suplementação dessa verba, porque estamos contin_genciados por
aq~~le d~eto que manda reduzir em 10% a despesa do

Mtmsténo. Se pedíssemos a suplementação dessa verba
não cumpriríamos "aqüCle decreto. p-ortanto, é -preciso ter
um pouco de p~ciência até que os recursos sejam forneCido~ pelo Governo, ou as taxas possam ser, no futuro, depois de 23 de fevereiro, reajustadas e que o Ministêrio tenha condições financeiras de promover uma melhor conservação desses apartamentos.

O SR. PRESIDENTE(Mar:tins Filho)- Com a palavra Jurandír Freíre.
_
__ :=- ~

<?

~~':_}_f.!_RANDIR FREIRE -_Proçqrarei s~r OJllais
O~Jetlvo possível e as perguntas dirigidas especificamente
ao novo Estatuto dos ServidQr~_ Públicps, para 0 qual é
o tema desse segundo simpósio.
São SU<i:S_perguntas, Sr. Ministro. A pri"meira écó"m re~
la~ão .à sindicalização dos servidores públicos federais.
~nmetro é que a Constituição permite a ·siiidicalização
Simplesmente_ não é explicitada. A CLT faz sériãs res:
t~ições ?e_diversã.s lei e alguns artigos, mas que alguns junstas dtzem que é permitido a sindicalização do servidor
p6b_lico. Então, no momento em que se esta votando um
prOJeto de novo_ Estatudo do Servidor J:'úblico, no momento d~ Nov~ _RepúbH~a, .o ~r., cOmO Ministro, já se
pronunciou favorável à smd1cahzação do servidor público, ~nto ~este momento como na CõnStituinte de 46,
tambem fo1 favorável, então por que não explicitar essa
sindicalização nesse novo Estatuto?
. Argumento um outro elemento que é a q-uestão de não
JUntarmos Direito de Sindicalização como Direito de
greves. As duas coisas podem estar separadas.
A segunda pergunta é com relação a esse documento
9-ue esta~os discutindo, que é? E-?vo Estatuto. Segundo
Infor~~cao 9-ue se ouve perdeu na COfuissão de Refonna
Adm1mstrattva, que a proposta inicial era de dois estatutos.: um !?ara os funcionários-- e outros para os empregados ~elet.Istas. No e.ntanto, estou vendo nas disposições
transatónas, no artigo 177, que teria uma lei especial
Para os empregados celetistas ingressarem nesse novo
~t~tut~. Então, já que tem essa lei especial, que vai permitir o mgresso dos servidores celetistas das autarquias
d~ ad~inistração direta, porque também não ê de ime:
d1ato mclufda essa questão dos celetistas e está mais bem
~clarecida, mais bem explicitada o que essa lei transmite
JUntamente_ com o d_ocumento do novo Estatuto. São essas duas perguntas.

O SR. ALU)ZI.O ALVES- Quanto à sindicalização,
a Co~t~são Geral da Reforma Administrativa~ que é
por ~6 membros, entendeu que o problema
não devta ser objeto de Estatu~o~ O Estatuto fixa diretrizes e responsabilidades do funcionário cOm funcionário
e não da classe dos servidores públicos. Isso como base
inclus~ve, na disposição do artigo 566 da Consolidaçã~
da Le1 do Trabalho. Portanto, o que a Comissão acha é
que esse assunto deve ser discutido oa_refOI:m_a da Constituição e, p~r coincid~ncia, há _um projeto· do ·sr. Jo_rge
Kalume, ProJeto de Lei n'i' 84, que revoga-o artigo 566 da
Cons-olidação da Lei do Trabalho aprovado pelo Decreto n'i' 1.5_4_?,_ de I de maio de 1943~ Portanto, ~ê-se assim
que o CongreSso pode, a qualquer mónlento, vot&r essa
reforma___da Cpnsolidação, mas não ficaria pi"opriãrilente
colocado ~m a~tigo -de$se, por _exemplo, se no Estatuto
do Funclon_ário Público tivesse: "É revogado um artíg 0
tal da Consolidação da Lei do TraQg_I_M_:..._E_sse é um
problema a ser regulado pela Consp_ljd_a_Ç~ei do
Trabalho. Tenho autoridade ~ara de~ender e~~a posição,
que como o Sr. recordou, fu1 Constituinte-em 46 e na
Constituição de 46 votei pela sindicalização do funcionário púbHco. Tanto ê uma velh~ posição que apenas
não- votei por ela, porque, ainda hoje, tenho dúvidas
quanto ao direito de _greves dos trabalhadores mas votei
pela sindicalização. Inclusive, tem um requerim(mtO-do
Ministério do Trabalho que está preparando uma reforma da Consolidação das Leis do Trabalho a. ser encaminhada, dentro de pouco tempo, ao Presidente- d~a República, e nessa oportunidade o problema seria colocaconstitu~da

do.
Ou~i:o problema ê o do artigo -dO -Presente Estatuto,

que d1z:

-

"A inclusão do regime desse Estatuto dos aluais
servidores regidos pela legislação trabalhista, per-
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tencentes aos órgãos da União, Territórios e autarquias, scrâ obejeto de lei especial."
Nós COnseguimos do Presidente um decreto permitindo o abono dos funcionários que pertençam à direçào
dos sindicatos. Mas isso aí ê porque ê um direito ou não
do funcionário comO funcioná(i9. Ele_ ê diretor de um
sin~cato ou de uma associação, então, a ele, funcionáno, pessoa, se dã a esse direito. Agora; o problema da
sindicalização não é do funcionário, ê da class_e em geral.
Ent~o, n~o deve -ser regulado pelo Estatuto, que fixa os
direitos individuais, e sim pela ConsQlidação das Leis do
Trabalho, que fi~~:a o problema sindical.
~ Quanto à lei especial, para a inclusão do regime nesse
Estatuto, nós deixamos, realmente, para uma lei especial
porque não há, ainda, consenso da Comissão sobre a unificação dos regimes jurídiços. Se o regime jurídico decide só estatutário-pata o funcionário, ou ~e deve dividirse em estatutários para determinadas carreiras; e celetistas para determinas carreiraS. Deixou~se, então, esse
problema. E nós tínhamos o problema da opção. Porque
nós-não podemos obrigar o funcionário que é celetista e
quer continuar celetista a, compulsoriamente, transferilo para o regime estatutário. Ele pode querer continuar
celetista, pode querer ter o Fundo de Garantia, pode
querer ter os direitos trabalhistas, ele pode querer, inclusive, continuar a -acumular o seu Fundo de Garantia
para compra de sua casa. Além do mais, se nós ftzéssemos isto, obrigatoriamente, isto equivaleira à demissão
de todos eles, e eles poderiam, todos eles, ir ao BN H e sacar o: Fundo de Garantia, demitidos que estavam, e isto
levaria dificuldades financeiras ao· Banco Nacional da
Habitação. Então, nós resolvemos fazer uma lei especial
sobre a unificação ou nã~ do regime jurfdico, s_obre a
opção do funcionário, para evitar o ato sumário de demissão, e pteferimos deixar para uma lei especial, porque
a Comissão ainda não tem um ponto de vista assentado
sobre o assunto. E, tanto quanto possível, com exceção
de um voto de consciência, de foro íntimo, n6s admitimos, também, e, aí, temos representantes da ComisSão,
no sentido de que deveríamos tomar as decisões por consenso. Ent_ão, nós estamos procurando a_lcançar o consenso em relação a um, ou a dois, ou a três ·regimes jurídicos para podermos fi~~:ar isto na lei especial, que po-de,
até por coincidência, ~e chegarmos a esse consenso, tramitar simultaneamente com o Estatuto do Funcionário
Público.
- O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Conce.d:9 a
palavra ao Sr, Albamar Costa de Queirós.

O SR. ALBA MAR COSTA DE QUEIRÓS- Sr. Ministro, V. Ex• falou em muitas distorções no serviço
público. V. Ex• esqueceu ou"deixou ~o não_ sei por gue
motivo- de colocar uma grande distorção que terll dentro do serviço público, é com relação a situação do F AS.
,Recentemente, nós estivemos com o Sr. Ministfo Marco
--, Maciel e colocamos toda a problemática da situação do
fAS. S. Ex•, inclusi~e, no momento, nos colocou que jâ
tinha conhecimento â.essa situação. e qUeria falar ao Presidente da República, mas, antes de falar ao Presidente
da República, contactaria, prime1ro, com V, Ex~, para
saber a sua posição em relação a essa situação do F AS. E
nós estamos aqui, em ComisSão, e gostaríamos de saber,
agora, de V. Ex• como fica ess:a situação do F AS, uma
vez que nós estamos, de forma distorcida dentro do serviço público?
.:0 SR. ALU1ZIO ALVES - Eu tenho uma po~ição
muito c_o!lhecida a respeito do F AS. t claro que _citei algumas dtstorções, mas, se eu fosse citar todas as distorções, nós ficaríamos aqui o dia todo, tão numeroso é
o número de distorções. Citei algumas, assim, de passa-'
gem.
Quanto ao FAS, a situação é a seguinte:
O F AS foi criado como uma verba de assessoramento
dos Gabinetes ministeriais. A cada Ministério se concedia uma verba. Por exemplo, o Ministério dã. AdmÍnis-tração teria uma verba de 80 mil cruz_ados mensais. O
Ministério da Fazenda, que é muito maior, teria 400 mil
cruz~dos. E o Ministro disporia daquela verba para
f!lnçoes de assessoramento. ~u poderia cõntratar um té.cnico, nacional ou estrangeiro, por 80 mil cruzeiros, durante três meses, para fazer um determinado trãbalho.
Ou poderia contratar seis técnicos depois, para comple-
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t~r aquele trabalho. Era uma verba para a assessoria mi~
mstenal. Mas o que aconteceu com o FAS? Terminou
uma ~e9-u~n.a carreira, terminou uma pequena tabela.
No Mt~tsteno da Administração, se não me engano tem
12 nívets; no. Ministério da Fazenda, tem 40 níveis. ~
uma. v~rdade1ra. tabela especial. Quer dizer, distorceu-se
o ObJeh~o da verba do F AS, porque se tirou do Ministro
a capactdade de contratar Set'viços especiais transitórios
para o seu assess~ramento. Criou-se uma pequena tab;
la~ e, quando ~r_ec1sava de um funcionário_ em uma determmad~_repartJção, não no gabinete, necessariamente se
admitia no FAS. Então, hoje, se nós fizermos um lév~n
tamento, eu tenho a impressão que são um mil quatrocentos e.t~nto~, ~grande maíoria não trabalha nos gªbine~~s mm~s~er~a~s. E era .lá que deví?m trabalhar. Por
que. O Mmtsteno das Mmas e Energm precisava de um
engenhe~ro .nas Minas Caraíbas, não sei o quê~-não tinha
lugar. n..?o tmh~ verba, botava lá o FAS. O Ministério da
Educaçao prectsava de uma pessoa numa universidade
- qu~s~ to~a.s as universidades tem FAS ~dos gabine:
tes .numstenaJs ...

Não, até mesmo trabalhando, muitos trabalhando: engenheiros, médicos, no INAMPS, que_ díiiafu: "Aquela
verba é para assessoramento do Ministro". Mas faltava
~ma ve~ba para um médico, então, admiti3.-se ·no gã.binete·e Iil."andava servir no INAMPS. Resultado: hã, realmente, um número pequeno de funcionários que deverãO
ser ~q~a~rados. Quando fizemos ó projeto das tabelas
espectats mc[ufmos a regularização dessa situação do
FAS. E até fizemos uma coisa, com um certo sacriffcio
para O: trabal~o do Minístro. Mandávamos enquadrar os
funcionários atuaimente pagos pelo F AS e extinguiam-Os
a verba correspondente. Como o Ministério da Fazenda
e o Ministério do Planejamento não concordavam no !W-quadra~ento e na manutenção da verba para a v.erdad~
ra funçao do F AS, concordávamos em sacrificar o ass~
sor~mento dos ministros, criávamos os empregos necéssános para o enquadramento dos funcionários do F AS
e •. quela verba não seria mantida, ela seria extirita. Jl,fa~
acontece que houve alterações no Congresso, que V'\savam, sobretudo, abranger no enquadramento das tab.~Ias
esp~iais, 36 mil empregados de empresas prestadoras' de
servtços. Na hora em que o Congresso substituía a exp~essão "empregados pagos pelos órgãos de pessoal" foi
fetta uma emenda "empregados pagos cofres da U niÍo".
Como os empregad~s das en:presas privadas, afi~al,
eram pag?s pela Umão, atraves da empresa, era fâcil
~hegar ate a enquadrar aqueles 36 mil empregados de
empresas como funcionários públicos. Então, o Presi-dente resolveu vetar o projeto como saiu {ia Câmara
porque não havia outra maneira. Não podia vetar. Se ve:
ta~s~ a expressão "pelos cofres da União" ficava seril
Sf:nttdo. Então, resolveu vetar. E até o Presidente, com
um grand~ constrangimento, no mesmo dia, baixou um
decreto-lei! que ele não queria baixar, a não ser em as~n~~ }~e sttua~ão financeira e em ~ssunto de segurança_:
nactonàl, que e quando se pode ba1xar decreto~ lei, de acordo com a Constituição,
Mas considerando que o Tribunal de Contas tinha tomado uma decisão de só permitir a existência de tabelas
especiais até_ 31 de dezembro, se o Presidente não baixasse o decreto-lei, então, no dia 31 de dezembro, estaria
1,,6 míl t~belistas demitidos sumariamente. Então, ele,
constr~ngtdamente, para .dar uma solução de emergênéia, .baixou um decreto-lei. E, aí, resolveu restringir, exclusivamente, às tabelas especiais a solução dessas tabelas. Mas acredito que até mesmo agora nessa reforma
que estamos fazendo sobre quadro de pessoal enc_ontremos a solução adequada para o problema do FAS.

O SR. ALBAMAR COSTA DE QUEIROZ_.:. S6
uma coisa, Sr. Ministro. V. Ex• nos disse uma vez o seguinte: assim que a Presidência da República desse o sinal para V. Ex' lhe perguntasse como seria solucionada a
questão do FAS, V. Ex' disse que já estava pronta asolução.

O SR. ALUIZIO ALVES - 1:: verdade.
O SR. ALBAMAR COSTA QUEIROZ- Recentemente, V. Ex• recebeu um processo do Ministro Marco
Maciel. Ele provavelmente, foi pedir a V. Ex• o sinal verde, pedindo-lhe uma solução_ para esta questão. Porque
ele dis~ que só iria ao Presidente da República com uma
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solução, e a solução passaria pelas suas mãos. C011io V.
Ex' jã tem a solução, porque o Sr. falou na êpoca, para a
gente, que tinha a solução, assim que ele perguntasse.
Então, era isso exatamente que nós queríamos saber:
qual a solução que V. Ex' colocou para o Ministro Marco Maciel?

O SR. ALUIZIO ALVES- Nós nãO respoiidemos,
nem vamos encaminhar a solução isolada do FAS. Um;
jâ estamos, agora, criando a carreira do servidor, e que,

dentro de um ou dois meses, esperamos resolver toda
problemática de pessoal, dentro da nova situação, não tinha sentido mandar o projeto isolado para a solução do
F AS. PrimeirO ponto. - -

Segundo ponto: se mandássemos, posso assegurar
que, dificilmente, essa solução sairia antes da o-utra. Porque a outra é uma solução de emergência que vai ser
dada para resolver uma situação criada pelo Plano de
Estabilização Económica e que deverã sair dentro de
dois ou três meses. E um projeto desses, a exemplo do
projeto da regularização dos apartamentos dos funcionãrios, estã desde outubro do ano passado e até hoje não
conseguiu número para ser votado, sobretudo agora com
as dificuldades de quorum que este ano o Congresso Nacional estã enfrentando pelas eleições. Portanto, eu acho
muito mais fâcil resolver dentro da reforma que vai ser
feita, de pessoal, do que através de um projeto, isoladamente.
Por isso, recebi o expediente que o Chefe da Casa Civil
me mandou e disse apenas a ele, numa oportunidade em
que conversei com ele sobre o assunto, que pretendia resolver o problema dentro da reforma global e não através de um prcijeto especial.

O SR ..ALBAMAR COSTA QUEIROZ-!'; só para
responder a um cidadão ali, que diz que nós não fazemos
nada. O Sr. deve ter muita experiência riiSto, o Sr. jâ é
muito antigo no serviço público, não é? (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- concedo a
palavra a Srf Deusdete do Carmo Martirls. (PaUSa.)

A SRA. DEUSDETE DO CARMO MARTINS Estou aqui repreSeniãndO a Federação Nacional das Associações dos Servidores da Previdência Social.
Quero aproveitar para anunciar que nós realízaremos
aqui o 2'~_ Congresso Nacional da F'i::de"ração-, nos dias 28
de maio a l'~ de junho.
, Estamos encontrando muitas dificuldades com relação
a alojamentos e mesmo as dependências para a realização desse C~ngresso. Nesse sentido gostaria de perguntar ao Presidente da FUNCEP porque hâ grande dificuldade de se conseguir dependência e alojamento na
FUNCEP para discutirmos os problemas da categoria
como um todo. Sempre que procuramos a FUNCEP nos
é negado tudo;
Segundo, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro Aluízio Alves, qual a possióitidaôe dOs Se-rvidores da Previdência Social terem seu plano de carreira específico, jã
que somos uma categ~!Ía que t::'Se~cemos funções especiais. E gostaria de coloCar, finalmCnte, que- nesse Congresso que nós iremos realizar aqui, a categoria deverámontar um plano de luta para conseguir esse plano de
carreira. A categoria está disposta a fazer uma luta grande para conseguir esse plano.

O SR..ALU!ZIO ALVES -

E até posso fazê-lo, em

nome do Presidente da FUNCEP. A FUNCEP não ê umhotel, não é uma caso de hospedagem. A FUNCEP é um
órgão destinado a treinamento de funcionários. Então,
ele tem, por exemplo durante o ano inteiro a metade da
sua ocupação feita pelos funcionários do Itamarati, os· alunos do Instituto Rio Branco. bum contrato que ocupa
a metade da lotação da FUNCEP, dentro das finalidades
da FUNCEP, que é a de formação do pessoal, atravês do
Instituto Rio Branco. A outra metade, a FUNCEP está
realizando, permanentemente, cursos. No ano passado,
nós treinamos, de agosto a dezembro, 6.200 funcio~
nãrios. Ou seja, 1.100 funcionãi-ios a mais do que a
FUNCEP treinara nos cinco anos anteriores. Nós treinamos em cinco meses. Esses funcionários têm que disPOr
de alojamentos. Se nós começarmos a ceder a FUNCEP
para congressos, para simpósios, para reuniões, nÕs terminamos transformando a FUNCEP num clube social,
num clube asso-ciativo, desviando-o da função, que ê a de

-fornecer hospedagem para aqueles que vão lã -Para fazer
cursos de treinamento, que é a função da FUNCEP.
Quanto ao problema da carreira, nós, realmente, estamos estudando o problema das vârias carreiras. Mas eu
gostaria de dizer que cada Ministério tem a sua carreira.
O Itamarati a sua carreira:, a Polícia Federal a sua carreira, o Fisco, a_sua carreira. Então são conquistas que-res-peitamos. Não adianta você qu:áer fazer uma carr~ira de
Delegado de Polícia Federal nos outros Ministénos, só
pode ser na Polícia FederaL
No ltamarati em que até a forma de remuneração é diferente, o exercicio é diferente, uma parte de fundo- r~:ários vai p_ara o exterior, ganhando em_ dólar,_ outra
parte aqui, também é natural que tenha carreira específi-

ca.
Agora, hã uma certa tendência nossa para, nos outros
Ministérios, englobar vãrias carreiras, em vez de fazer
uma carreira para cada Ministério. Isto, por uma razão.
Yamos admitir o seguinte: a carreira -de Pro.curador.
Tem o Procuradpr Autárquico, tem o Procurador da
Previdência, tem o Procurador do Ministério Público.
Então, vivem sempre emulandÔ: ora o Procurador Autãrquico" está ganhando mais que o· Procurador da Fazenda, ora o Procurador da Fazenda consegue. como
conseguiu, ano atrasado, ganhar mais que o outro, entã_o
vem o outro e pede a equiparação.
Acho, por exemplo, que com exceção do Ministério
Público, que tem Uma carreira específica, no Poder Executivo deveria haver uma carreira só de Procurador: Procurador da União. AgOra, seriam designados tantos para
a Previdência Social, tantos para a Fazenda, tantos para
os Miriisiérios;Conforme as necessidades, e dando muito
mais chance de promoção. Porque uma coisa é criar uma
carreira com 200 vagas; outra coisa é criar carreira com
2.000 vagas. Então, a mobilidade, a possibilidade de promoção é muito maior. Mas nem sempre a gente consegue
convencer,- porque cada um quer ter sua carreirazinha,
quando ele teria muito mais oportunidade se tivesse uma
carreira só de Procurador da União. Uns, servindo na
-Previdência, outros servindo na Educação, outros na Fa~
zenda, e assim por diante.
M11s estamos atentos e creio que, de uma maneira ou
de outra, vamos considerar a· necessidade de carreiras,
mesmo dentro do Ministêrio da Previdência Social.

Sexta-feira 24

3765-

Segundo, fazemos simpósios. Este é o terceiro. Já fizemos na Câmara, fizemos no Ministério do Planejamen~
to; fizemos em São Paulo, jã realizamos vãrias palestras.
Agora, isso é importante, é necessârio, as Pessoas têm
que acompanhar pela imprensa para que possam comparecer. Confesso que eu gostaria muito mais de ficar fa~
zendo isso do que o que faço todos os dias no Ministério,
onde é aquela rotina de todos os dias, estudando proces-sos, etc.,_e tal. E mais, em relação ao Estatuto, nós publicamos na íntegra, na Revista do Serviço Público, que voltou a circular depois de alguns anos de suspensão, na
íntegra exatamente para conhecimento _dos funcionãrios,
e mais: mandamos para todos os 6rgãos de pessoal do
País, e recebemos sugestões de todos os órgãos de pessoal do País, e temos mais um serviço na FUNCEP, amplamente anunciado, em que o funcionário pode se diri~
gir à FUNCEP, que tem uma caixa postal, contando as
suas sugestões. Se isso não ê suficiente airida é lamentá·
vel, mas realmente nós temos feito o maior esforço possí·
vel para essa divulgação.
Quanto ~ Constituinte para expedir o noVo estatuto,
eu devo colocar aqui um problema: essa discussão foi feita na comissão. Uns achavam que nós não devíamos tratar do Estatuto do Funcionãrio Público antes da nova
Constituição. Apenas nós consideramos o seguinte: a
Assembléia Nacional Constituinte ê eleita em 1986. Em
1987 ela vai fazer a nova Constituição. Eu-fiz parte da
Constituição de 1946, e ela se dedicou, exclusivamente, à
elaboração da Constituição, ciue levou nove meses. A
próxima Constituinte vai, ·simultaneamente, fazer a
Constituição e a legislação ordinária. Provavelmente, le-vará muito mais do _que nove meses para elaborar a
Constituição. Então, iremos de 1987 a 1988, ou parte de
1988. Se esperarmos a Constituição para depois fazermos o novo estatuto, esse estatuto irã sair lâ para 1990
ou mais. Então, a Cqmissão~ decidiu fazer agora. Se a
Constituinte mudar esse ou outros artigos serâ mais fácil
depois adaptar dois, três ou quatro artigos do estatuto
do que ficar esperando dois ou três anos para fazer um
novo estatuto.

A SRA. ONElDE DE CASTRO LOPES- Mas a!,
Sr. Ministro, milhares de funcionários que poderiam ter
sido aposentados pelo 184, se ainda estivesse em vigor,
ficariam prejudicados.

O SR. PRESIDENTE (Martins -Filho)-- A Sr' Orieide de Alencar Lopes Neves encaminhou essas perguntas.
Ela pergunta: por que o-Ministério -não realiza simpósiOs, mesas-redonda, conferências, com a participação
dos funcionãrios.

O SR. ALUlZIO ALVES- Por que, minha senhora?
Porque se deixar p<i.ra: fazer em 1990 os funcionários que
se aposentarem antes estarão_ prejudicados.

O SR. ALUIZIO ALVES- Nós temos feito. No mês
passado fizemos uma, no auditório do Ministério.

da emenda Constitucional, ele não consta do novo projeto porque ele conflita ... (Inaudível. Fora do microfone.)

A SR• ONEiDE DE ALENCAR LOPES NEVES-

· O SR.ALUIZIO ALVEs- ~·r"asseeleeumaemenda
constitucional, ele é uma parte da Constituição. Ele vigora sobre a legislação ordinãria. Nós não po_demos fazer
uma lei ordinária contrariando a Constituição. Agora,
veja o que acont~~eria: nós faríamo~ iss9 agora, ficaria
prevalecendo esse regime, esperaríamos a nova Constituição. Todos os funcion_ârios que s_e aposentassem até lã
estariam igualmente prejudicados.
Bom, a comissão resolveu fazer o estatuto antes mesmo da Constituin_!e e adil.ptar o que it Constituição mu~
dar, através de reforma legal.

(Fofa do microfone)

<:f SR.

ALU!ZJO ALVES- Minha filha, quero-lhe

dizer o seguinte: nós fizemos affipla divulgação do símp6sio. Funcionou no Auditório do Ministério. Teve mais
gente do que tem aqui. Compareceram 240 pessoas. Fizemos esse simpósio durante dois dias, no Miriístério do
Plari_ejame_rito. O Que nós podemos fazer é o seguin~e:~ é
organizar e divÚlgar pela imprensa, pela televisão. Nestes caso do simpósio, por coincidência, nos dois dias anteriqres fui convidado para dois programas de teleVisão_ e
anunclei pela televisão: a partir de depois de amailhã,
tantas horas, etc. E todos os jornaiS deram antes, duran~
te e depois o noticiãrio desse simpósio. Lamento que ãs
pessoas não tenham lido ou não tenham se interessado.
Agora, no mês seguinte, estivemos Cm São-Paulo. Este
mês, estava programado um para Salvador, mas não o fizemos- por causa de dificuldades por parte do Governo
estadual.

A SR• ONEIDE DE LENCAR LOPES NEVES(Fora do microfone. Inaudível)
O SR. ALUIZIO ALVES- Minha filha, primeiro
você não pode fazer um Estatuto, discutindo com todos
os funcionârios.
A Comissão tem um represeniari(e ·da Co-ri:Jederação
Nacional dos Servidores Públicos, aqui presente~ Temos
uri1 r""epresehtante da Associação dos ServidOres Civis.
Nós não podemos chegar e convocar todos os funcionãrios para a Comissão.

A SR• ONEIDE DE CASTRO LOPES- O art. 184

O SR. PRESIDENTE- (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao Sr. Antônio Carlos Viana.

O SR. ANTONIO CARLOS VIANA- Sr. Ministro,
em prim~iro lugar, dentro do princípio de democracia,
eu gosta na de perguntar como fica o seminãrio realizado
aqui nesta Casa, em novembrO do anO passado, Onde es~~vam as mais e;<pr~?s~~va~_Eeprese~tações dos servidores,
onde tiramos conclusões para serem apresentadas ao
nOvo Estatuto do Servidor Público, e que hoje, para surpresa minha, _vejo V. Ex• dizer gue a Comissã_o _da Reforma Administr"ã.tiva simplesmeri.te achou melhor fazer um
estatuto somente para 125 mil servidores. Onde ficam os
5~5 mil servidores?"Ficam dependendo de uma lei espeCial? O que nós vamos fazer nesse outro seminârio? Nes-se seminário que foi feito em novembro, nós pedíamos
um estatulo amplo que abrangesse todo servidor e, pelo
que vi, 36 pessoas decidiram que deveria ser só para 125
mil pessoaS. Então, eu creiO que não adianta nós estarmos nos deslocando _das nossas terras natais para vir ,
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aqui tentar resolver a situação que ê de um todo e depois,
simplesmente, ser ignorado nisso. (Palmas.)
Quanto à sindicalização dos servidores, Sr. Minjstro,
eu gostaria de salientar o seguinte: parece-me que o

medo maior é a greve, mas os servidores sendo fiscalizados não precisam necessariamente fazer greve. Os sindicatos, sendo organizados, jamais precisam entrar em greve. Quando surge o problema que o art. 566, da CLT,
não permite a sindicalização nós, naquele seminário,
pedíamos a sindicalização do servidor público. Então,
creio -::JUe podemos, inclusive, incluir um artigo no estatuto da seguinte maneira: userâ permitida a sindicalização do servidor público assim que seja revogado o art.
566 da CLT", porque se não cons.tar no nosso estatuto,
depois surge aquele problema de que ..não consta do estatuto" e Q servidor não pode s_er sindicalizado,
Faço-, também, um alerta a respeito do que V. ·ex• fa- !ou, na sua palestra, que numa repartição dois funcionârios trabalham: um é dedicado, cumpre o horário; o
outro é desleixado e recebe o mes]llo sal~rio, eu gostaria
de alertar que muitos casos desses acontecemjus~amente
por culpa dos políticos, porque muitos funcionários são
pessoas colocadas por polítko-s;--são pessoas que não
passam por concursos. (Palmas.) E uma das coisas que
nós queremos que termine, diante do serviço público, é
isso, o cabide de emprego. Queremos que todos os ·colegas se submetam a concurso junto conosco, porque aí
realmente o serviço Público vai para frente e termina
com essa história de uma pessoa trabalhar e duas não,
recebendo o mesmo salârio. Muito obrigado. (Palm~.)
O SR. ALUlZIO ALVES-::-__ Quanto_ao estatuto, esclareci aqui que foi uma resolução da _Comi_ssíiQ Geral da
Reforma AdminiStrativa, que~ o órgão incumbente pelo
Governo de fãzer a reforma administrativa. Eu atê fui
vencido, mas foi uma decisão da Comissão Geral daReforma Administrativa e eu me submeti, democraticamente, à sua decisão.
.~
QuantO à sindical_ização, a forma apreSentada não tem
artigo de lei condicional. Fica permitida a sindicalização
quando for revogado o artigo tal da consolidação e isso
não existe em té~n!ca legislativa.
Quanto aos funcionários empregados por políticos, eu
gostaria de fazer a seguinte observação: no dia 15 de
março, do ano passado, assumiu o Presidente José Sarney; no dia 17 de março, Sua Excçlência baixou um decreto proibindo admissões, a nã_o ser de funcionário ·por
concurso. Então, os pOlíticos não indicaram _fu11cio~
·.nârios no Governo Sarney, porque a partir de 14- de
março ficou vedada a admissão de funçi_onários- para as
repartições públicas. Apenas têm sido convocados os
\.iuncionârios - -e no ano passado foram çonvocados
~ais de 9 mil- que tenham feito concUrso, existiam va~às e eles foram ~onvocados por concurso. Portanto, _se
'1\â funcionários que não traba~harn - e hâ muitos que
trabalham - eles não foram indicados por políticos,
pois estes durante o_regime autoritário, ilão indicavam e
no Govetn_o_ de_mocrãtico dç 15 de março para cá não podiam indicar, porque foram proibidas as admissões a
ilão ser por concurso. Portanto, as acusações- aos politicas são injUstas.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao Sr. Joaquim José Freire Ramo$.

O SR. JOAQUIM JOS~ FREIRE RAMOS - Sr.
Presidente, Srs. COmponentes da Mesa e Sr. Ministro:
Permita-me, objetivaril.ente, fazer- uma sugestão, uma
contestação e uma indagação:
Primeiro, no dia 11 deste mês, num seminário realizado em Salvador, o Professor José Martins Cataríno afirmou, textualmente, numa palestra que fez: a COnstituição Federal, em três artigos, pelo menos, permite a
sindicalização, ou seja, naquele que assegura o direito de
associativismo e de sindicalização; quando proíbe distinç~o de qualquer espécie em raZão do trabalho; e num
·outro que ·não me ocorre no momen.to.
·Êntão, sugiro a V. Ex• Que diante disso consulte, faça
lP. qUe a Consultaria Jurfdica do Ministério, que V.

~los

tem a granficação de tempo de serviço, Esta afirmativa,
evidentemente, não conven~e a quem realmente conhece,
porque os funcionários de economia mista do Banco do
Brasil e de outros têm participação nos lucros, anuênio,
triênio, quadriénio e muitas outras vantagens. De maneira que é um argumento que, efetivamente, não convence.
Além de terem salários superiores, têm vantagens também superiores.
A indagação que faç_o é a segUinte: concordo com o
seu diagnóstico sobre o serviço público em geral e afirmo
que não fomos nós, funcion-ários e empregados, quedesmantelamos a máquina administrativa, foram os gover-nantes. (Palmas.) E quando falo em govenantes não me
-situo, apenas, em ralação aos membros integrantes do
Poder Executivo, eu me refiro aos três Poderes, porque
esles, na minha concepção, são o Governo: Legislativo,
Executivo e Judiciário. Concordo com o plano de carrei--râ_:o mãs pergunto- como aprovar ·sem aS ·distorções que
têm ocorrido em todos os planos? Porque já vivi três re·dassific:iÇões: da Lei n'~' 3.860, nos- an-oS 60; da Lei n9
5.645, em 70; e já estoU vivendO ã terceira em 80. Pergunto: viverei outra ein 90? Como V. Ex' vai obter do Cong;r"eSsO Nacional a aprovação de uma lei que libere o serviço público de influências estranhas ao seu funcionamento? Esta a minha pergunta.
O SR. ALUIZIO ALVES -. Primeiro, a sugestão
sobre a sindicalização. Muito mais simples do que fazer
um estudo se a Constituição permite ou não a sindicali_zação, pois eu não tenho dúvidas de que ela permite, que
ela não proíbe; o que ela proíbe é a greve. É simplesmente aprovar o Projeto K,alume, revogando o artigo da
Consolidação das Leis do Trabalho. O que proíbe a sindicalização é a Consolidação_das Leis do_ Trabalho.
Eu citei um exemplo, embora as distorções sejam muitas. Se você quiser comparar as gratificações da FUNAI,
q-ue é uma fundação, com as graiifiCàÇões da FUNCEP,
verá que Vão diferentes; se você comparar Banco doBrasil com BNDES, eles são diferentes. As distorções são
mqitas. Apenas fiz uma comparação: enquanto o estatutário não tem o I3'~' salário, por sua vez, tambêm o celetista não lem O- qüinqilênio, embOra uns tenham o triénio, outros tenham o qüinqüênio, e outros aínda tenham
o decênio, varia de cada empresa, mas muitos não têm
essa gratificação. Aliás, aproveito para dizer que não tenho a menor simpatia por essa gratificação, por antigUidade, porque ela vai premiar, em geral, os que trabalham
e os que não trabalham, somente pela idade. Tenho muito mais simpatia por gratificações através do sistema de
mérito.
QuantO à possibilidade do Congresso distorccir, Õu
não aprovar, um bom quadro de pessoal, eu gostaria de
dizer o seguinte: nós Serilpre fazeinõSo trabalho na convicção de que haja o necessário patriotismo,· a necessária
convicção para que esse trabalho, se for certo, seja aprova_çio, e se errado, seja corri&fdo. Num regime democrático, cabe ao Executivo propor, cabe ao Legislativo corrigir, aperfeiçoar e aprovar; e quando houver distorções
o-u erros, cabe ao_ Judiciário corrigir. Isso é do regime de-mocrãtico. Não sei se o Congress.o' vai distorcer. Até
acho que o Congresso vai melhorar O trabalho que nós
fizermos, porque enquanto nós somos trinta e seis cabeças, o Congresst;> tem_ mais de _quatrocent_os e, portanto, maior vivência, maior experiência, e maior n6mero
de co.mpetência.
Ouvi aigu.ém dizendo que existem forças estranhas, lu~
tando contra à aprovação do projeto, nõ Congresso. Se
existem eu não as conheço, não posso saber quais são as
forças estranhas, eu só conheço o processo legislativo.
Vem a mensagem do Poder Executivo, o Congresso aperfeiçoa, modifica, aprova ou recusa e quando a pessoa
ou classe se sente prejudicada vai ao Judiciáro. Se há, além desses três Poderes, o poder das forças estranhas, a
última vez que ouvi falar sobre iss_o foí em 61, pelo Presi~
dente J ânio Quadros.

·t.l~ dirige, elabore um estudo sobre esse assunto,.~ue a-

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao Sr. Alcivino Leite.

thiarelli em oportunidades várias. Esta é a sugestão.
A contestação é uma afirmativa de V. E:r<•, jâ anteriorfeita pelo saudoso Ministro Delfim Netto, (risos)
de 'Que o funcion~rio público não tem o 13'1 salârio mas

O SR. ALCIVINO LEITE- Sr. Ministro, pergunto a
V. Ex• até quando o direito adquirido pela lei n'~' 5.645,
ou seja, o Plano de Classificação de Cargos, isto é, a ascensão funcional está postergada'?

al estará de acordo com o afirmado pelo Senador Car-

~~nte
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O Globo dá uma afirmação de que o Ministério do
Planejamento diz que vai até o final do ano. Outro dia, o
do Brasil, com a palavra do Sr. Ministro, diz que
vai ãté 8 de junho. Eu queria uma posição menos sofisfiiâtica do V. Ex• em ralação ao Pessoal- e aproveito a
presença do Sr. M arcondes, Secretário do Pessoal Civil
- porque entendo que estamos num regime democrático, e nôs sendo minoria, as pessoas que têm curso superior e são agentes administrativos, devemos subir. O direito da minoria tem que ser respeitado, são poucos, mas
_têm que ser respeitados.
De maneira que eu queria uma posição- de V. Ex•
como nós ficamos? Temos que pedir demissão para trabalhar lá fora? Porque com esse salârio não dá. EmpataM
moS uma fortuna na faculdade. Precisamos de uma posição definida, inclusive para levar aos nossos colegas.
Muito Obrigado.
Jom~

O SR. ALU!ZIO ALVES- A explicação ~muito
Slm-ples. Eu me atenho a uma decreto, proibido a ascensão funcional até o dia 30 de junho. Se esse decreto vai
ser prorrogado ou não só quem pode decidir ~ o Presidente da República. De nossa parte, defenderemos a não
que para o ajustamento do quadro de funcionários se
deve restabelecer o direito à ascensão, que foi Postergado
durante este ano. Agora, não posso assegurar se será ou
não porque a decisão firi"al é do Presidente d_a República.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Com a palavra, o último debatedor, Arnóbio Silva Queiroz, representante da CSPB na Comissão de Reforma do Ministêrio da Administração.

O SR. ARNÓBIO SILVA QUEIROZ- Em primeiro
lugar, quero esclarecer que são duas propostas ao Sr.
Ministro. A primeira é a seguinte: estamos chegando de
Salvador, de um seminário da confederação, e definimos
que faremos brevemente um Congresso Nacional de Servidores Públicos para ratificar, para apresentar propostas também ao Congresso Nacional, aos parlamentares,
no sentido de fortalecer o simpósio com as novas reivindicações ao Congresso. Nesse sentido, Sr. Ministro, pergunto a V. Ex• o seguinte: iremos encaminhar emendas
no estatuto ao Congresso Na cio na!. A uma vez aceitas
pelo Congresso Nacional as novas emendas evidentemente, o Presidente da Casã lhe pedirâ alguma sugestão,
jâ que V. Ex• encaminhou o estatuto. Eu perguntaria se
V. Ex• acatará as emendas do servidor p'Úblico que sejam
aceitas pelo Congresso Nacional? Queremos, hoje, saber
do comprometimento; uma vez que as nossas emendas
ao estatuto sejam aceitas pela Casa, se V. Ex• tatificará
essas emendas?
A segunda proposta é a seguinte: até a penúltima versão do estatuto, a Comissão Geral da Reforma aprovou
a questão da sindicalização, V. Ex• está conhecendo hoje
a antepatia gratuita e nacional que nós, da Comissão Geral, adquirirrios com a supressão da sindicalização ila última hora. Quer dizer, a proposta do estatuto, que foi
amplamente debatida em todo o Brasil, pois eu andei pe~
las entidades de classe, estava, até à última hora aceita,
porque nós trnhamos o direito da sindicalização. No último momento ele foi retirado.
V. Ex•, no seu pronunciamento, falou que vai ainda
~ncamin)lar _à plenária da Comissão Geral da Reforma a
redação final do estatuto. Fiquei esperançoso com isso.
V. Ex' não poderia entrar hoje para a História do Brasil
COmo o hom!:m do Governo que viabilizou a sindica1iM
zação? (Palmas.) se no exato momento em que V. Ex' vai
enCaminhar o estatuto à plenária da Comissão Geral,
voltasse como Presidente da Comissão Geral e colocasse
em votação a questão da sindicalização, porque o projeto ainda não foi encaminhado, ainda não foi aprovado
em última instância pelã plenâria, então eu indagaria de
V. Ex• a possibilidade de encaminhar, junto cóm o estatuto, uma proposta que veio da Comissão !Je Serviço
Público do Senado Federal, que veio de três Seminát'ios
nacionais de servidor público, sobre a sindicalização,
uma proposta que foi discutida no gabinete de V. Ex•,
que foi viabilizada com o Governo e que não traz nenhuma novidade, porque não é inconstitucional e é a grande
~perança do servidor público de todo o Brasil. Muito
õbrigado. (Palmas.)
O SR. ALUIZIO ALVES - Kespondo, primeiro:
quem remete mensagem ao Poder Legislativo não é o
Ministro, é o Presidente da República. Posso inclusive
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mandar ao Presidente da República o Estatuto do Fun~
cionário PUblico, ou qualquer outro projeto de lei, e o
Presidente modificar de acordo com a s_ua posição,_ a po~
sição de sua assessoria e eu apenas obedecer ou pedir demissão. Ou obedeço o Presidente, apóíCfa--sua--pOSícão_,
ou tenho que sair do Ministério. Agora, o projeto vem
para o Congresso, o Congn:issõ eme-nda, quem ãceita ou
não aceita a emenda do Congresso n·ão é o Ministro;ê o

Presidente da Rcpúbli~a. Não posso assumir a respons~
bilidade e dizer que o Presidente não veta esse ou aquele
artigo. É claro que se a emenda do Congresso for aperfeiçoadora, aceitável, o Presidente não tem porque vetãla, mas em tese ele pode dizer: os funcionãrios vão apresentar emendas, o Congresso aprova essa emendas e o
Governo se compromete a aceifar essas emendas, Não!
Porque aí se declinaria do Presidente a sua prerrogativa
de vetar artigo de projeto que lhe seja submetido. E também o Presidente não poderia assumir uma responsabilidade no escuro, sabe-se lâ o que os funcionários vão apresentar? Podem apresentar emendas aceitáveis,_ ótimo;
podem apresentar emendas inaceitáveis ou inpórtunas e
ai o Presidente terá que vetar,
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Quanto à sindicalização, decididamente não entrarei
para a história como o SINE anunciou, porque sou favo-rável à sindicalização e muito antes de V. Ext-, porquee achO que em 1946 V. Ex~ não era nascido- eujã votava pela sindicalíza:ção do funcionário. Agora, acho que
~_como técnica legislativa cabe a definição da síridícalização ou não no Estatuto do Funcionário Público, que é
um estatuto de direitos individuais. Cabe sim, na consolidação das Leis do Trabalho, porque esta é quem regula
o problema da sindicalização. Esntão, não vamos misturar as coísas, ferindo, violando os princípios técnicolegislativos.
Do ponto de viSta da estratégia é muito- inais siffiples.
Esse estatuto, certamente, até pela sua complexidade, e
porque não chegou ainda ao Congresso, v8.i demorar
muitiúriáis do· que o Piõjetô áe"td do SenadOr Jorge Kalume, que é um projeto simples, um artigo só. É só voCês,
das assocíações, trabalharem junto ao Congr~so e aprovarem esse prOjeto. Mais fácil ainda, aprovar o que estiver mais adiantado, o que estiver com o andament<? mais
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adiantado. h só o Congresso aprovar. Quando o estatuto
chegar aquj o assunto já está resolvido.
Então, é só emendar esse projeto revogando as três
leis. f. muito mais simples apresentar uma emenda a esse
projeto do que esperar que chegue aqui o projeto doestatuto, que ainda vai passar pelo exame, pelo crivo do
Presidente da República para depois ser encaminhado ao
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sr. Ministro, membros da Mesa, minhas Senhoras e meus Senhores: Traduzindo os sentimentos do Presidente da Comis~ã9 de Serviço Público Civil, Senador Jutahy Magalhães,
e de todoS os demais componentes desta Comissão, gostaríamos de agradecer a presença e a participação de todos nesse evento _e, de uma maneira particular e especial~
ao Sr. Ministro Alufzio Alves, que aqui veio ·com sua palavra reforçar os desejos e anseios de todos os servidores
pl.Íblicos, no sentido de alcançar o seu estatuto, na busca
de melhores dias.
Está encerrada a sessão. (Palmas.)
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Ata da
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Reunião, em 24 de outubro de 1986

4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência do. Sr. Alaor Coutinho
ÀS 14 HORAS E 30NINUT0S, ACHAM-SIJPXESENTES OS SRS. SENADORES:
.

-

Altevir Leal - Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante
Alaor Coutinho - Arno Damiani.

INSTITUTO DE PREVIDE:NCIA
DOS CONGRESSISTAS
I I~ Reunião Ordinária, realizada
em-14 de agosto ile 1986

ERRATA
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 5 Srs. Seiiadore"S.
Não há, portanto, número regimental para abertura da
sessão.
A Presidência designa para a sessão ordinária da. pró-

xima terça-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA
Trabalhos das Comissões
O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho) cerrada a reunião.

Estâ en-

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 40 minuto.s.)

Na Ata em epígrafe, publicada no DCN (Seção II), do
dia 17 de.outu_bro de 1986,--[,ãgina 3608, I' e 2f- colunas,
1) Onde se lê:
" .. .lida e aproVada a Ata daS -Reuniões anterfor,.-;;•~
Leia-se:
-,,_~Jida e aprovada a Ata da_ Reunião anteiíor, ... "
2) Onde se lê:
.. " ... a dívida serã convertida em OTN, ... "
Leia-se:
,," ... a dívid~ serã convertida_ em _9TN~,.... "
3) Onde se lê:
. " ... atualização monetâría e _conversão em OTN, ... "
Leia-se:,o
.-" .. .atualização monetária e C"onversão em OTNs, ... "
4) Onde se lê:
".:.discutidaS: matéria e sem voto ... "

a

Leia-se:
" .. ."discutida a matéria e sem voto ... "
5) Onde se lê:
~" ... ao ~~acesso n<:> 23ASOf85-CD e ericaminbando à
Camara ...
Leia-se:
" ... ao- Processo n~' 23.480/85-CD e encaminhado à Câmara .. .''
ó) Onde se lê:
~~·'\;:ambos com parecer do Senhor Conselheiro •.. "
Leía-s_!!:
...... ..ambos com pareceres do Senhor Conselheiro ..."

ATAS-DE COMISSÕES
COMISSÃO PARLAMENTAR

bE INQUERITO

Dcst1ilada a inveStigar o -funciOnamento do mefca~
do linanceiro do País.

23• REUNIÃO, REALIZADA
EM 14 DE AGOSTO DE 1984
Ãs nove horas e cinqüenta e cinco minutos do dia quatorze de agosto do ano de mil novecentos e_oitenta e qua~
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tro, na Sala de Reuniões da Comissão_ de Finanças,
reúne-se a Comissão Parlaml!ntar de Inquérito destinada
a investigai o funcionameilto do__mercad_Q.fmanceiro nq
País, presentes os Srs. Senadores Josê Fragelli, Mauro
Borges e José Uns. Comparece, ainda, o Sr. Deputado

Eduardo Mataraz:;:o Suplicjr,

--- -- -

Abertos' os trabalhos, o Sr. Se_nado_r José Fragelli, Presidente da Comissão, dispensa a leitura da Ata da reuniilo anterior que, em seguida, é dada como aprovada.
Logo após, o Sr. Presidente convida o Sr. Hçrmap.n
Wagner Wey, ex-Diretor do_ Banco Central na área de
Mercado de Capitais, ã tomaf" asSentO à- Mesa e fazer o
juramento de praxe.
Prosseguindo, a ralavra é concedida ao Sr. Hermann
Wey, que itlicialmer.te expõe sobre a fiscalização no âmbito do Banc_o Central e, em seíuida, diScorre sobre o
.
__
caso Coroa-Brastel,
Após a exposição, usa da palavra os Srs. senador José
Lins e o Deputado Eduardo Matara·zzo Suplicy.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as itotas
taquigráficas, tãci logo traduzidas e revisadas, sejam
publicadas, em anexo, à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniãO e,
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente
da Comissão,lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA 23• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE /NQUERITO
DESTINADA A INVESTIGAR O FUNCIONAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO DO
PAIS, REALIZADA EM /4 DE AGOSTO DE
/984, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO DO
SR. HERMANN WEY, EX-D/RETOR DO BANCO CENTRAL. QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE
DA COMISSÃO.
.
- Presidente: Senador José Fragelli
Relator: Senador José Lins
(Integra do apanhamento taquigráfico.)

O SR. PRESIDENTE (Jost: Fragelli)- Declaro aberta a reunião da CPI do sistema financeiro, que hoje se
reune para ouvir o Sr. Hermano Wey, ex-Diretor do
Banco Cenlral.
Concedo a palavra ao Sr. Hermano Wey.
O SR. HERMANN WEY - Sr. Presidente destaComissão Parlamentar de Inquérito, Senador José Fragelli;
Excelentíssimo Senador José Lins, Relator desta Comissão, Srs. e Srts.
·- .
_
Inicialmente eu devo registrar o entendimento de que
a convocação para aqui comparecer, na qualidade de exDiretor do Banco Central do Brasil, responsâvel pela
Área de Mercado de Capitais, em cujà atribuição se incluía a responsabilidade pela ação fiscalizadora dos Sistemas Financeiros de Mercado de Capitais, a par de ser

n;oa·

Anual
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uma imposiÇão legal, ê um privilêgio que me permitirá o
esclarecimento de minha posição ante as denúncias veiculadas sobre o affaire CoroajBrastel. E aqu! estou,_ não
somente como agente do Estado no corpo direfivo do
Banco Central mas, principalmente, como um homem
responsáVel por suas ações profissionais, consciente de
seu comportamento ético, de suas Obrigações legais, de
suas límitações pessoais. A infa_libiUdaO.t: não está incluída entre as qualidades do ser__humano que, para dela se
11proximar, deverá ser equilibrado em suas decisõ_~, sereno em sua ação e justo, tanto quanto possível, no cumprimento do seu p-apel sociaL
Ademais cristão e temente a Deus como sou, tudo que
disser estará calcado na mais absoluta verdade, d_entro
do que for, realmente, do meu conhecimento. E, confiante. nesse Poder de Deu_s._ _que certamente, iluf!1Ínarã a
mente dos que vão decidir sobre este rumoroso caso,
acredito piamente obter, no final, o pleno reconhecimento da minha total isenção de culta na questão. Confio em
Deus e estou seguro de que Ele está comigo.

Eu preparei uma exposição aqui, longa, minuciosa e
cuja leitura seria, de certa forma, exaustiva, são 61 folhas, 61 laudas, abrangendo praticamente todos os aspectos relacionados com o affaire CoroajBrastel, relacionadas com a posição do Banco CeQtral em toda esta
questão, quer no que tange à fisCalização, quer no que
tange à assistência financeira, enfim, dando aqui total
cobertura das providências adotadas pelo Banco, baseadas em leis, baseadas em normas regulamentares, baseadas em portarias e resoluções do Conselho Monetário
Nacional, inclusive. De modo que, eu vou ãpenas repassar alguns pontos desta exposição para não causar demastadamente esta Mesa diretiva desta Comissão Parlamentar de Inquêrito, dos. membros desta Comissão, os
Srs. Congressistas que, por ventura, quiserem ouvir e senhores e senhoras aqui presentes.
Antes de mais nadã, eu gostaria de focalizar alguns aspectos aqui expostos neste meu trabalho, no que tange à
fiscalização do âmbito _do Banco Central do BrasiL O
conceito de fiscalização encerra o sentido_de controle na
ação objetiva para sua realização.
Fiscalizar compreende observar, examinar, averiguar,
determinar e regularização de funcionamen~o e o cumprfmento de normas regulamentares e legais âplicáveis
ao campo em que ela se realiza e, também, significa exercer o poder de censura coercitiva, pela comin.a_ção de
sanções legalmente previs~as. Fis_calização tantt? possui o
caráter preventivo~ quanto o rePressor e punitivo.
A Fiscalização do Banco Ce-ntrai é componente de tal
. estrutura _organizacional e inclui-se eptre aquelas atribuidas à Diri:toria de Mercado _de Capitais, que é composta
por quatro unidades distintas: o Departamento de Controle de Operações Especiais (DEOPE); o Departamento
de Mercado de Capitais (DEMEC); o Departamento de
Fiscalização Bancária (DEFIB) e o Departamento de
Fiscalização d_e Mercado de Capitais (DEFIM).

A este último Departamento de Fiscalização de Mercado de Capitais ê aquele que se incumbe do acompanhamento da fiscalização, do controle das atividades das
empresas âe CEedítos de financiamento e investimento,
das c_orretoras de valores, da Sociedade Distribuidor!\ de
Títulos de Valores Mobiliário, da Sociedade de Arrr:ndamento Mercantil e tem mais um grupo de empresas de
que eu não estou mais lembrado. Bom tem .mais uma aí.
Está excetuada apenas da fiscalização ou do acomp3.nhamento_ou do controle deste De_partamento de Mercado de Capitais, apenas os estabelecimentos bancã[ios comerciaís, que são objeto de fiscalização por parte do
(DEFIB). Então, hã dois departamentos de fiscalização
subordinados a nossa ârea, o da área bancária propriamente dita, :i ái'eã bancária come_rcial, e a da ârea de
Mercado de Ca:piiãis, abrangendo os bancos de ínvestímetito:,_ que era õ outro setor de que eu não estava me
lembrando.
A elevada especialização imposta ao Banco Ceritral do
Brasil e a diversidade de sua área de atuação exigem uma
sofisticada e complexa descentralização, legitimamente
constituída e regulamentarmente consagrada.
A importância de tais normas regimentais para o exame e cofnpreensão dos fatos relaciona-dos com o affaire
COROA/BRASTEL induz-me a, desde logo, trazer, ao
conhecimento de Vossas Excelências, aquelas que definem as atribuições e competência a mim concedidas e
aos Departamentos a mim subordinados na Diretoria da
Área de Mercado de Capitais-TAneXo n"' I), deste trabalho.
Aliás, trouxemos vários exemplares deste trabalho e o
Senador José Lins poderia aos membros da Comissão fazer distribuir ...

o··sR. JOSf LINS - Jâ foram. entregues à Mesa, à
dispOsição daqueles que quiserem folhear.
O SR. HERMANN WEY- Entre as atribuições co~
metidas ao Diretor- da Ãrea de Mercado de Capitais, merece relevo aquela de cumprir e fazer cumprir as decisões
e íiOrmas emanadas do Conselho Monetário Nacional e
da Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, relativas aos Departamentos a ele subordinados e a de, para
eles, estabelecer diretrizes.
O. desenvolvimento de suas atribuições e o exercício de
sua competência são com relação ao Banco Central, legalmente orientados pela política-traçada pelo Conselho
Monetário Nacional c'om fundamento no art. 3~" da Lei
n9 4.595 de dezembro de 1964, no sentido de propiciar o
aperfeiçoamento das instituições e dos instru,mentos financeiros e zelar pela liquidez e solvência das instituições.
f'!scalização: Metas de uma Gestão
Ao assumir a Diretoria de Mercado de Capitais do
Banco Central do Brasil tive a oportunidade de observar
nas atividades de fiscalização duas grandes deficiências
estruturais para a implementação de uma política de fis-
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usual do mercado em um determinado período 1 quais
são as manobras e artifíciof-j:iã'I'a contornar as resoluções, para contornar os regulamentos e as medidas
contracionistas bãiiadas pelo Governo para superar as
dificuldades económicas.
_ .

Então, esse trabalho todo acab_a_s_endo

r~aliz_a_d_Q

pelo

próprio setor de fiscalização. E, quanto mais essas dificuldades de mercado, essas dificuldades da economia se
acentuam, mais se desenvolvem as atividades paralelas,
as ativídades_especulativas que suprem aquilo que deveria ser atividade produtiva. E, quanto mais especulação,
e menos produção, e, quanto menos produção, mais inflação, e assim pOr diante.
Evidentemente que esse trabalho paralelo que a fiscali~
zação é obrigada a exercer não.deix.a d~jnflt.ti_r, de preju~
dicar o normal andamento da fiscalização no que tange à
fiscalização rotineira das intituições financeirã.s.
Outra dificuldade que nós encontramos ao assumir a
Di"retOfiã. de Mercado de Capitais do Banco Central era
a falha que a legislação penal, ainda em vigor, apresenta,
impedindo que os crimes contra oS mercados financeiro
e de capitais sejam realmente objeto de punição.
Crimes contra os mercados
financeiro e de capitais
As crises às vezes vividas pelo Mercado Financeiro e
de Capitais têm motivado severas críticas à atua,ção governamental no que diz respeito a não punição dos res~
ponsá.veis pelos ditos crimes do mercado financeiro. "cri~
mes de colarinho branco'~. Quase sempre é o Banco Cen~
trai do Brasil apontado como responsável maior pela
ineficéncia enCo"nirada em tal ação repressora
esquecendo~se alguns que a ele, ao. Banco Central legal~
mente é dao:io cumprir e fazer cumprir as normas legais e
regulamentares vigentes e não a de legislar ou a de apli~
car as normas penais cabíveis às infrações dessa área.
Quase sempre, os fatos apontados como crime no
campo financeiro são tipificados como es"telionato no
campo penaL Embora a iniciativa a notícia so.bre o crime
apurado na ação fiscalizadora seja do Banco Central, a
ação penal é da competência privativa do Mínist~rio
Público, assim como a aplicação da lei é da competência
do Poder Judiciário
--Entretanto; não tenho-conhecimento de ülna só sentença condenatória jâ aplicada contra verdadeiros infra~
tores do bom procedimento na área financeira, infratores das regras de bom procedimento do mercado financeiro, embora o _Banco C~ntral, ao longo dos tempos, tenha denunciado ao Ministério Público a violação dessas
regras.
_
Então, quando chegamos aO Banco Central, logo no
primeiro ano,-um a nó e meio Da "frente, tivemos conheci~
menta de um trabalho em que com a experiência obtida
pelo próprio Banco nos casos de intervenção, de liquidação, quando então se apura realmente qual foi o deslise, qual foi o crime praticado pelos antigos administradores das. instituições, com base nessa experiência, esse
grupo de trabalho nos apresentou um esquema, uma su~
gestão, no sentido de estabelecer, de criar um capítulo
próprio dentro do Código Penal para efefto de Punição a
esses criminosos.
·
·
Assim, em 30 de setembro de 1981, tive a oportunidade de afirmar, em just.ifLc!ltíva às sugestões formalizadas,
que a variedade de infraçôes graves às regras de boa conduta no mercado, a sensibilidade deste e a intensidade de
dano que essas infrações lhe causam, com prejuízo não
apenas para os diretamente lesados mas também para a
comunidade._d_e.negócios e o público em geral, estavam a
exigir das autoridades fiscalizadoras uma ação_ pronta e
enérgica, para cuja efêfividãde -careciam de um instru~
mental punitivo apropriado.
Então, essa sugestão objeto de enca.min..h;mwnto ao
Ministério pelo Banco Centr.al ao Ministro de Estado da
Fazenda, que, por sua vez, o encaminhou à apreciação
do Sr. Ministro d;:t Justiça.
Entretanto, bem sabem Vossas Excelências que não
me foi dado fazer uso de tal inst~:umerito de a.Ção, componente essencial do programa por mim estabelecido ao
assumir a direção do Ban.c_o Central do Brasil. A tramitação daqueles estudos tomou mais de dois. anos e: só recentemente veio à luz de forma oficial. Cu.rios~mente, a
divulgação de tal trabalho foi recebido de forma até um
tanto críti-ca por parte de nossa imprensa como o éadea~
do colocado após a porta arrombada, um resultado pro~

vocado pelo escândalo COROAfBRASTEL Nada mais
distante da v~:rdade do que ilações do tipo ínferido. A
longa maturação de tal tipo de projeto é essencial à sua
·
segurança e necessária à sua evolução.
Assipl, devo ter o direitQ de afirmar a firme.2:.a de pro~
pósitos que presidiu o meu programa de ação adminis~
trativa. A par de uma política voltada à prevensão e
aperfeiçoamento dos sistemas financeirO e de mercado
de .capitais no campo da fiscalização, não fofdescuidado
o campo punitivo em nossa açào operacional nem tam~
pouco o ajuste interno para melhor cumprimento de nos~
sas atribuições legais.

Memórias

de u·m.a crise

Nós tivemos dificuldades tremendas nos anos de 1982
e 1983, dificuldades .que influíram muito negativamente
na economia brasileira, tanto interna quanto externa~
mente. E isso, evidentemente, causou envolvirilentr- <±:.s
atividades dos nossos Presidentes, dos nossos Diretores
da Ãrea Externa e da Área Bancária qu~. assobeibados
com a solução, com o estudo, com o exame dessa si~
tuação, lhes impunham trabalhos extras e, necessaria~
mente, muitas vezes, se _aus.entand9 do País ~ar~ trato
desses problemas com as entidadeS financeiras -no exterior. E com isso a nós cabia, nessas emergências, o
exercício não só da Presidência do Banco, mas muitas
vezes, cumulativamente, o exercício tempOrário da !:iretoda da Área Externa, em prejuízo, obviamente, dos en~
cargos da nossa própria área. Então, esse acúmulo de
trabalho há de permitír a Vossas Excelências entenderem
a dificuldade natural em recordar, em seus pormenores,
as centenas de documentos examinados e de decisões
proferidas, diariamente, no curso_ de minha gestão no
Banco Central.
O recurso que encontro para depor sobre os aconteci~
mentes que envolveram o Grupo Financeiro COROA é
o de narrá-los a partir de dois momentos particularmente importantes em minhas lembranças: o-da Crise de LiqUidez do Grupo, em fins de maio de 1983, e o da crise
interna em minha própria Diretoria, ocorrida no início
- de novembro do mesmo ano, novembro de 83..
Sobre a crise de liquidez ocorrida com o grupo finan--c_ei~o__ ÇQ~OA ..em.lll.~_io d~ _19_83,__deyo_es_clare_c_er que_~
que relato agora b pÕr força daqUilo que me foi iõfOrma~
do pelos meus assessores, pelos chefes de Departamentos
da Área Bancária, e pelo próprio Diretor da Área Ban~
câria, ·Dr. Antônio Chagas MeireHes, isto porque, em 6
de maio de 1983 por uma, talvez atê possa se dizer, por
uma armadilha do destino, tive que me afastar da minha
própria Diretoria no Banco Central. Em 6 de maio fui
submetido a uma intervenção cirúrgica, uma trepanação,
que me obrigou a 12 dias de hospitalização e a um perío~
do de repouso parcial de 25 dias. Então, o que estou,
sobre o assunto, me reportando agora foi compulsar os
documentos que me foram trazidos ao meu conhecimento, na êpoca, depois do meu retorno e pelas informações
que me trouxeram os elementos que citei.
Então, disse que foi informado que, em fins de maio
de 19"83, o grupo liderado pelo Sr. Assis Paim Cunhare~
co-rria às autoridades económicas em busca de suporte financeiro para·enrrentar grave situaÇão
iliquidez em
seu conglomerado grupo financeiro. A versão roman:cea~
da de tais momentos foi tornada pública, seja pelo Sr.
Assis Paim, seja por determinados articulistas de nossa
imprensa que, de posse de tal versão, buscavam, em
nome da verdade, um escândalo a envolver o Governo,
escondendo, talvez, não sei, intereses outros, quer de ca~
rãter pessoal, quer de cunho político.· Enfim, isso nin~
guém pode averiguar, ninguêm pode definir,
Entretanto, o fato vei-daâeiro se apresenta como recurso legítimo de um grupo financeiro, ao procurar acíonar o mecanismo de liquidez instituído pelo Conselho
Monetário Nacional, através da Resolução n~' 374, de 9
de abril de 1976, que lhe permitia o ac.esso imediato ao
emprestador de última instância, o Banco Central. Essa
resolução_, pela importância que representa em toda esta
questão, constituiu o anexo n~' 6 desta exposição. E tamQ.ém ~se assunto foi examinado, foi tratado, com profundidade no livro,,"A Verdade Sobre.o Caso CoroajBrastel", editado~~- maio d~te .ano de 1984, pelo
Banco Central do Brasil, .CreiO que esse assunto deve
merecer de todo aqu~le q:!Je, com boa fê, queira conhecê~
lo, um apurado exame de suas colocações.

ae
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No. artigo 51' dessa Resolução nl' 374, há uma passibili~
dade de atendimento e solitações de empréstimos que superam aqueles de atendimento autornático, vamos dizer
assim_. permitido pela mesma resolução. O limite automático ê da alçada do próprio chefe de departamento,
que executa diariamente as suas funções de assistência fi~
nanceira às instituições fiilanceíras subordinadas ao
Banco Çentral. Quando esses limites automáticos de
alçada do próprio chefe de departamento, quando esse
pedidos superam esses limites, evidentemente ele tem que
recorrer, para se valer da hipótese prevista no artígo 5'i'
dessa resolução, à autoridade superior, no caso, o Direw
tor da Área B<~:_l};cária ou o próprio Presidente do Banco
Central.
Naquela oc:ªsião em que essa emergência de iliquidez
se constatou, se apresentou no grupo financeiro Coroa,
não se enc-ontravam na sede do Banco Central nem o Di~
reter da Área Bancária, nem o" seu Presidente, estavam
ambos participando de uma reunião com os Ministros
da área econõmfca do País, tratando de uma outra crise
de ili.quidez, a do Brasil. Nada mais natural que os interessados em obter, portanto, um auxílio financeiro que
fazia, que era indispensável ao grupo que, naquele mo~
mcnto .. sofria uma emergência, que deveria:_ser atendida
em 24 horas. no mais tardar, sem o que não adiantaria
mais, como sói acontecer em todos os casos de assistência financeira, que o Banco Central lhe obrigava ã. parti~
cipar, nada mais natural, portanto, que esses dirigentes
do grupo se dirigissem ao local onde se encontravam es~
sas superiores autoridades, a quem caberia decidir ou
orientar os departamentos próprios no exame da ques~
tão. E foi então normalmente, como qualquer outra ins~
tituiçào faria, dirigiram~se os mentores do grupo finan~
ceiro Coroa, liderados pelo Sr. Assis Paim Cunha, ao lo~
c.al onde se reuniam aquelas autoridades, e dali foram
instruidos a que o Banco Central iria cuidar do assunto,
iria examinar o assunto.
E realmente o assunto passou, por delegação de com~
petência, ao chefe de Departamento de Operações Bancárias; o assunto foi conduzido pelo chefe desse departamento, o Sr. Walber Josê Chavantes, elementos de, praticamente, 30 anos de exercício profissional nessa área e
em. outros setor.es. anterio.rment.e. no. própr.io..Ban.co. .Cen""
trai, tinha uma larga experiência, profundos conheci~
mentes do que representa, do que é, como funciona,
como executa o Banco Central a assistência fin-anci:ira às
empresas. Obviamente ele tem que se precaver, conhecendo a situaç.ào previamente dessa instituição que soli~
cita, em volume altamente vultoso, uma assistêncía fi~
nanceira .. Não ê só porque a instituição pediu 20 ou 25
bilhões de cruzeiros que ele está concedido. Logicamente, pela própria natureza do pedido, pelo volume d.o seu
pedido, ~le teria, e como tem, e como é natural que faça,
procure averiguar o porquê dessa necesSidade, e qual a
situação .do grupo naquele momento, o que ocorreu para
ter nece;ssidade de tamanho vo.lume de recursos. Qualquer elemento de mediano conhecimento em operações
financeiras tomaria essãs providências. E. elementar.
Não se concebe nenhuma assistência proporcionada
por bancos, por sociedades de crédito de financiamento
dt!"íriVf!stinlento, por banco de investimento, e muito menos pelo Banco Central, sem avaliai as cOndições do solicitante de crêdito. E foi naturalmente o que fez o chefe
de departamento, com a sua experiência de 30 anos nesse
setor, foi ouvir a fiscalização, o que ·há, o que tem esse
Banco, o que tem esse grupo. Se bem que essa infor~
mação tem que ser a mais precisa possível e a. mais râpi~
da po"s.sfvel, porque não dâ para esperar mais de 24 horas
ao aferidlmento do pedido ou a sua recusa,
E se não der, há, por outro lado, que se considerar fatores, conseq(lêncías decorrentes dessa negativa. Tudo
isso tem que ser ponderado quase que numa fração de
minutos, de segundos, de horas, sei lã quanto, para que a
decisão seja tomada, Mas a precaução preliminar mínima é ouvir o Departamento de Fiscalização.
Quando o nossO chefe de. departamento diz que nunca
foi ouvido sobre assistência financeira, pode ser que ele
pesso~mente nunca tenha sido ouvido, mas o departamento certamente o foi. Em qualquer" asSis(êtlda finan~
ceira, .ê burrice não perguntar nada para a fiscalização.
Nenh.um dirigerlte de instituição finatlceira deixa de cOnsultar cadastro, no caso de instituições pa-rticulares, ou
fis.cali;;>.:.ação, no caso de Banco Central para examinar
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um pedido de assistência financeira. ~elementar. Não
acredito que jamais tenha deixado, esse chefe de departa~
menta de operações bancárias, de consultar, de ouvir a
fiscalização em qualquer pedido de assistência financeira. Isso porque, nos depoimentos prestados pelo chefe de
fiscalização, no caso que era para dar atendimento a
uma assistência financeira, a uma sociedade de crédito
de fmanciarnento de investimento, era o-Chefe de Ffscalização do Mercado de CapitaiS,_ DEFIM: EssC elemento, muito ingenuamente talvez, não sei como, diz que
nunca foi ouvido em assistência financeira. :S inconcebfvel.
Declara o Sr. chefe do departamento de operações
bancáriaS, o Sr. Wat6ef JoSé Chavantes ...

O SR. EDUARDO MATARRAZZO SUPLICYEu gostaria de fazer uma pergunta.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Era bÕm ano·
tar e fazer a pergunta depois.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY .-::.
Neste caso, talvez para esclarecimento, o que o Sr.'Deli
Borges respondeu a essa CPI foi que lhe foi perguntado
sobre a corretora. E ele disse que sobre a corretora não
havia problemas. Mas as minhas perguntas eu deixarei
para expor depois.
O Sr. pode prosseguir, eu o lembrarei desse episódio e
de outros.

O SR. HERMANN WEY- Então informou o Chefe
do Departamento de Operações Bancárias que, ouyida a
fiscalização, nada havia de irregular com relação ao gru·
po financeiro Coroa. Ã vista dessas infOfmações favoráveis, prestadas pela fiscilização, embora ela tiveSse alertado, segundo consta do que me foi esclarecido pelo_Sr.
Chavantes, de que admitiu o Sr. Chefe do Departamento
de Fiscalização, que desde 30 de junho de 1981 não teíiha_
sido feita novas inspeções na financeira. Mas mesmo assim ele achava que nada de irregular existia, não só com
base no relatório dessa inspeção de junho de 1981, como
pelos relatórios da auditoria independente a que estão,
obrigatoriamente, obrigados de fornecer as inst_itqições
financeiras de um modo geral. Atravês da Resolução n9
007, b3ixada pelo Cons.elho Monetário em _abril de 1980,
as instituições são obrigadas a manter uma auditoria independente. Independente significa empresfii., pesSQa física ou jurídica, não subordinada, sem vinculo CIPpregatfcio, sem ligação de espécie alguma com a institUição fiscalizada ou auditada. Então, são chamados auditores in·
dependentes. Não têm nenhuma ligação com a ins.títuição sob a qual estejam procedendo a exame, e são cre-denciados pela Comissão de Valores Mobiliários, não
auditores independentes.
As instituições financeiras são obrigadas a contratar
uma auditoria independente e prestar informações sObre
as den:ionstrações Imanceiras, sobre os balanços semestrais de cada instituição _firiruiceíra, erifim, balanÇO de junho e balanço de dezembro de cada ano. Então ê um elemento auxiliar da própria fiscalização do Banco CentraL
E estes relatórios de auditoria_índependente com relação
ao caso da Coroa-Brastel, também não apresentavam
nada de anormal, razão por que, segundo nos foi inforM
mado pelo Sr. Chavantes, a infornlação dada a ele pelo
Chefe do Departamento de Fiscalização, o Sr. Deli Borges, de que nada havia não só no relatório que o_próprio
Banco Central havia elaborado com base no_balanço de
junho-de 1981, como com base nos arquivos, que foram
examinados pelo serviço interno do departamento, calcados nos relatórios do auditor independente.
Além disso, precavendo-se o Sr. Chefe do Departamento de Operações Bal!-cârias, na salvaguarda maior do
crêdito do banco, defeildo aquele emprêstimo, no sentido de obter a promessa de apresentação de desmobilização de valores imobiliários de propriedade da empresa
ou de elementos a ela ligados, de aval conseguido nos paM
pêis pelos principaiS-dirigentes do grupo e sUas esposas, e
pela garantia automá.tica representada com observância
da antiga lei da caixa de mobilização bancária, que ê o
Decreto~lei n~" 21.499, de 9 de junho de 1932, cm que se
atribui como garantia das operações de emprêstif!lOs realizados por esta caixa de mobilização bancária, que foi,
por sua vez, absorvida com todos os seus direitos e o briM
gações, através da Lei n9 45/95, assinala aqui que as operações da caixa serão garantidas por hipoteca legal, independente da especialização que este decreto conCede
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sobre os imóveis pertencentes aos bancos creditados e
por eles destinados à instalação de suas sedes e filiais.
Além disso, existe uma caução automátiCa de 120% nos
créditos dessas instituições perante a sua clientela~
Com essas precauções, devidamente instruído o processo, o deferimento da solicitação de empréstimos de 25
bilhõ~es foi concedido~_ Na ~Pt?Ca também se lev~!:!i_ em
conta a co_njuntura reinante, as dificuldades da rolagem
das dívidas dos próprios bancos estaduais, que estavam
com um número enorme de CDB's em circulação, exigindo constante reaplicação e recaptação de valores para
a rolagem desses compromissos. Além de certa indefinição com relação aos coeficientes de apuração dos índices.lnflacionários e dos índices de custo, de índices de de-senvolvimento das atividades, então, condu;zia tudo isso
a fatores conjuriturais paralelos- que pesavam também na
decisão. Afinal_ ~e contas, naquela emergência, se se decretasse, como seria o caso de não se conceder o emprêsM
timo solicitado, se decretasse a intervenção ou liqilida~o do grupo, cuja expressão, cuja participaÇãO no
mercado já era de alto significado, evidentemente, a repercussão disso, talvez, fosse muito mais danosa do que
dar-se atendimento ao emprês_timo, Tu_dS>_ isso _pond~ra
do, segundo tivemos informações, o emprêstimo foí concedido, regularmentalmente colocado em dispositivO,
bastante para dar regularidade a essa operação.
Essa operação foi feita nO dia J I de maio de 1983. Di~
o próprio Sr. Assis Paim que não pediu tanto, só tinha
pedido 14 ou 15 bilhões. O fato ê que os 25 bilhõeS não
bastaram, pois em pouco mais de 20 dias, áinda por ínM
termédio do Sr. Deli Borges, volta a ser solicitado uma
nova assistência financeira de 5 bilhões de cruúiros.
Nesta altura, já era para causar arrepios esta nova solicitação.
Ainda permaneciam as informações favoráveis, inclu_sive, ainda reforçadas pelo seu Chefe da Fiscalização do
Mercado de Capitais. De modo que, em~ora ainda atendida essa segunda assistência solicitada de 5 bilhões de
cruzeiros, ela provocou de imedíito -uma necessidade; de
melhor avaliação da situação do grupo financeiro ·corO~l. Dc:tt::rmjn_ou-se, então, urgente vistoria na entidade.
Ao mesmo tempo, ainda como objetivo sempre procurado pelo Banco Central de se obter uma maneira de evitar
q_ue a ~mpresa em liquidação, porque, o reflexo é por de·
mais danoso, nós_ vamos salientar isso, mais cedo ou
mais taTde, _aqui na noss!'l exp~sição. Entãq_, a _solução de
mercado ainda foi tentada numa última instância, para
se evitar essa liquidação. O vulto dessa liquidação iria repercutir no País inteiro, no exterior, no Japão, na China
- sei lã onde. Então, se provocou um grande conglomerado fmanceiro para estudar a possibilidade de encaropar o grupo Coroa, a esta altura, já com sinais evidentes
de impossibilidade da sua própria administração superar
a crise..
Esse gr~po financeiro passot.t a examinar rap~damente
a situação do grupo Coroa. Quando um grupo pretende
encampar o outro, evidentemente não se louva simplesmente na exibição de um papel, de um balanço, de um
balancete ou coisa semelhante. Ele quer ler as entrelinhas
- afinal de contas, ele vai assumir alguma coisa que tiQha que ficar muito_ clara, para não lhe trazer surpresa
desagradável no futuro. Então, a argúcia do comprador
é muito mais precisa, muito mais evidente, muito inais
interessada, muito mais profunda do que qualquer análise -sumária que qualquer auditor faça sobre uma insti~
tuição financeira, Ele vai ver realmente O que está por
baixo do pano, porque nós, Banco Central, via fiscalização, quase nunca apuramos. O que n_ão está contabilizado, como ê que se apura? Auditoria só examina o ·que
está no livro, só se manifesta sobre o que está registrado,
sobre o que está contabilizado.
Esta também é uma razão, entre parênteses, por que
nós sempre lutamos pela restauração da função de inspe·
torno Banco Central. Auditor como é hoje, o setor que
cuida da"JisçaJização, como é hoJe o elemento que exerce
a fiscalização, auditor, como o próprio nome indica, é
simplesmente verificação dos livros legais, mantidos pela
instituição. Com o exira-livro, só por advinhação e evidentemente o fiscalizado não_ denuncia de motu proprio.
Isso só vem à tona no livro 2, o caixa 2, a escritura paraM
leia só vem à tona nos casos de intervenção de liquidação, só aí é que se apura, isso nuilca antes.
O grupo, que foi convidado a assumir o complexo financeiro CorOa, apertou os informantes do grupo, os
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seus dirigentes, no sentido de que dissessem com todas as
letras_;_, "Mas ê só isso· que existe, só isso que está aqui
nesse balanço que vocês têm como responsabilidade, não
tem mais nada?" E pergunta daqui, pergunta dali, pressão, mais pressão, acabou o Sr. Assis Palm Cunha revelando no dia 24- se não me engano. Foi rio dia 24 de junho - _l!e não me engano, uma sexta-feira. Ele então
confessou que tinha uma deficiênda, urri furo de 200 bilhões de cruzei_ros. Todo mundo ficou apavorado com
essa infoi-mação, e evidentemente o grupo controlador
nem quis saber de mais conversa.
E antes que essa informação chegasse a nós, na Diretoria do Banco Central, ainda antes disso, novamente o
Sr. Deli se apresenta como intermediârio de uma nova
operação de assistência financeira ao Sr. Assis Paim Cunha -quando então se disse a ele;. "Bom, agora ê tarde
porque o próprio dirigente jâ confessou um rombo de
200 bilhões''. O camarada ficou transtornado, desesperado, achando _que tinha sido traído pelo Sr. Assis Paim
Cunha. Realmente isso eu afirmo, ele me telefonou no
dia seguinte, desesperado, o dia seguinte era um sábado,
foi o primeiro sábado que eu fiquei em Brasília, me teleM
fona para dizer, em prantos no telefone, soluçante, desesperado, que tinha sido traído pelo Sr. Assis Paim Cunha, quando ele revelou que tinha esse rombo de 200 bi·
lhões. Evidentemente, nesta altura, eu só pude consolar
O- elemento, que não fizesse nada, nenhuma atitude de
maior dano a si próprio e a outros; que aguardasse. Mas,
nessa altura, jâ tínhamos conosco mesmo tomado a iniciativa de substituir esse homem, ficou mais do que evidente aí a sua falha ii.a fisCalização.
Pórérri,- depOis ·msso tudo e da nossa jâ esperança esperança não, da nossa tertdência, da nossa vontade em
provocar o mais rápido possível a substituição da chefia
do departamento, ainda por for(Cado deslocamento do
Sr. Presidente do B":mco, ainda tratando das crises com o
mercado internacional, v assunto foi aguardando a melhor" op-OrtUnidade para isso e, em setembro daquele ano,
o Presidente Langoni se demite, se exnera de suas
funções e assume o novo Presidente, Professor Afonso
Celso Pastore, que também teve todos os s_cus primeiros
momentos de gestão ocupados eom a negociação de nossa divida com o Fundo Monetário Internacional.
Em flo~sa primeira reunião com o novo Presidente, tivemos a oportunidade _de ressaltar as dificuldades já surgid3.s no âmbito da fiscalização__ de mercado de capitaiS,
sugerindo imediata alteração dos seus quadros, da sua
estrutura, reunindo as duas atividades- Área Bancária
e Área de .Mercado de Capitais- numa só e conseqUente afastamento do Sr. Deli Borges. Então, eu fui autoriM
zado a submeter o assunto à Diretoria em reunião colegiada. Mas, nesse interregno, eu tomo conhecimento, em
8 de novembro de 1983, de Ul!l expediente preparado
pelo Chefe do Departamento de Fiscalização, o Sr.- D_eli
--Borges, em que ele, alterando completamente aquilo que
nos tinha dado a entender, como ter sido ludibriado, ter
sido enganado, ter sido depois traído pelo Sr. Assis Paim
Cunha. apresenta um relato em 8 de novembro de 1983,
que ê objeto do- Anexo número 8, aqui da nossa exposiçM, em que simplesmente se diz isento de qualquer responsabilidade no affaire e que todo o ass~nto apenas cabia a mim, como Diret_or, responder por ele. Todo o arfaire, todo o escandâlo, todo buraco, todo o prejuízo
causado pelo grupo financeiro era da minha única, praticamente, a minha única responsabilidade. Quer dizer,
mudou rapi~amente, totalmente aquilo que, em princf_pio, ele tinha admitido perante a mim próprio, corrio ter
sidg enganado e, conseqUentemente assumindo a responsabilidad_e, não, agora não tem mais nada;, "eu simplesmente cumpri ordens, suspendi a fiscalização por sua ordem, uma vez, duas vezes, arquivamos processos eru que
deveria ser providenciado um recolhimento, uma denúncia à Secretaria da Receita Federal Por evasão da receita,
e outros ates que nós, por ignorância de determinados
fatos, que nos foram ocultados, e hoje acredito premeditadame7;2-te_, tanto mais qu~ esses processos foram, de certa forma, manipulados, após a ocorrência de todo esse
affa_ire ~om a Coroa, de forr7;1a_ a dar assim uma impressão de que estávamos todos nós da Diretoria do Banco
Central, e eu em especial, conivente com todos aqueles
desmandos praticados pelos dirigentes da. "Coroa:", nos
.cau~ou verdadeiramente uma indignação esse relato
apresentado pelo Sr. Chefe da Fiscalização e que deveria

3774 Sábado

~5

_

instruir um pedido de informações à Presidência do Ban~
co Centr;;Jl.
O aspecto mais grave a meu ver desse relató-rio do DEFIM não era a ostensiva recusa em cumprir, na forma da
lei, as diretri,zes sobre a fiscalização emanadas da nossa
diretoria do Banco Central, do Conselho Monetárío, e
sim quanto à evidência de que fat9s relacionados à suspensão da fiscalização em 4-5-82 foram q"i'nitj<;lÕ,~_ao m~li
conhecimento, de fOrma a permitir o ate-ndimento daquele pedido de_ ~uspensão, e fora formuladQ em expediente dírígído diretamente ao Sr. Deli Borges, e embora
essa suspensão tivesse sido-autorizada por um prazo de
90 días, o DEFIM nunca mais a retomou, como seria regimentalmente exigido.
A meu pedido, após ter relatado e refutado totalmente
essas inverdades Constantes desse relatório do Sr. Deli
Borges, solicitei a·o Pr~idente do_ Banco a: instauração Oe
uma Comissão de Sindicância para apurar essas denúncias _sobre a i"ntempeStividade e inefídéJfç_ià- da fiscalização na apuração dos _fatos que levaram a intervenção
no Grupo Coroa. Embora jã tivesse sido formalizado,
nesta oportunidade, 10-11-83, o afastamento do Sr. Deli
Borges da chefia daquele departamento e da nomeação
do meu, então, Chefe de Gabinete, o Sr: Antonio Ma_rsilac de Oliveira, para novo-chefe dessa fiscalização, atas
esses assinadosjâ pelo Sr. Presidente Pastore, do Banco
Central, foi solicitado que a divulgação dessas nomeações se aguardassem ainda I ou 2 dias.
Mas, evidentemente, o choque administrativo que fora
eVidenciado por essa incompatibilidade entre Chefia de
Fiscalização e _Dite(ori<i" de Mercado de Capitais,
tornou-se patente. O deslocament.o de toda uma eq~_ipe
de fiscalização, que mantenho no Rio de Janeiro, subordinada à fiscalização própria do Banco, foi por nós chamada a Brasília, e daí ficamos conhecendo detalhes., inclusive, que já havia suspeitas dli. "caixa 2" na Coroa
Distribuidora, numa entidade pertencente ao conglomerado,. "Coro_a__Einanceira" e, por meios sub-repetícios,
toda essa investigação, -toda essa informação, não fora
trazida ao nosso conhecimento.
O const_r_angimento imposto à Direçào d_O: Banco_Çentral não poderia ser por mim ignorada, diante dessa divulgação, por esse comen_tário_geral da imprensa, dando
assim uma açolhi_da, quase que i~_tegral, à denúncia do
Sr. Deli Bo!'ieS, querendo nos inculpar pof loda essa
questão, evidentemente me levou a formular a iÇéia de
me afastar das minhas funções, até o definitivo esi:tareci.;mento dos fatos por mim denunciados, e a ser objeto da
sindicância, então, constituída por ato do Presidente
Pastore. En_tào, por Uni ·expedíente que dirigiinõs ao Pre· ·
sidente do Banco, que constitui o Anexo 17 desta nossa
exposição·; pedimos o afastamento temporário, até que a
Comissão de Sindicãncia chegasse às conclusões sobre o
seu trabalho. E ao mesmo tempo, nessa oportunidade, o
novo Diretor que me substituiria pedia o afastamento do
meu Chefe de Gabinete.
O relatório da si"ndicãncia está abordado çm diVersas
páginas aqui do relatório. Na verdade, os fatos apurados
pela sindicância conftrmam, integralmente, a nossa denúncia aci Presidente do Banco, que a ele encaminhamos,
em novembro. o expedíente 83/93.
"" Entretanto, a sindicância, embora tenha apurado realmente os fatos da maneira como eles ocorreram. pratica
uma incoerência ao comentar,_ ao apreciar esses a tos e as
conclusões que ela apresenta no relatório. Embora, taxativamente, colocado no relatQrio na Comissã·o de $indicância, a realidade dos fatos da forma como nós tínhâmos denunciado, ela ainda faz ilações, atribuindo a nós
omissão na condução dos trabalhos _afetos ao DEFlM e,
de certa _forma, procura dizer que teríamos favorecido,
os interesses do Grupo Coroa, aludindo evidentemente à
suspensão por 90 dias, ao arquivamento do processo, em
que já se fazia que, ~epois_, passou a fa?.er alusão 1).. "caixa
2" da Cor_oa Distribuidora, inferindo que ess_es nossos
despachos, esses nossos atos de atendimento da S_\.J.Sp_ensão .da fiscalização por 90 dias e de arquivamento desse
processo, onde haveria, condicional, haveria indícios da
existência d~. "caixa 2" tinha sido por nós sumariamente
arquivado. Não é nada verdade. A suspensão foi deferida em 4-5-82, em expediente dirigido ao Sr. Deli Borges,
em 30-4-82, pelo próprio dirigente da instituição, alegando razões de auditori.a interna e necessidade de atualização de dados da sua escrita, solicitando, por conseguinte, um prazo de 90 dias. Ante a informá.çãõ da fisca-
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lização _de que nada havia de irregular

epor ela sugerido

que se desse atendimento ao pleito, nào tivemos na-da
rilais ~O que dizer de aco_rdo. Não há nada de irregular, o
próprio chefe da fiscalização acha que deve atender o pedido, pois não, Confio no chefe, não tenho p-or que duvidar dele, até então, de acordo,_como çm inÇI.men~s Ol,!tros
d::i mesma natureZa, talvez.
lamj:lém ve~ a. slndicânda dizer que o arquivamento
do pfoceSso em que se anotou, se.(ez constar relatórios
indicativos de indícios de caixa 2 na Coroa Distrl.buidora
também mereceU_de nós um arquivamento. Não foi isso.
O que nós arquivamos nesse processo foi uma proposta
de comunicação à Secretaria da Receita Fc:Q~ra,l de fiilha
de recolhimento de Imposto de Renda; este foi o parecer
r1:os trazido para julgamerito para decisão_. Com_l.ln_iç_ar~
se-ia ou não à S"eàetaria d_a.Reçeita, Fed~ral a, denúncia
sohre falta _de f!!CO!himent.o do Imposto, ~lat~vo a Ini~
posto de Renda, relativo à Coróa Distribuidora. __
Entretanto, nesse próprio parecer nos encaminhado
para- decisão, dizia que O infrator, ó faltoso, o relapso j:l
tinha recOlhido espontaneamente a parcela do imposto
inerente àquilo a que--o relatório _dizia respeito; o relatório dizia respeito a uma falta de recolhimento de imposto. Já foi recolhido Q imposto? Jã. Então não há objeto a comtiri_ícar à Secretaria da Receita, comunicar o quê.
Uma ~rregularidadejã sanada? Então, arqtüve~se, diante
do recolhimento espon1âneo do imposto lrierente. Subrepticiamente deste processo fora acrescentado indício
de Caixa 2, a posteriori. Aí está a mã fé. Evidentemente
se isso constasse, não era só õ caso de comünicar à Receita; o Caixa 2, para mim, ê irregulartdade gravíssima,
de:c~~ta-s_e a intervenç~o. não pode passar por isso. E nào
são 175 casos de Caixa 2 Coisa nenhuma, que o Sr. Deli
afirma terem sido arquivados. Voltaremos a esse tópíco:
mais na frente.
o fato é que uma segunda suspensão ~e fi~calização,
quando por força de indícios já-Sêrios do-c9flhecimento
da Fiscalização do Rio de Janeiro, dos nossos inspetores
do Rio de Janeiro, que controlavam à distância ou diretarriente controlavam as atividades das empresas do
Grupo Financeiro Coroa, já se tinha mais indícios dt;
graves irregularid.adeii;-tãlvez Já, a essa alfura,"
salientando-se_como evidente a emissão de letras frias.
Então, estando de féiias "taO.tO o Chefe- do DepartamentO da Fiscalização de Bra"sO_ia, O 6fgao-geial-que comanda a Fiscalização, assim como o Chefe Regional,
aquele que--a tua especificamente na área do Rio de Janeiro, é o REFIM, Fiscalização Regional do Mercado de
Çapitais: também efu. férias, o seu chefe, os dois adjuntos, os dois substitutos1 o de Brasília, nã Chefia Geral do
Departamento e o adjunto na Chefia do Departamento
Regional, à vista do quejâ estava sendo relatado a eles,
quer direta, quer indiretamente sobre a grave situação e
a grave irregularidade praticada pelo Grupo Coroa, determinaram ·ambos, o primeiro aliás ao segundo, a realização de uma inspeção integrada em todo o conglomeradó-. Isso foi ein princípio dejane1ro e caüsou uma verdadeira euforia no quadi-o da fiSCalizaÇão, porque, afirial,
nós vamos entrar no Grupõ COroa, diziam os inspetores.
E fOram realmente para lá, mas. logo em seguida, recebem uma comunicação do chefe, então régional na época, o chefe subStitUto, de que a determinação fora suspensa por motívo de ordem superior. O fato é que .o Sr.
Deli Borges, ainda localizado, não sei de que forma pelo
Sr. Paim, já que es_tava de férias, como -ê fãcillocalizar
um cara de féríaS? Geralmente funcionário do Banco
Centrai aproveita as lerí<is para sair, Pelo menos, da sua
sede para ir ·a um lugar qualquer de recreio.
Muito bem, ele acabou sendo localizado pelo Sr.
Paim, e transmite uma determinação para suspender a
fi~calização, em ferias, dizen_do atê que me ouviu a respeito. Na ocasião, eu relatei iSSo no depoimerito préstado à sindicância, de que não me lembrava absolutamente
de ter re~ebidO nenhum pedidO nesse sentido, quer do Sr.
Deli, quer do Sr. Paim, ninguém se dirigiu a mim naquela oportunidade. Se o Sr. Deli tivesse me perguntado, se
tivesse me solicitado, se o processo tivesse vtrido também, por escrito, com uma informaç[o :PTópría do Departamento e, se nada constasse novamente em desabo~
no, talvez eu pudesse ser autorizado. Foi o que eu disse
eticamente, não quer dizer que eu deferísse dessa forma.
A ocasião poderia provocar outras indagações, o fato ê
que não me consta que eu tenha sido ouvido a respeito,
não me lembro disso absolutamente.
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De qualquer forma, a nova fiscalização fora suspensa,
em janeiro de 83 e, se realmente, como propala _o Sr.
Pa_im_, se h<J.Yiíi o acordo com as autoridades de que se
absteria de examinar a Fínanceira, ·parque cert<ilnente
aquelas irregularidades em que éramos todos conivent~.
v_iri~, à )uz, ~ evidente que, se esse acordo realmente
existisse, o que iríamos fazer? Tão logo mudou a Chefia
do Departamento, ficou um substituto, teríamos dito:
"olha não vai lá, porque tem interesse superior em jogo
aí".
EQtão essa ordern não foi transmitida, tanfo não foi
transmitida que os adjuntÇlS substitutoS~ tão logo tomaram conhecimento, regularmentarmente providenciaram
as_ inspeções que se faziam necessárias. Então, esse acor" do, ,por_ ~i só, cai por terra_, nunca existiu coisa nenhuma
de complã"cênda e muito menos -de conivência da autoridade nesse particular; havia sim uma ignorância do que
havia sido feito criminosamente pela administração do
grupo Coroa, tão log~ assumiu a Corretora La!ll'eano, a
partir de mc!ados, de princípios de 1981.
Também assinala a sindicância que os balanços da Financeira Coroa apresentavam, no seu passivo, um volume de aceites cambiais superior ao de financiamentos da
institJ,1ição, o que à primeira vista pode denunciar a emissãO de letras de câmbio, não calcadas em operações ativas de financiamento, por conseguin-te sem lastro, como
se jâ af representasse letra fria, o que não era. A sindicãncia nos imputa de menos cuidadosa flO procurar averiguar mais precisamente essa anomalia.
Em primeiro lugar, o simples fato de você reconhecer
a existência de câmbio, de aceites cambiais- na sua escrita,já deiXa de sefletra fria, letra fria é aquela qU:e não estã registrada. A Fin-anceira esconde, emitiU sem registro.
Agcira ela regístioU. Então eu assumi. 'E'. como se eu assumisse uma promissõria para pagar, uma letra de câmbio.
A anomalia, a primeíra vista, seria evidenciada no fato
de que esse volume estava superior ao volume, ao lastro
q'ue deve amparar a emissão dessas letras, que são as
operações de financiamento realizadas pela financeira.
Ao tomar conhecimento disso, chamei o Chefe da Fiscalização e mandei averiguar esse negócio, maridei Ver o
que é que estava ocorrendo, por que existiam aceites
acambiais em volume superior aos financiamentos.
Mandei verificar· se essas outras operações aqui registradas no ativo da empresa, sob o título. "outros créditos",
também não estavam amparando essas letras de câmbio
e se, softiadoS os financiamentos puro e simples com esses outros créditos, não dariam amparo à emissão naquele volume de letra de câmbio. Tudo isso foi_ apresentado ao Chefe da Fiscalização. Este procedeu as diligências necessárias, as averiguações necessárias, ·ableve dos
inspetores que cuidaram do assunto o_ relatório respectivo, está à disposição do Banco Central- que afirmava
que, pela apuração feita, a empresa estava se utilizando
de operações de financiamento de curto prazo, cujo recebimerito, ~uja realização era movimentada· para propor~
cionai' resultados no próprio mercadO abertO. -Reduziuse o volume de financiamento, aumentou-se aquilo que
era disponível como caixa, aplicado por conseguinte no
mercado aberto, sem que houvesse a correspondente baixa de letra de câmbio. Momentaneamente, estava ocorrendo_ essa disparidade, e que, no dizer da inspeção realizada, não era caso de irr~gularidade maior. Inclusive, já
tinha ÇlCorrido cm outras instituições da mes:ffia nature~
za. Então, a imputação que nos querem atribuir, de responsabilidade pela falta de averiguação desse d~talhe,
imputaçãO essa formalizada pela sindicâncía, também é
inteiram~nte improcedente.
Ainda como arma de defesa em faGe da denúncia, da
co"mprovação da denúncia por nós formalizada ao Presidente do Banco Central, comprovada pela sindicância,
como relação aos seus atas delituosos. o Sr. Deli Borges,
em sua defesa, procura fazer umJ'u[garnento sumário dos
nossos quatro anos de gestão na Diretoria de Mercado
de Capitais do Banco Central.
E a sindicãncia, talvez ingenuamente, saindo do próprio objetivo da sindicância, acolhe, dá uma certa acolhida a esta denúncia, que foi preparada através de um
exaustivo dossiê, composto de 625 laudas pelo Sr. Deli
Bo_rges contra a nossa gestão na Diretoria do Banco
Central. 1:. um fato inusitado. Jamais ocorreu tamanha
desobediência, tamanha deslealdade no Banco Central
entre chefias, entre funcionãrios, e ninguém, nunca, em
__ .tet?p~ algum, em toda a existência do Banco Central, e
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anteriormente, em toda a existência daSUMOC,_e, anteriormente, em toda a existêti.cia do Banco do Brasil, c,
anteriormente, em toda a existência da Caixã. de Imo-bilização Bancária, da Carteira de Descontos, órgãos em
que exercemos quase que a vida inteira as nossaS ativida·
des, nunca, em tempo algum, tamanho acinte contra superiores, num ato tão prejudicial à instituiÇão,- âe" um
modo geral, foi praticado. _
Nesses quatro anos de gestão, desde os princípios
aprovados pela Díretoria, -COlegiada do Banco, no sentido de atuar o Banco Centrai no aperfeiçoamento do sistema financeiro, e de mercado de capitais, e na salvaguarda dos interesses dos investidores, e ~o ~r~ter p_r_e:-. _
ventivo e orientador, primeiro de tudo a ser realizado
para a fiscalizaçãO, e, por último, o seu_ carãcter punitivo, tudo isso mereceu críticas ferrenhas -deSse elenlento,
crítiCas qüe jâ não eram dirigidas a mim, nesta Oportunidade, e, sim, críticãs à própria i:l.ir-eforia, como i.ini -fo-do~
do Banco Central, críticas às decisões do Conselho Monetãrio Nacional, críticas ao Governo. Isso é indiSciplina. E por essa indisciplina manifesta, comprovada, esse
elemento acaba de se~ punido cc:>m demissão do Banco
Central, sem prejuízo da ação pública, pelos ciilnes cometidos e o prejuízo causado à instituição.
Não poderíamos deixar de abordar a questão tão propalada do voto sobre IOF na Coroa Financeira, cujos
termos, tomados num contexto isolado, têm sido maliciosa e engenhosamente enfocados para pretender que_ o
Governo tenha pactUa-do com ·os desmandos.oco~ridos
no Grupõ Coroa, emitente-, cOmo -é do Conheciniento
público, de elevado volume de letra$. "frias", ou seja, letras não contabilizadas, fraudador de posições contãbeis
e emitente de cheques sem fundos, crimes e;;ses pel~s
quais respondem, na Justiça, os seus responsáveís.
Já foi dito; SrS., que à Sr. Assis Palm, na ânsia ·de tentar diluir suas respoi:tsabilidades pelos crimes praticadOs,
estã usando uma tática verdadeiramente suicida: a de
procurar, por todos os meios e recursos ao seu alcance
(meios e recursos esses que não devem ser pequenos, em
face do tamanho do rombo finanCeirO por ele dado, que
lhe tem propiciado contratar os melhores advogados do
País e acesso permanente ao_ noticiário da imprensa), incriminar autoridades e o pf6Pfi0 Governo, c.omo ccresponsáveis por suas prãticas criníinosas, o que ê, verdadeiramente, o cúmulo do absurdo.
Vejamos, em primeiro lugar, os termos dos itens 1 e 2
do referido voto, que dizem o seguinte (Anexo n~' 15):

"Como já ê do conhecimento de V. S•s, em decorrência de mâ gestão, a Laureano Corretora chegou a uma grave situação de iliquidez que, aliada à
incapacidade de seus controladores em recuperã-la,
acabou levando à busca de uma solução de mercado
que, de um lado, atendesse à necessidade de recuperação da empresa, via nova adminiStração e apOrte
de recursos e, de outro, evitasse os percalços que, fatalmente, adviriam de medida mais drástica por parte do Banco Central.
ConlO resultado de demorados entendimentos,
conduzidos sob ciência deste órgão, chegou-se, finalmente, à solução representada pela assunç.ão do
controle acionário da Corretora pela Coroa S.A.Crêdito, Financiamento e Investimentos- que, entre outras razões, era, naquela ocasião, a maior credora da Laureano -.-com mudança de sua denominação para Coroa S.A. - Correto_ra de Valores."
Realmente, como solução de mercado, inúmeras vezes
praticado pelo Banco Central, e à vista da situação insustentável a que havia chegado a Laureano, situação essa
que havíamos exposto à Diretoria do Banco Central em
reunião de 3 de dezembro de 1980, 2 ou 3 meses antes da
sua assunção pela Coroa, já. hãvíamos então manifestado_
que a única forma, única inedida -a tomar- seria a da intervençã.o ou liquidação, se ainda, mais uma vez, não
fosse possível obter-se uma transferência do seu controle
acionário à instituição de maior porte. O Grupo Coroa,
que já desfrutava de excelente __situação económicofinanceira, por si mesmO, por eleS próprios de~onstrada,
pelas informações cadastrais obtidas pelo_ Banco Cen_tral
seis meses antes, se apresentou ao Banco Central como
interessado na constituição _de um banco de investimentos, e para o qual estava disposto a inverter, a investir,
pela autorização de funcionamento de um banco de investimento e pelos encargos que o Banco Central naque-
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la época-pretendia e~igir dos illtf:ressados na obtenção de
tais institúi:"ç_ôes, mais de 400 milhõ~ de cru~eíros,__preci
samente 460 e poucos milhõ~_de cruzeiros. Ml,líto bem!
Esta evidente capacidade financeira, as 6tímas informações de _que desfrutava o grupo, a sua posição de
grande credor do Gr_upo Laureano e_ ainda os vínculos
que jã s~ _evidenciavam, jã_ eram evidentes entre as instituições do_Grupo Coroa, entre o Sr. Assis Paim Cunha e
o Sr. Roberto Laureano, principal mentor da Corretora
Laureano, vínculos esses que remontavam hâ mais de 10
oú 15 anos, desde 1970 ou 1971, lO ou 12 anos. Tudo isso
i'efOrçavã Õnosso argumento em convidar, para assumir
a própria Laureano, o Sr. Assis Paim Cllilha. Nada mais
natural, nada mais simples, era o caminho mais fácil de
se dar solução ao problema.
Diz o Sr. Paim-quenão tínha sequer 50 milhões de cruzeiros, na época, para dar cobertura a um passivo que e~e
depois estima em 55 milhões de dólares, que ele sena
obrigado a assumir nessa operação.
_
Muito bein. Em primeiro lugar, de acordo com os nossos elementos, com os noss!)S _dadqs,_ o que ele iria assumir era provavelmep.te um passivo a descoberto, quer dizer, uma diferença entre valores ativos, contabilizados e
avaliados pelo Bancp Central, e__yalores passivos, constantes da escrita da Corretora Laureano. Essa diferença
entre valores ati vos e passivos era negativa, oU seJa, exis- ·
tja um pa~ívo maior do que o ativo, ao redor de 300 mi~
lhões de .c,ruzeiros. Ora, P.ªra um _grupo ecõnômícofinancelrO, que já provara dispor de mais de 400 milhões
disponíveis em caixa, para constituir; poucos meses an:tes, um banco de investimentos, pela sua esplêndida situação económica, detentora d~__ valiosíssi_mo patrímônio
_imobili~rio - (azendas, lojas, lojas comerciais, ainda da
ocasião). ~: Ban_CQ Comerci~l. ~di_fícios próprios, enfim,
-um património valiosíssimo, como fazendas, a Fa~enda
da Bocaina, não sei aonde - tudo isso era, para nós,
J1?-0tivo,_ arg11mentação bastant~_par_a _conyencê-lo. Era o
~inelhor q~ tinha condições de assumir esta posição de
- 300 milhões negativos de passivo a descoberto. A esse
grupo, chamado, convidado a participar dessa nego~
ciação, facilmente s~~a possível mob~lizar recur:sos fi~
· nancejros Com esse cãdastr~ fantástico, com eSs~. d~~
volvimento· empresarial, vindo áo longo dÕs anos, demon~trado por eles, e reconhecido pelo mercado._ Facilme~te se~ía. possív~l ~le _J?lObilizar, naturalmente, regu~
larmente, dentro de qualquer operação financeira, nor~
malmente praticada por qualquer estabelecimento ban~
cário, ·o ~apitai ne_cessário, para dar atendimento, nos
primeiros momentos, às exi&i&iiiôades que porventura ti~
vesse que honrar na corretora que estava assumindo. Então, não eram só os 50 milhões que tinha disponível. O
potenCial para conseguir recursos era incomensurável.
Por que dizer que, pelo fato de que não tinha os 50 mi~
lhões, ou tinha só os 50 milhões, nós deveríamos concordar que ele emitisse letras frias? ...Vá plantar batatas!"
Então, não pode ter sido, evidentemente, a assunção
da Laureano, como ele Assis Paim tem afirmado freqUentemente, o motivo da sua quebra. Não ê esse o motivo! Não pode t1!5' sido esse! E depois, os outros atas
praticados pela nova administração na Laureano, agora
já Coroa-Corretora, que liberou as eventuais responsabilidades dos antigos administradores, por insuficiência de
ativo, por superveniência de passivo- tudo i~so foi liberado - a instituição passou a dãr lucro. Ele próprio relata isso, o Sr. Paim, c_omo uma das maiores transações,
das melhores transações por ele feitas, entre as inúmeras
que ele declara ter feito anteriormente com pleno sucesso, mais uma de pleno sucesso da sua capacidade empresarial, do seu tino comerciaL A sua percepção de time,
como ele assinala, nas suas declarações, o levaram a realiz~r um dos melhores negócios da sua atividade empresarial. Um ano depois foi ãquele descalabro que todos
nós conhecemos.
Ainda assina,lando o voto, reportando-me ao voto, teima o Sr. Pai~ em afirmar que toda essa atuação crimi~
nosa, princiPalmente de emissão de letras frias, para dar
cobertura às exigibilidades da corretora assumida por
eles, seria do nosso conhecimento e da nossa aprovação.
Acabei de dizer que absolutamente não foi.
O segundo' aspecto que tem sido levantado diz respeito
à questão do emprêstimo obtido na CEF pelo grupo Coroa, com o objetivo de_ dar a entender Q~:t_e o Diretor da
DIMEC e o próprio Banco Central conheciam previa-
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mente e estavam coniventes com uma suposta irregularidade.
~obre esse empréstimo, esse livro editado pelo Banco
Central faz longos comentários a respeito e assinala a
sua perfeita regularidade! inclusive com relação ao objetivo do empréstimo obtido. Mas, com relação à alegação
de que todos conhecíamos previamente e estávamos coniventes com a pretensa irregularidade, essa malícia e engenhosidade de raciocínio feita pelo Sr. Paim não resiste
a mais superficial análise, pois o voto da DIMEC foi elaborado em 28-7-82, um ano e meio após a assunção, pelo
Sr. Paim, na Laureano.
Então esse voto apenas relata o que nós apuramos e
- que foi feito pela nova administração. Não estamos di~
zendo que mandaram fazer isto ou aquilo; estamos relatando o que eles fizeram. Isso foi um ano e meio depois,
baseado_ no relatório da inspeção -feita em julho, agos~
to, outubro, dezembro, não sei que data, na Coroa Cor~
retora - que apurou o que a administração fez. Evidentemente, foi feito com o intuito de sanar, de procurar regularizar tudo aquilo que encontrou de irregular na pr6pria Laureano, que tinha irregularidades, todo mundo
sahe disso, nós sabfamos disso. Agora, a maneira como
issci foi corrigido é que nós viemos a saber após a fiscalização, a vistoria realizada na Coroa, meses depois da assunção, e isso foi relatado no voto, foi objeto do voto. O
voto, assim, não antecipou o fato, e, sim; relatou-o.
No parecer da vistoria que deu margem ao voto está
dito expressamentt;:;:

.. Do complexo relacJonamento da Coroa Corretorã (ex-Laurean~)_co_m a Coroa Financeira existia,
em ~0-6-81,_ posição _de venda fictícia de, .. ''Obrigaçêies da ELETROBRÃS", na elevada importan~
cia de CrS 820.102.829,00, cuja origem foi a absorção pela Financeira de aplicações de clíentes,
junto à Laureano, que se achavam totalmente sem
garantia."
Absorção de créditos de clientes ê como se nós tivéssemos comprando o crédito desses clientes, nos subro~an
do nos direitos dessa aquisição perante a Corretora.
Cõnsequeritemeóte, na prãtlca, a Coroá Corretora estava comprando créditos de terceiros. t uma aquisição de
direitos, é uma aquisição de ativo, e, depois, para reta~
mar essa carteira, esses ati vos inexistentes à pr6priã. ·coroa, de modo a limpar, no caso, o balanço da financeira,
que estavam com esse ativo fictício, já" que "era uma carteira inexistente, a Coroa Financeira devolveu essa carteira à Laureano, mas não recebeu dela o dinheiro correspondente. Ela não pôde dar baixa numa carteira sem
ter uma contrapartida. Então, momentaneamente, a
Laureano ficou devendo à Financeira, e, depois, a própria administração da Financeira transferiu, modificou,
tirou a Laure3.no como a sua "devedora, a Coroa Corretora como devedora, e pôs em seu lugar a empresa holding do Grupo, a SNCI, por esses Cr$ 820.102.829,00,
que não representaram recursos monetários entregues
inicialmente à Coroa, e, muito menos, o recebimento,
pela financeira, como devolveram isso c-ontabilmente,
como jogo contábil, um artifício contábil, à pr6pria Corretora.
Então, não representando financiamento, não representando empréstimo, não tem cabimento a incidência
de imposto. Não se tratou, absolutamente, de isentar,
nesse '{Oto, como quer fazer crer o Sr. Paim, tendo em
vista o famoso acordo de dar cobertura a tudo o que eles
fizessem, não se tratou de isentar o Grupo Paim de Um
imposto que incidiria sobre essas parcelas de lançamentos apenas, tentativas de saneamento das escritas, quer
da Coroa Corretora, quer da Coroa Financeira. E não
havendo empréstimo, não havendo cessão de recursos,
para tanto, não se trata de operação sobre a qual incida
o IOF. A aquisição de ativo, fictício ou nlo, itão está sujeito a IOF.
O próprio histórico dos lançamentos feitos à ~oca, da
partilha contábil em relação a essas transferências, depois acabou sendo a SNCI quitada do empr~timo com o
produto daquilo que ela conseguiu levantar na Caixa
Econômica. O próprio histórico do lançamento dá a
notícia, esclarece, historia a origem desses recursos, com
os quais a SNCI liquidou a sua poslçãQ, .. devedora" junto a Coroa Financeira.
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Dentro dessa parcela de Cr$ 820.102,829,00, que foi
objeto de verificação da nossa fiscalizaçãO, inclui-se uma

parcela de Cr$ 35l.OOO:OOO,OO, aí, siril, C:Orisignada como
adiantamentos_- no histórico dos lança_mentos feitos~
realizados pela Coroa para a aquisiÇão de crêditos de terceiros, para regularização das posições de clientes que

eram credores da Coroa, porêm, sem lastro nas operações na carteira de títulos que a Corretora possuía.
Esse lastro, como dissemos1 era inexistente, mas esses
créditos, evidentemente, tinham que ser cumpridos, exigidos. Exigidos como eram, foram atendidos pelo novo
administrador.
Isso que foi dito como adiantamento, 351 milhões de
cruzeiros, e que por sua vez_ está englobado, faz parte, ê
parcela integrante dos 820 milhões jâ referidos, sobre es~
ses houve dúvida se caberia ou não caberia a incidência
do imposto, do IOF. Mas, Como eu disse, tratou-Se tiiln~
bém, aqui, embora não bem caracterizado na prática, de
aquisição de direitos cre~itõriõs de terCeiros; que esta~
vam credores juntos à Corretora assumída. Aquisição -de
direitos, não representa empréstimo,- é- a··aqUiSíção também de posições, é uma cessão de créditos, como faz o
Banco Central. Hoje, quando um banco qualquer entra
em liqUidação, os seus depositantes cedem os seus crê-ditos ao Banco Central, e nem por isso essa operação está
sujeita a IOF. Além do mais, oomo já foi dito, se sobre os
820 -milhões não cabia a incidência de IOF, também
sobre os 351, que estavam englobados dentro dos 820,
como foi aSsinalado que sobre essa parcela não caberia a
incidência de imposto, evidentemente, sobre os 351 também não incidiriã~-Eiitão, não hOuve aqui nenhuma
isenção de imposto, como quer fazer crer o Sr. Paim.
Nós não_ isentamos coisa nenhuma. O fato é qUe neSses
casos não cabem a incidência, não cabem a incidência de
imposto.
Sobre os 55 milhões de dólares que o Sr. Paim alega
ter assumido como furo da Laureano, eu já falei sobre
isso de certa forma. Diz ele que esse furo, que foi obrigado a assumir, exigiu dele que gerasse recursos superiores
a 1 bilhão para cobrir esse passivo, esse furo.~ Não é passivo, é furo. Já demonstrei que furo seria piissivo adescoberto, e não ê. No máximO ele poderia dizer que isso
aqui ê passivo, total do passivo, que se ia vencer em prazos diversos, alguns de imediato, alguns a médio prazo e
outros a longuíssimos praios.
Também alega que nessa parcela já estava incluída
cerca de 15_ milhões de dólares, uma operação feita por
uma empresa coligada ao Grupo Cotoa, ao Grup-o Laureano, empréstimo levantado junto ao Banco do Brasil,
através de uma operação regulada através da Resolução
n9 63, uma operação de 14 milhões, 895 mil dólares. Por
que ele assumiu esse passivo, ninguém sabe. Não era passivo da Corretora Laureano. A troco de quê ele foi assumir isso? Só pode ter assumido porque devia ser um bom
negócio, era urna operação ainda vencível a lo_ngo prazo.
A Araguari dispunha de recursos, dispunha de lastro suficiente para bem garantir éssa- operação. Por que_ ele a
estava assumindo? A troco d.e quê ele assumiu? Só porque foi uin bom negócio. Ninguém ia pedir para ele assumir coisa nenhuma. Isso não era passivo da Laureano.
Então, dos 55 já reduz para 40. Foi de 40 ou de 55 milhões de dólares que o Dr. Paim alega ter gasto. Não gastou nada desse particular, mesmo porque todo lastro que
serviu de base para a concessão, para o levantamento do
empréstimo juntO a Caixa Económica fo~ obtj~o comJecursos, com valores advindes do patrinlônio das etiipresas absorvidas pelo Sr. Paim na "transa:ção com a Corretora Laureano. Não pós nada dele, consequentemente.
Apenas eram recursos mobilizados a_longo prazo que
ele, com a sua capacidade empresarial, com a sua boa ficha cadastral, obteve na Caixa Econômica,-mobilizando
esses recursos de longo prazo, transformando-Os erri recursos imediatos~ E-ÇOin_esse;s r::eçp:r:soiipago\Llquilo ciue
ele mesmo era credor da própria financeira, pagou 820
milhões à financeira, que ficou debítada ã- SNCI, que
não representou a transferência de recursos, como já demonstrei. Naquele dia recebeu de volta através da financeira. Qu:er dizer, onde ~ que está o gasto desse negócio
todo? Ele não gastou nada. Eu não tenho ele_me_ntos para
analisar, mas por aí, só por aí se deduz isso.- Afinal de
contas, ele não gastou_ nada. E confirma então aquilo
que ele apregoou um ano e meio depois;-em Setembro de
82, corria O melhor negócio realizado_ n_a vida dele.
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Cteio que jã falei deritais, effibOra tentando resumiressas 62 pãginas aqui _do relat~rio. Então, vou~me pôr à
disposição agora, para as eventuais perguntas, dos dignos membros da Comissão e dos Congressistas aqui presentes. E apenas eu quero dizer que falei sobre fatos íri:cidentes operacionais, sobre leis e sua aplicação, sobre
ação operacional de homens públicos, sobre erros humanos, sobre crimes impuneS, sobre projetaS, sObre dificul~
dades, descrevi sobre o passado e suas lições, mas não falei sobre os homens e sobre suas emoções, frustrações,
decepções e ambições.
-Perante Vossas Excelências quero ter o privilégio de
externar o profundo sentimento-de vazio qu·e me resta no
coração ao fim deste episódio. A frieza dos fato·s narra~
dos, sua complexidade para entendimento e elucidação,
trazem uma alma inYisivel com a carga das emoções humanas. Ao longo dos meses em que o processo CoroaBrastel teve seu acidentado curso, longas foram as noites
insones. Muitas foram as vezes em que a emoção venceu
a razão. Em cada uma dessas derrotas invoquei a D~us,
forças para: continuar lutando e acreditando nos homens, em sua justiça e lealdade, em sua coragem moral,
na pureza de suas ações na busca d_a verdade.
Quantos foram os lesados pela ação criminosa do Sr.
Assis Paini:Cunha, no_ mercado financeiro? Quantos fo~
ram aqueles que perderam suas economias de uma vjda
de luta e- sacrifícío e junto- com~ elas a ·realização de pe~
-quenos sonhos e grandes metas? Quantos ficarão itripunes por seus crimes sociaiS? Quantós "fol"ain injustamente
acusados de omissão e _conivência com a ação criminosa
daquele empresário? Como-corrigir tantOs efros? COmo
responder a tais perguntas? Como suportar tanta injus~
Liça?
Se por um momento fosse possível afastar do coração
_dos homens qualquer comprometimento de cunho pessoal, de suas ambições pOlíticas, de seus intere_!!s&S econôrnicos, de suas frustrações pessoais, de animosidades
próprias, de prevenções inexplicáveis e injustas, talvez
pudéssemos alcançar a verdade sobre a questão CoroajBrastel e a punição daqueles que se beneficiaram criminosamente da economia popular.
o Banco Central do Brasil jamais roro:u-ser_á C"a$a de
negócios ou antro de corrupção, como pretendido por
alguns.
_
__
_ _
- --- _Uma __instituição de sua importância, que com o seu
passado de serviços prestados a esta Nação, não pode ser
julgada pela ação eventual de quem quer que seja, ainda
que com uma ação isolada possa comprometer a honra
de seus servidores, aos olhos ·dos menos avisados.
Os fatos demonstram a correção do comport-amento
- institucional no caso do Grupo Financeiro Coroa. Ao
permitii o acesso daquele grupo financeiro ao mecanismo de liquidez, apartando· lhe recursos da ordem de Cr$
30 bilhões, cumpriu-se a legislação aplicável ao caso. Zelar pela solvência e liquidez dos sistemas financeíro e de
mercado de capitais é competência legal imposta ao Banco Central do Brasil. Por fim, afastada a possibilidade de
uma negociação de mercado, intervir e liquidar extr::ajudicíalmente as instituições do Grupo Financeiro CorOa,
ao conhecer sobre .os desmandos operacionais, ali prati·
cados por homens inescrupulosos, é também de sua com·
petência legal.
Se havia comprometimento de autoridades nos des·
mandos operacionaiS do Sr. Assis Pa-im C linha, como explicar a pronta ação do Governo ao conhecer sobre as
imoralidades por ele e pelo seu grupo praticadas? :t: incompreensível o ataque ao Governo e aos diiigent~ do
Banco Central do Brasil, que agiram prontamente ante o
~scândalo que se desenhava a partir do conhecimento
daqueles fatos. Como admitir, sem amargura, as duras
imputações que me foram feitas atravês de_ órgãos da im·
prensa pela consptração interna que p-ermítfu ·o Sr. Assis
Paim Cunha, por breve espaço de tempo, fugir ao con~
trote institucional da fiscalização do Banco Central do
Brasm Ao conhcer os indícios da anormalidade, imediatamente os denunciei ao Presidente d_p_ B~nco Central do
Brasil exigindo a pronta apuração do ocorrido, e a pu-n!Çito-dos responsáveis.
Hoje, apurados os fatos, é por demais evidente a res~
ponsabilidade criminal do Sr. Assis Paim Cunha, ainda
impune. É, também, patente o comprometimento do Sr.
Deli Borges, punido administrativamente e denunciado
ao Ministério PúbUco, para reSponder por sua ação à
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frente ç.o Departamento de Fiscalização de Mércado de
Capitais do Banco Central do Brasil.
Quanto a mim, e a outros injustamente atiilgidOs Por
tanta infâmia,- tanta injúria, 'reStou o consolo da honra
reparada após tanta dor e sofrimento. Neste quase calvário, muitos amigos se foram põr amigos jamais terem
sido, muitos me condenaram e condenam por não se im~
portarem com a verdade e com a justiça. Entretanto, ho~
roem temente a Deus como sou, tudo _o que disse está calcado na mais absoluta verdade e confio que Ele iluminará a mente e os corações dos homens que irão decidir
sobre este rumoroso caso e isentar os injustiçados de qulalquer culpa e responsabilidade neste doloroso processo. Confio em Deus e na Justiça dos homens.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauro Borges, para formular
alguma indagação.
O SR. MAURO BORGES- Sr. Presidente, cheguei
atrasado porque estava em outra Coiníssão. De fo!rna
que não tenho, no momento, nada a interrogar.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy, para fazer as suas perguntas ao depoente.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Sr.
Depoente, no ano passado eu fiz um requerimento ao Senhor Presidente da República através do Ministro da Fazerida, de_ informações que chegaram em resposta à Cã~
_milrá_ dQ:tDeputados, e, naquela ocasião, a resposta en~
Caminhada pelo Sr. Ministro da Fazenda, veio com o esclarecimento prestado pelo então Presidente em exercí~
cio do Banco do Central o Sr. Herrnann Wey, datado de
30 de novembro de 83.
No que concerne à Financeira Coi'o.ã, a resposta ãcfi'~e
querimento de informações diz;. "O relatório de inspeção
rotineira, c_om data~bas~ de 30 de junho de 81, fOi con~
cluído em 21 de janeiro de _82, quando de_ seu_ -encerra·
menta, sem que nada de mais grave se tivesse trazido ao
conhecimento desta Administração. Ainda assim, a programação normal de fiscalização estabeleceu ação pró·
pria para o controle de todas as instituições componcmtes do. Grupo Coroa, que no caso da sociedade crédito,
finaO.ciamento e investimento foi sustado em função do
pedido feito pelos administradores do grupo, no prazo
de_ 90 djas, para a realização de auditoria por firmas especializadas".
Continuando,, "Este pedido foi normalmente deferido
em 4 de maio de 82,julgamento fundado nos indicadores
então existentes, de que aquela instituição era coiilponente de um grupo extremamente sólido, numa acentua~
da fase de expansão, parte de um todo ordinário e uniformemente fiscalizado''. Essa foi a informação presta~
da, riaquela data, quando ainda a fiscalização não tinha
conhecimento de problemas sêríos, A opinião não havia
Sido informada. E esta Casa foi informada apenas dessa
maneira, o Congresso: Nacional foi formado assim. Mas,
poucos dias depois ... Perdão, o requerimento veio_ em 30
de novembro de 83. Isso foi comunicado ao Congresso
Nacional. Mas em documento int~rno do.Sr. Heymann
Wey ao Presidente do Banco Central, divulgado pelo jornal O Estado de S. Paulo, posteriormente, o próprio direter depoente dizia ao Presidente do Banco Central que
"em 20 de abril de 82, no curso de fiscalização__levada a
efeito, na Saciedade Corretora de Câmbio e Valores MobiHárlos Lima & Lima, nossos inspetores detectaram um
possível desvio de recursos a envolver aquela sociedade,
a Co_ro·a_ DTVM. Ante a gravidade dos indí_co-s, solicitaram à REFJM a realização deve_rifiCaÇão mi dis_tribuidora do Grupo Coroa". O resulatado da fiscalização foi a
descoberta do caixa 2, em 27 de abril de 82.
Ora, aqui é uma conclusão minha, fecha aspa em Coroa.
Foi feita, então, a fiscalizaçã_o em 27 de abril de 82.
Diante de ta( descoberta, como poderia o Banco Central
suspender por qualquer período- não é nem 90 diasa fiscalização da Coroa, ato que foi __ defe_rido em 4 de
maio de 82, pelos motivos citados e repetidos hoje? Ao
próprio Presidente do Banco Centra,l, o Diretor Hermann Wey, esclareceu que havia sido levado ·a efeito, em
20 de abríl de 82, uma fiscalização, onde foram constatados os indícios das irregularidades, depois comprovadas
em 27 de abril de 82.
Aqui há duas estranhezas: primeíro, porque--ao Con~
gre'sso Nacional, à Câmara dos Deputados, não foi pres-
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tado esclarecimento completo. Agora, procura dar-se esclarecimento ao fat<l. Naquela <lportunidade, quando
não tinha vindo à tona, não foi tudo providenciado. Da
mesma maneira, estranho que a verdade sobre o caso
Coroa-Brastel não tenha feito menção ao voto sobre o
qual' V. S' hoje veio dar explicações. Mas sobre esse voto
ou vou-me permitir fazer pel'&uiúãs mais detalhadas.
Então, essa é a prilneira pergUnta.

O SR. HERJylANN WAGNER WEY- Quero crer
que realmente a inspeção na empresa, na Coroa l_)istribuidora, que teria apurado essa irregularidade, tinha
sido realízada, como V. Ex• citou; leiido o documento de
27 de abril de 82.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Foi
descoberto q, '•Caixa 2".
O SR. HERMANN WAGNER WEY - Mas o relatório dessa instituição, ao que me consta, s6 foi levado a
Brasília, ao DEFIM, em 10 de maio de 82. Só aí essa informação teria chegado ao órgão base em Brasília. Conseqüentemente, o nosso despacho de 4 de maio ainda
não tinha, dentro do processo, nenhuma informação a
respeito,

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Então, em lO de maio de 82 ...

O SR. HERMANN WAGNER WEY- O relatório
relativo a essa apuração de responsabilidade só foi redigido e apresentado com data de 10 de maio, qualquer
coisa nesse sentido. Talvez a inspeção in loco da Inspet?·
ria tenha sido feita nessa data, e aí se apurou, mas não
foi transmitida ímediaiamente a informação ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas aí, então, estava em andamento a suspensão da fist:alizaçã.o?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Ai estava
sendo realizada uma inspeção. Decorrea então o pedido,
de 29 de abril, se não me engano, o_ tal pedido_ do Sr.
Paim, dirigido ao Chefe da Fiscalização, para susPenderisso. Na certa já suspeitOt.i"ele ·- iSso_-tambEm é dedução,
não sei se é verdade - de que o negócio ia apUrar alguma coisa séria. Então, ele pediu, incontinenti, a slispen-são da fiscalização com base em outro argumento e que
acabou chegando o expediente rapidamente, porque não
é tão fácil a tramitação dOs papéis dentro de uma instituição como o Banco Central; demanda sempre exames,
estudos e pareceres di!. "n" órgãos pelos quais ele tramita
para, afinal, chegar ao diretor. Mas esse, mesmo assim,
chegou em quatro dias, sem considerar os fetiados. Che~
gou logo no dia 4 de maio, e o pedido era de 29, se níro
me engano.
O SR. EDUARDO .MATARAZZO SUPLICY Mas em 4 de maio ...

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Nessa data
pelo process,o trazido para despacho, que, alias, foi a ro:
lha Plira e Simples do pedido com Utfi ·pareee:r-nõ verso,
concordando com o atendimento daquele pecHdo demos
"de acordo" por 90 dias. Não sabíamos, nem o Próprio
chefe, quero crer, da fiscalização nessa data, 4 de ruaio.

o SR.

EDUARDO MATARAZZO SUPUCY -_

Bem, mas entào em 4_de ll!aio V. S•_ deu Q, "de acoido" à
suspensão d~ fiscalização por 90 di:is, que se eStendeu
por bem mais tempo,

O SR. HERMANN WAGNER WEY C:.: Era para ter
-

sido reiniciada.

O SR. EDUARDO MATARAZZQ SUPLICY -

Mas em lO de maio V. s~ soube dQ. "Caixa 2".

O SR. HERMANN WAGNER WEY- A ftscalização ter_n instruções, independentemente do caso, para
pross.egmr. 1:. da competência da fiscalização, apurando
uma n;regu!aridade desse tipo, dar andamento, isso é automãtJco.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Exato, mas foi constatada,

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Não me foi

informado.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Do
"Caixa 2''?
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O SR. HERMANN WAGNER WEY- Nunca. Só
vim a saber desse Caixa 2 em novembro, em outubro ou
novembro de 83, naquele tal expediente que o Sr. Chefe
dp _DEFIM cataloga as nossas diretrizes, aponta esses arquivamentos de processo. Eu me indignei e acabei fazendo a denúncia ao Presidente, de que, infelizmente, o nos·
so chefe de departamento tinha ficado louco.

O};R. EDUARDO MATARAZZO SUPLfCY Mas Por quC, então V, S• respondendo a requerimento
de inTórmações ao Congresso Nacional...

O SR. HERMANN WAGNER WEY- De que data
ê_ess.e.._afício de encaminhamento ao Cangressõ?

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Estou observan_do aqui uma Çõ;lrta, um requerimento envia·
do, uma resposta a isso, de 21 de novembro de 83 ...
,, "A resposta ao requerimento de infonnações
sobre as fafbas de fiscalização do Banco Central em
instituições financeiras e, particularmente, no Grupo Coroa~Brastel é elaborada com base em relatório
do Presidente em exercício do Banco Central em 30
_ de novembro de 83."

O SR. HERMANN WAGNER WEY - Eu já estava
;afastado do cargo nessa época.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Bem, mas tem a sua assinatura. Trinta de novembro de ...

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Trinta de
novembro?

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Pelo menos f<li. •.

O SR. HERMANN WAGNER WEY - Deve ter algum engano aí, porque eu já estava afastado do Banco
desde o dia 23 ou 24 de novembro.
O SR. EDUARDO MATARAZZOSUPL!CY- Foi
encarni!tba.d.o à Câmara dos Deputados ...

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Ele deve ter
sido preparado na nossa Diretoria, com a nossa assesso--ria, para encaminhamento. Não sei se esse preparo jâ tinha sido feito após a obtenção dessas informações que
provocaram a minha representação ao Presidente. Talvez tenha sido preparado antes, pois isso vai ao gabinete
da Presidência, e lá pode demandar mais algum tempo
para a datilografia e tudo mais. Agora, estou estranhando que ele tenha sido datado de 30 de novembr_o. ,Não é
possível! Eujá-estavà-afastado, nessa época, do Banco.
------:0- meu requerimento de afastamento estã aqui, e foi
deferido logo no dia 24 ou 25 de novembro, e nunca mais
Compareci ào Banco Central.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYQuer dizer que sobre o relatório ...

O SR. HERMANN WAGNER WEY- O certo é
que nd preparo dessa resposta, eu certamente não tinha
conhecimento ainda desses detalhes que denunciei ao
Presidente do Banco Central, senão seria incOererite, evidentemente,
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -Em
noVembro de -83 V. S• não sabia ainda ...
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Fiquei sabendo no dia 8 de novembro de 83,

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLJCY- Só
s~ soube ...

riõ- dia 8 de novembro de 83 V,

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Desses deta·
lhes tqdos e, depois mandamos chamar pessoal do Rio
de Janeiro, fizemos reuniões lã dentro. Levou uns quatro
ou cinco dias de apuração da verdade desse particular.
Ficamos sabendo de mais detalhes disso, com maís
precisão, mais ou menos ,em meados de novembro.
eom_o o nosso expediente ao Presidente sobre essa denúncia é qo dia 16 de novembro se não me engano, esse

8393 ...
~O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- En·

tão V. S• só_soube de irregularidades graves na
ra Coroa em novembro
- . de 83?
- -

Finãncei~

.

-~0 SR. HERMANN WAGNER WEY __:Por esse re-

latório. Naturalmente, quando em maio de 83 ele pediu
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empréstimo, esse negócio devia estar furado completamente. Agora, fatos específicos sobre irregularidades assim ou assado, nós não sabíamos. Ficou-se sabendo
quando o próprio Paim confessou os 200 bilhões de rombo, isso antes da concessão do outro empréstimo, que se
deu logo em seguida àquele de 5, qu~ndo ele confess<>u.
que tinha 200 bilhões . claro que todo mundo sabia que:
aquilo estava furado.

.e

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - 0
-oficio de V. S•, respondendo ao requerimento de informações, ê datado de 3 de novembro de 83, onde há a assinatura de V. S• encaminhando ao Ministro da Fazen~
da.. E ex.atamente nesse seu oficio citado aqui existe essa
frase~, "No que concerne à financeira, o relatório de inspe~ão rotineira, com data-base de 30-6-81, con-cluído_ em
21 de janeiro de 82, quando do seu encerramento, sem
que nada de mais grave se tivesse trazido ao conhecimento desta Adminístração. Ainda assim, programação nor~
mal de fiscalização_ estabelecia ação própria para o con~
trote de todas as instituições componentes do Grupo Coroa que, no caso da Sociedade de Crédito e Financiamento de Investimentos._ foi sustada em função de pedido feito pelos admirlistra_dores_ do grupo, de prazo de 90
dias para a "realiZação de _auditoria", t;nfim, esse pedido
foi normalménte deferido ein 4 de maio de 1982, segundo
"julgamento fundado nos indicadore_s_ então existentes,
de que aquela instituição era componente de um grupo
extremamente sólido, em acentuada fase de expansão,
parte de um todo ordinário e uniformemente fiscalizado".
Quer dizer, nessa oportunidade, 3 de novembro, V. S•
ainda não informava ao Congresso Nacional que havia
QCQ_rrido a detec_tação de !regularidades graves ...

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Mas não são
suficientes para desacreditar o grupo de exigir maior punição.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas, na verdade, a Financeira e o Grupo Coroa estavam
convivendo c_orn graves irregularidades, com a ciência do
Banc_o_ <;entrai, desde que ~la aQ!iOtvera a Corretora Laureano, Uma vez que era de ciência do Banco Central que
a Corretora Laureano vinha apresentando problemas
desde 1975, e as diversas irregularidades foram relatadas
pelos inspetores do Banco Central. Inclusive relatório foi
preparado desde 1978 e encari:Jinhado ao próprio Presidente do Banco Central naquela época, Sr, Carlos Brandão, março de 1979 e, depois em junho. E\':. s~ conhece
bem os dtversos tipos de irregularidades havidas, tais
Como o registro fictício e traiiSferência de letras que eram
utilizadas como lastro, indicados aos clientes da Corretora. Embora fossem. letras do Tesouro, na verdade, o
lasti::o dentro da contabilidade da empresa era outro:
eram obrigações da ELETROBRÁS ou contas de luz.
Então, a fiscalização apontou iSso à DiretOria de Mercado de Capitais, que, por vezes, indicou à própria Presidência. Deve ter feito, pelo menos, operações sem lastro
ou com lastro fictfcío. Por que mo_tivo, por tanto. tempo,
não houve a intervenção na Corretora Laureano? E mesm_o tendo sido adotada a solução de mercado, dadas as
faltas comefiaas -pelo Sr. Laureano e o Sr. Cupertino,
que eram os seus di retores, talvez outros, por que não se
tomou nenhuma medida, conforme prevêem as resoluções do_ Banco Central, no sentido de punir os diretores da Corretora Lauraeno? Pode·se compreender o esforço _de uma sólução de mercado, mas por que, pefo menos_durante toda a gestão de V. S•, não se tomou qualquer medida, como as previstas nas resoluções do Banco
Central, contra os diretores, os administradores?

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Muito bem!
Caro Deputado, eu jâ assinalei que na reunião- da Dire~
toria de 3 de dezembro de 1980 fizemos amplo relato
sobre a situação da Corretora Laureano, sobre as suas irregularidades, Isso tudo que V. Ex~ falou já era, nessa altura, do conhecimento geral interno do Banco Central,
incfusive dá Uiretoi-íã. Fiieinos esse relato _e pr<?púnharnos a intervenção ou a liq(!idação, se ím-poss!Vei Uma negociação de mercado.
O processo de punição dos administi'adOris da antiga
Laureano me chegou às màos em 25 ou 27 de janeiro de
1981, e a sugestão do Departamento era- a pena mâxima que o Banco tem condições de aplicar, a pena maior,
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é esta - a inabi_lít<tção para o exercício_ de cargos de administração em instituiç~es finariC_eiras_. t_ 9 mãximo~
Esse processo me chega às mãos - está. tam.bétn dHo -aí .

O SR. HERMANN WAGNER WEY .....,... '"Só chegou
_em janeiro de t 98l ..

na exposição, não sei onde e propunha então a imediata
punição dos responsáveis. Há ar uma questão prejudi-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Não, mas também em 1979.

cial, não sei se é bem esse termo, a ~er consi_derada: o_ que

O SR. HERMANN. WAGNER WEY- Em 79, em
agosto, setembro, outubro e novembro. Pode ter__chegado antes.

ocorreria se nós os puníssemos de imc;Q.iato, como _era da
nossa competência, acatando essa sugestão no processo
de punição, levada à nossa decisão pelo Chefe do Departamento de Fiscalização? l&so provocaria, de imediato, a
retirada desses dois elementos da administração da Corretora Laureano. E se a COrretora _Laureano ainda"
sobrevivesse, por qualquer razão, um ano, e viessC a sofrer, ao fiin de um anO, uma intervenção ou uma liqui·
dação extrajudicial, nós teríamos simplesmente beneficiado o Sr. Roberto Laureano e o Sr. Cu-pertino, sócio·
dele na administração, quanto à índisponibilidade de
bens que provoca sempre-uma intervenção ou liquidação
extrajudicial. Essa indisponibilidade só alcança os diretores ou administradores que iltuarem rio ano Que antecede a inter-venção ou liquidação.
Em lugar de aplicarmos a penalidade sugerida, como o
assunto mais sério a ·ser consi_derado e~a o próprio destino da instituição, àlçamos o processo todo, a 4 de fevereiro de 81, à Presidência do Banco, ao Sr. Presidente, a
quem compete, se adotada a punição, decretar a punição. Só ele pode baixar o ato competente. Se adotada a
sugestão de intervenção ou liquidação, que nós então
formutâvamos, também os dirigenfeS,-OOviaiilente, não
ficariam livres de punição. E como a decretação da intervenção ê da alçada exclusiva do Presidente, é ele quem
baixa o ato, o processo foi dirigido a ele. E se porventura
resolvesse punir os dirigentes; ta-mbém- dávã.~ mas aí havia então essa- conófação que nós levantâvamos: se ele
deixar de decretar a liquidação agora e punir só o diretor
com a sua inabilitação, nós vamos benefiCif-lo, se porventura aínda continuai subsistindo o_r~to da. corretora.
Essa foi a razão, o fato prejudicial que impediu que
nós acatâssemos de pronto a medida de punição mâxíma
dentro da nossa competência.
O SR. EDUAR.JO MATARAZZO SUPLICY Pela explicação de V. s~. então uma Solução de merca.__ ""-·· ___ -~
do...
_
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Nilo.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- w"evita que se puna um diretor.
___ __ __
_
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Nilo, porque
não é solução de mercado. Nó$ man~éj.rn._osJ em 4 de fevereiro de 1981, o relatórío do processo rel~tivo à-Punição
dos administrad_ores, que me chegou às mãos em final de
janeiro de 1981, com a sugestão de; aplicar essa_Eu~iç~.
Nós fizemos uma ariálise da situação, e o caso maiS"Sêiió
não era só punicão dos administradores, isso, para mini,
era secundârio naquela ·oportunidade, O mais sério era
tratar da instituição, o qUe fa-zer com ela. Se ela sub~Stfs
se, o simples acatamento_ da sugestão de punição iiiã.
beneficiá-los, e, mais tarde, se houvesse a liquidação, eles
estariam isentos da indisponibilidade de bens. Agora,
como o ato de l_iquidação é da alçada do Presidente, o
pro-cesso teve que ser alçado a ele com essas considerações, e ficou lâ. Depois fõi feita a:ne&Ociãção de mercado, fez-se transferência, e ficou lá por um ano, um ano e
meio, até a gestão do Pastore, porque ficou ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY -Indefinidamente.
O SR. HERM.A.NN WAGNER WEY- E agora já
foi reiniciada, e a punição, quero crer,já foi baixada nesse sentido.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- V.
S• assumiu, recordando, a Diretoria de Mercado de Capitais ein que data?
O SR. HERMANN WAGNER WE;Y ~Em !979,agosto de 1979.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Agosto de 1979, logo após ter chegado a essa__[)oi_retoda o
relatório da fiscalização ...
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Esse relatório só me chegou ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY ~ ""
recomendando a intervenção na Corretora Laurearia e a
punição de seus administradores.

O SR:- EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Nãó, mas se chegou um mês antes, quer dizer que estava
tramitando.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Mas não estava mais comigo. _
ô-SR~EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Estava na sua tramitação.

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Acho que
não.
O SR. EDUARDO MATARAZZO_SUPUCYComo não? Se V. S' assume um posto de diretoria do
Banco Central, e se um mês antes havia chegadQ às mãos
do diretor que v. s• _substituiu .. ~0 SR. HERMANN WAGNER WEY - Ele deve ter
feito retornar a ordem de origem an~es de deixar o posto.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- V.
s• não tomou conhecimento ..
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Eu só tomei,
quer dizer, o fafat6rio é geral, essa história é geraL
O SR. EDUARDO MATARAZZO-SUPL!CY Como2
O SR. HERMANN WAGNER WEY -O falatório
era geral. O processo formalizado ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO S!JPL!CY Havia um falatóri.Q e havia um documento enviado à Direteria de Mercado ~e,Capitais, que V. S• assumiu ...
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Deve tei retornado. Isso af eu não posso explicar. Só sei que o processo punitiVo, mesmo, foi álÇãdo para decisão em 26, 27
de janeiro de 1981..
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY -E
nas reuniões de diretoria?
..
. O SR. HERMANN WAÓNER WEYfeito no expediente anterior.

EJJ jã tinha

O SR. EDUARDO MATARAZZO.SUPUCY-.
Mas nas reuniões de diretoria, em 1979, o que é que se
falava sobre...
. O SR. HERMANN WAGNER WEY -Eu não falei
no ano de 80 sobre isso.
O SR. EDUARDO MATARAzzo· SUPUCY ~
Não, em 79, eu pergunto. Que-ê que se falã.va sob'"r_~ a necessidade de ...
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Em 79, as
reuniões de diretoria consignadas em ata, na minha gestão, não houve.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- .Em
novembro de 1980, segundo o Sr. Assis Paim Cunha, ele
recebeu um telefonema do Ministro ""ntQnio~p~_lfim
Netto, depois ainda conversou com Q Ministro Ernane
Galvêas e com o Presidente do Banco Central, Carlos
Geraldo Langoni, no sentido de fazer um empréstimo de
180 milhões de Cruzeiros à COITetOra__Laureano, _exalamente porque a Corretora Laureano estava em extrema
dificuldade. Ao invés de sofrer, então, intervenção,
proçurou-se a solução com outra instituição financeira.
Não era a primeira Vez, porque em março de f979 a direção do Banc_o _Central havia solicitado ao Sr. Assis
_Paim Cunha para que servisse como que de ponte para
transfeiir 50 _milhões de cruzeiros à Corretora Laureano,
conforme indicam os documentos relativos a essa operação . Relatou o Sr. Assis Paím Cunha, nesta CPI, que
ele conversou com o Presidente Carlos Geraldo Langoni
depois que o Sr. Deli Borges tinha dito a ele que havi·a
uma série de pr-oblemas -na Laureano, que a sua fiscalização havia apurado, e inclusive não recomendou que
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ele fizesse aquela operação. Mas Assis Paím Cunha nos
relatou qu_e o Presidente do Banco Central çiisse que não
teria problema, q·ue de asseguraria que aquela operação
s"eria bem sucedida, E tendo dito que não teria os recursos ·necessárias· naquele dia, então o Sr. Carlos Geraldo
Langoni teria dito que ele poderia em ítir letras, que seriarri ·cOmpi-adas pela Fundação dos Funcionários da
Caixa Econômica Federal, e, isso concretizado, então
possibilitou a transferêncía dos recursos para a Laureano._.Qual é O COIJ.h.ecimentO que V. S• teve na época, desses fatos assim relatados? Estava na diretoria.~
.. O SR. HERMANN WAGNER WEY- Era Diretor
do B_anco Central, nessa ocasião, evidente, mas só tomei
co_nheci~ento disso pelas declarações do Sr. Paim, e pela
leitura desse livro publicado pelo Banco Central. Esse livro faz alusão a um empréstimo de 180 milhões que a financeira do Dr. Paim tinha proporcionado à CO(retora
Laureano, e que deu origem aos 300 milhões de que ele
se tornou credor um mês após, quando o assunto foi por
mim e pelo Dr. Meirelles considerado, para estudar a
possibilidade de assumir a Laureano, Essa série de fatos
menCionados pelo Sr. Paim, o-iigínârios dessa operação
dC: 180 milhões, só vim a tomar conhecimento pelas próprias declaraçõe_s dele.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPUCY Ainda um pouco sobre a questão da fiscalização da Laureano. Como V. S• avalia os crimes descritos pelo relatório da fiscalização do Banco Central sobre a Laureano,
das práticas cometidas pela Corretora La_urea~o? Acre·
dita que deveria ser caso de intervenção 1med1ata? Isso
foi primeiro detectado em junho de 1979? O Banco Central, por problemas semelhantes ou de igual gravidade,
nã_o_ interveio, por exemplo, na Fínanceira MAZZA? Por
que houve esse tratamento difç:repciado?
O SR. HERMANN WAGNER WEY -Nilo me
lembro bem dOs númeroS- do êaSo da MAZZA, mas
eram;..
O SR. EDUARDO MATARAZZOSUPL!CY- Da
nalureia dessa operação.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Mas influi
bastante na decisão dos números. Quando a institJlição
tem um largo campo, um amplo campo de ação de mercado, evidentemente, tem q1.1~ ser sopesada com eventual
reflexo nesse mercado. Seria extremamente negativo o
-ato de uma intervenção, mesmo sabendo que irregularidades dessa natureza possam provocar. Como V. Ex• sabe, a política do Conselho Monetârio Nacional deve ser
seguida, evidentemente, como obrigação por parte do
Banco Central, que deve zelar pela solvência c liquidez
das instituições existentes. Esse é o princípio básico da
atuáção do Banco Central, com vistas ao cumprimento
da política monetária, traçada pelo Conselho Monetário
Nacional. Então, sempre que se puder evitar, e muito
_ mais num caso _de grande repercussão, de grande reflexão, de grã.nde transtorno e de grande trauma no mercado, deve ser evitado a todo custo. ~a tlltima das soluções
a serem aplicadas pelo Banco Central. Não se ~rata aí de
descumprimento da lei, porque a lei manda, em primeiro
lugar, a salvaguarda do aperfeiçoamento das instituições
financeiras e a manu~ençã'? de su~ li_qlli~_~:_Tud~ -~~~e
ser feifo nesse sentidO
mo-dO preservar a segurança
da iristituição, a segurança do mercado, o direito dos inves_tidores. Toda vez que hã uma solução de mercadoeisso se realiza, isso acontece, a bem dizer, diariamente,
não ê uma vez ou outra que há uma solução de mercado.
Toda vez que há transferência do controle acionário de
uma instituiç~o para outra ê uma solução de mercado,
porque quem estâ cedendo esta transferência, cedendo a
empresa, é porque tem uma dificuldade e essa dificuldade vai se refletir, mais cedo ou mais tarde, na própria institUição e vai se refletir no mercado.

·a:e-

a

Então, autorizando-se uma transferência, uma incorporação, uma fusão, uma absorção de uma instituição fi.
nanceira por outra é obrigação do Banco Central, antes
de, como alternativa final, tratar de uma intervenção ou
liquidação.
Então, é o que prevaleceu ou deve ter prevalecido em
todo esse perfodo, a partir de 1975, 1976, quando a Corretora Laureano começou a apresentar dificuldades.
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O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Sobre a negociação da Coroa e a Laureano, V. S• foi tes~
temunha de muitos episódios nesse caso.
Por que motivo·o Sr. Assis Paim Cunha foi chamado
às 23 horas em sua casa, no Rio de Janeiro, tendo sido
colocado um jato do _Banco Centi"al_ -.a-Sua disposição,
para trazê-lo imediatamente a Brasilia, na noite de_ 9
para 1O de fevereiro de 1981?

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Estou saC
bendo por V. Ex•, agora, que essejato era do Bãnco Cen~
trai. Verdade, é? Era do Banco Central esse jatinho af?

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYEra. Ou pelo menos contratãdo pelo Governo, pelas autoridades, porque o_ Sr. Assi_s Paim Cunha relatou 9ue o
avião foi colocado à sua disposição após ieleJ'Onem-a do
Ministro Antônio Delfim Netto.

O SR. HERMANN WAGNER WEY ~ Nãº .de·
preendi, nesse particular af, que o avião fosse posto à sua
disposição. Não depreendi das declarações que ele fez a
propósito. Mas eu_ t~mbêm fui convoca~o. Não fui eu
que convoquei o Sr. Paim, eu fuí conVocado pelo Presidente do Banco, para dar atendimento, àquela hora que
eu jâ tinha me recolhido ao leito, fui chamado tamb~m
ao Banco Central, para atender a um elemento que vinha
com propostas para dar uma solução para o caso Laureano, que era um caso ·crónico, que todo mundo estava
com ele atravessado na garganta, hã muito tempo.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Que horas iniciou--se a reunião, naquela madrugada?

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Deve ter
sido lâ pela meia noife~ iiiiúl hora, por aí. Não me lembro
bem.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- A
Laureano havia emitido cheque sem fundo?

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Segundo foi
relatado, ao fina!'dessa negociação, desse entendimento,
dessa conversa, desse diálogo com o Sr. Paim, ao final,
não sei se foi nessa meSma OOite ou no dia seguinte,
quando ele se apresentou como interessado em assumir a
Laureano. Acho que foi nessa oportunidade", na manhã
seguinte, que foi declarado a ele que havia um probletp.a.
A Corretora estava com um cheque, se não me Cnganó,
de cem milhões, circulando na praça e tinha que ser coberto. Isso foi informado pelo Diretor Meirelles, na nossa presença.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
s~ Sabe quem pagou o avião para o Sr. Paim, fora- de linha, fora do horário aqui, naquela data? Que o aeroporto de Brasília já estava fechado e foi aberto para a aterrissage daquele avião?

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Não sei de
nada disso.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!C~- V.

s~ pode descrever a conversa havido entre V. V , o Sr.
António Chagas Meirelles e Assis Paim Cunha, r erente
ao cheque? Como ele teria que cobrir o cheque e cem
milhões de cruzeiros naquela manhã?

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Lembro-me
mais ou menos de que, já formalizado; jâ acordada a assunção da Laureano pelo Grupo Paim, já apresentado
atê um protocolo inicial de intenções em que o Grupo
Laureano vendia as patentes para sua Corretora, representada, inclusive, pelos títiulos patrimoniaís das bolsas
de valores e das bolsas do Rio de Janeiro, onde a Corretora aluava, essa venda era feita à Coroa Administrações
e Participações, holding do grupo, com o compromisso
de, se não realizada a transferência do controle acionârio dentro de dez dias, essa operação de venda de título seria desfeita e, conseqüentemente, a Laureano devolveria o preço de cem milhões, se não me engano, na época, acordada entre as partes. Finalizada essa primeira
parte, o Sr. Meirelles informou ao Sr. Pairn;. "Agora, você tem que providenciar recursos, para dar cobertura a
esse cheque da Laureano que ~tá circl!lando por aí. O
Sr. Paim disse que iría ver se tinha recurso para isso, momentaneamente, E de teria informado que dispunha de
cinqUenta bilhões, se não me engano, vivos, na hora.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL (Seção 11)

''En~ão, o Sr. Meirelles diss~: Nós podemos fazer uma
operação com a sua Financeira e atender aos outros cinqUenta milhões."

O SR. EDUARDO MATARAZZO. SUPLICY Como foi essa operação?

O SR. HERMANN WAGENER WEY- Pela 374.
Ele fez um requerimento, fez uma solicitação oficial,
dentro das normas que regem a Resolução n9 374 e a~_sim
foi feito, cóni a Cobertura desses compromissOs. Eviden:
temente, o_ objetivo_f_oi dar cobertura e liqui<!_ez que estava se apresentando na Laureano, naquele momento.
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O SR.. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYVou ler um trecho do depoimento do Sr. Franz Gomes
Brei"tscher.
Pergunto a S. S• se é do seu conhecimento ou se tem
alguma imprecisão nesses fatos dos quais S. S• foi testemunha. Diz o seguinte:

. 0 SR. HERMANN WAGNER WEY - ... qu~ tinha

.~."Após a operação dos 100 milhões de cruzeiros,
já citada, novamente as reuniões se sucederam, sempre no gabinete do Sr. António Chagas Meirelles,
na presença de Hermann Wagner Wey, do Sr. Assis
Paim Cunha e do Sr. Franz Gomes Breitscher.
O Sr. Albe~to Laureano ficava sempre noutrlj sala, ~em participar das negociações. Dav_a a impressão nítida de que o Sr. Alberto Laureano era persona non grata para a Diretoria do Banco Centrai. Só
foi permitida- a sua presença, depois de terem sido
acertadas as condições entre o Sr. Assis Paim Cunha
e os dois diretores mencionados, para permitir uma
fotografia para a imprensa, que já esPerava- nos corredores o desfecho do caso.
As reuniões dura_iarit praticamente 3 dias e por
várias vezes o Sr. Assis Paim Cunha ausentou-se, dizendo que iria reclamar do Exm' Sr. Ministro Delfim Netto das condições que o Banco Central estava
quCrendo impor. Por outro lado, o Sr. Alberto Laureano várias Vezes falou que estava indo ao encontro do Exm9 Sr. Ministro Golberi do Couto e Silva,
para reclamar o descaso com que estava sendo tratado pela Diretoria do Banco Central.
Finalmente, o Sr. Assis Paim Cunha chegou a um
acordo com os Srs. Antônio Chagas Meirelles e
Hermann Wagner Wey_. Somente af o resultado foi
levado ao conhecimento do Sr. Presidente do Banco
Centl-al, Carlos- Geraldo Langoni, que se comunicou, imediatamente, com o Sr. Ministro da Fazenda, Emane Galvêas, tendo marcado uma reunião final, no dia seguinte, pela manhã, em sua residência.
Nesta reunião compareceram, além do Ministro da
Fazenda, o Sr. Carlos Geraldo Langoni, o Sr. Antô-nio Chagas Meirelles, o Sr. Hermano Wagner Wey,
o Sr. Assis Paim Cunha e o depoente.
Na parte da manhã do dia seguinte - pela memória do Sr. Franz Gomes Breitscher -. o que se
discutiu nesta reullíão foi a maneira·de resolver um
problema grave que poderia ter repercussões desastrosas para a economia nacional, que está sendo
mo~ivo de exploração de alguns jornais, como o
câSo da Tribuna da Imprensa."

trabalhado, que estava trabalhando e que era advogado
do Sr~ Paim. Todas essas pessoas participaram desses entendimentos.

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Provavel-

O SR. EDURADO MATARAZZO SUPLICY Mas, para se concretizar a compra da Laureano pelo Sr.
Assis Paim Cunha, houve diversas conversas. E logo antes havia ocorrido uma do Sr. Assis fiaim Cunha com o
MiniStro Antônio Delfim Netto e José Flávio Pécora, no
gabinete do Ministro do Planejamento. Correto?

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Não sei.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Como V. S• m~cionou, há pouco. Logo após terem sido
feitos os entendimentos, que já estava praticamente concretizado. Esses entendimentos não foram com o Sr. Ministro Delfim N etto?

O SR. HERMANN WARGNER WEY- Isso era
dito pelo Sr. Paim, que ele iria conversar com o Sr. Pécora, qualquer coisa. Não presenciei nada disso.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas V. S• foi testemunha, também, desses entendimentos, ainda para esta operação. Quais foram as pessoas
que assessoraram, de um lado, o Banco Central, a Corretora LaUreano, de outro, e o Sr. Assis Paim Cunha, iíesses entendimentos?

O SR. HERMANN WAGNER WEY- O Banco
Central, nesses entendimentos, apenas eu o Diretor Meírelles, diretamente com o Sr. Paim Cunha, que estava assessorado por Ciro Cury, antigo funcionârío do BanCo
do Brasil e estava trabalhando com ele. E mais tarde, na
época da lavratura do contrato de transferência das
ações, entrou também o Sr. Franz Breitscher qUalquer
coisa assim, um nome dificil como o meu ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Franz Gomes- Breitschir.

V. S• recorda-se dos fatos atê aqui mencionados?

Os entendimentos mais demorados foram justamente
entre os dois grupos. Nós estávamos um tanto afastados,
esperando que as duas partes chegassem a um acordo.
Muitas vezes esperávamos em outras salas i!ldçpendentes. O Sr. An-tônio Chagas Meirelies e cu ficávamos iso~
lados, conversando longas horas, aguardando o entendimento entre as partes. Não sabíamos o que eles estavam
conversando. A demora foi mais nesse sentido.

mente tenha sido mais ou menos dessa forma a nossa
participãçãO- neSta reunião na casa do Sr. Mlnistro Galvêas. Apenas tínhamos ido lá para dar ciência, que era
para ser tranSmitido apenas pelo Sr. Presidente Langoni,
qUe nos Convocou para acompanhá-lo, para dar alguns
detalhes a mais sobre o que tinha sido resolvido pelo Sr.
Assis Paim Cunha.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -

motivo de exploração da Tribuna da Imprensa, quase
diariamente trazia artigos assinados por Hêlio Fernandes, envolvendo a pessoa do Ministro Golberi do Couto
e Silva, em virtude do seu filho ter participado, anteriormente, da Corretora Laureano.
Qual era o conceito do Sr. Assis Paim Cunha junto à
imprensa, porque, a partir do momento que ele assumiu
o-controle da Laureano, cessaram os ataques da Tribuna
da Imprensa sobre o assunto? Mas, para que o Sr. Assis
Paim Cunha assumisse a Laureano era preciso dar-lhe
condições de liqUidar o passivo a descoberto e para isso
era preciso que o Banco Central lhe desse dinheiro. Essa
era a_ política defendida pelo Sr. Carlos Langoni. Para
superar essa firme disposição do Presidente do Banco
Central ê que foram procuradas as condições que te·
nham feito as empresas do Sr. Assis Paim Cunha gerar
lucro e cobrir o passivo a descoberto da Laureano. Enquanto esses lucros não fossem gerados, o Governo
CO!D-O s_e comprometeu a fazer operações financeiras"Cr.ue
dilatassem o prazo da liquidação desse passivo. Foi articulada uma operação com a Caixa Económica Federal,
houve U!Jl l!mprêstimo_ de obrigações reajustáveis da
ELETROBRÁS, para garantir outros emprêstimos do
Banco do BrasiL

Houve, durante os dez dias seguintes, ainda entendimento entre as partes, com assistência do Banco Central?

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Meio distante.
o·sR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Essas reuniões Sucederam-se principalmente em Brasflia,
no gabinete do Sr. António Chagas Meirelles e na sua
presença, em geral. Certo?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Na maior
parte vínhamos a saber dos entendimentos d~s duas par-_
tes.
-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Os
entendimentos finais deram-se nli fesidênda do Sr. Ministro Ernane Galvêas e na presença de V. S•

O SR. HÉRMANN WAGNER WEY- Não sei se
foi um dia ou dois, mais ou menos, depois da famosa
nolte, onde se apresentou o assunto ao Sr. Assis Paim, tivemos um jantar na casa do Sr. Ministro Gaivêas com
diversos empresários. Não foi um entendimento exclusivo para o assunto.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O
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DIÁRIODOCONGRESSONACIONAL(Seção II)

Até aí, neSse trecho seguinte, V. Sa. considera correta
ou do seu conhecimento?.

já vamos com a hora bastante adiantada. Ocorre que o

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Não me
lembro de ter sido afiançada, prometida pelo Banco
Central essa assistência finaticeira. Foi aquilo que nós já
tínhamos, de certa forma, adiantado ao Sr.. Assis Paim, o
qual seja: uma possfvel elasticidade dos limites operacionais da sua financeira e a concessão de mais seís agências
ou bancos comerciais. Esta elasticidade de limite, contingenciamento de emissão, por concessão do Conselho
Monetário, daria acolhida, por parte do financiamento,
ao grande volume de vendas que o Sr. Assis Paim alegava realizar e sem condições de financiar por conta própria. Evidentemente, isso iria proporcionar nOvamente
uma elevação das vendas, mais vendas ainda por parte
do circuito comercial_da_s__ s1,1as lojas e redundaria em
maior lucro e, conseqOentemente, dar uma certa compensação pelo passivo a descoberto, que nós estimávamos em 300 bilhões de cruzeiros que ele estava assumindo. Foram essas- as vantagens, em princípiO, acordadas
naquela oportunidade. Depois teve de ser ratificada pela
nossa diretoria.

O SR. EDUARDO MA'TARAZZO SUPLICY ~
Compreendo perfeitamente e me Coloco à disposição de
interrupção.

O SR. EDUARDO MA'TARAZZO SUPI,.ICY- V.
Sa., então, concorda que o Banco Central proporcionou
vantagens ao Sr. Assis Paim Cunha, para que ele assumisse a Corretora Laureano.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Vantagens,
de certa forma, legais, porque a própria resolução baixada pelo Conselho Monetário, determinação do Conselho
Monetário, do contingenciamento de crêdito, mesmo no
caso, como foi deferido, não só a Financeira-Coroa, mas
treze ou quatorze instituições financeiras da mesma natureza, não redundou em dificuldades ou empecilhos ao
cumprimento da política monetária entãO ·estabelecida
com esse contingenciainentO, pofqU.e -essa-s- expansões
não alcançaram, sequer, 1,4% do total que foi permitido
expandir por parte das financeiras.
~uma situação atípíca, prevista ria reSolução que determinou esse contingenciamento de crêdito.
O SR. EDUARDO MA'TARAZZO SUPUCY Bem, veja V. Sa. que concorda, então, que o Banco Central proporcionou vantagens ao Grupo Coroa-Bra:;tel,
para adquirir a Corretora Laureano, sendo que, no livro
branco do Banco Central, A Verdade Sobre O Caso Coroa Brastel, há algumas contradições. Uma delas, referese exatamente a esse problema, quando diz que houve a
incorporação da Corretora, página 21, sem nenhuma
ajuda do Governo ou outra institUiÇão do mercado.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Ajuda financeira.
O SR. EDUARDO MA'TARAZZO SUPL!CY Agora, especificamente, sobre o voto. Por que razão V.
Sa. acha que o Banco Cei1.trill, ao elaborar esse livro, não
fez qualquer referência ao voto aprovado em diretoria,
de autoria de V, Sa., que descrevia a operação de compra
da Laureano pela Coroa'?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- A falta de
maior esclarecimento, com relação a esse fato no livro,
me levou a escrever aqui nessa exposiÇão, adiantar nessa
exposição as minhas próprias Tazões a respeito. Esse livro foi editado, agora, em maio de 1984. Não tive participação na elaboração desse documentário. se me fosse
dado participar, certamente esse voto teria sido focalizado, como agora foi focalizado por mim. Não sei a que
atribuir, ninguém me informou por-que ele deixou de ser
comentado - eu próprio estranhei,
O SR. EDUARDO MA'TARAZZ(} SUPLICY Bem, é necessário que façamos uma análise quase que,
passo por passo, do voto, porque ele esclarece muitos
dos problemas. O documento começa com V. S• dizendo
que a Laureano chegou a uma grave situação de liquidez
e que isso já era de -c-onhedmento de todil a Díretoria. V.-·s• confirma isso?
A qualquer momento que queira fazer uma in1er:..
rupção, só quero ter a oportunidade de perguntar.
O SR. JOSE LINS - Sr. Presidente; eu pediria aO
nobre Deputado Suplicy que fosse objetivo nas suas perguntas, em vez de fazer o relatório. Porque o problema é
de tempo, a Comissão precisa utilizar parte do -tenipo e

Depoente tem problema de saúde, tambêm,

O SR. JOSE LINS- Eu pediria a V. Ex• que apenas,
em vez de fazer relatórios sobre assuntos que já foram
conhecidos, c_olocasse as questões para o DepoenteL Certamente ele será, também, bastante objetivo.
O SR. EDUARDO MA'TARAZZO SUPLICY Confirma que a situação de grave liquidez era do conhecimento de toda a Diretoria?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Confirmo.
O SR. EDUARDO MA'TARAZZO~ SUPLICY Confirma, também, que essa situação decorria da mâ
gestão da Laureano, e que, efetivamente, a Laureano fazia operações com lastros fictfcios'?_
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - f: bom V. S•
falar, porque a Taquigrafia tein necesSidade de ouvir.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Está certo..
O SR. EDUARDO MA'T All.AZZO SllPLICY- Por
que atê hoje o Banco Central não comunicou aQ Ministêrio Público os crimes praticados pela Diretoria da Laureano, pelo Sr. Roberto Laureano e demais Diretores?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Acho que já
deve ter sido comunicado, não sei.
O SR. EDUARDO MA'TARAZZO SUPLICY :__
Durante a sua gestão?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Na minha
gestão não foi, porque o processo continuava ainda na
Presidência.
OSR. EDUARDO MA'TARAZZOSUPLICY -Até
novembro de 1983.
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O SR. HERMANN WAGNER WEY- Sim, o próprio Paim me fnformou;. "Olha, eu estou negociando".
O SR. EDUARDO MA'TARAZZO SUPLICY Quando foi a primeira vez que V. S• n•
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Isso foi ao
final de junho, meados de junho d~ l981,jáquatro meses
decorridos da assunção da Laureano;. "'Olha, estou vendo se consigo levantar recursos- aí, para pagar os compromissos todos". Muito bem, onde ~ que está tirando
todos?. "Eu entrei na Caixa Económica, já fui no BNDE,
fui em vários outros setores e estou negociando com a
Caixa Económica".
Agora, qu:il a f6rmula por ele a dotada ou recebida da
Caixa- eu sei lá, para dar atendimento ao pleito, só viemos a saber a posteriori, depois de feito e relatado no voto.
-O SR. EDUARDO MA'TARAZZO SUPL!CY Ma~ está ~cri to no contrato assinado entre a Caixa Económica Federal e a Co1oa Brastel, a SNCI, que o empréstirrio foi feito para atender o plano de expansão. IncfliSive O Ministro do Planejamento, no documento encaminhado ao Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência, dando explicações confirmou isso•. "com vistas
-à expansão do Grupo Brastel", e esse plano foi anexado
e enviado ao Presidente da Caixa Económica Federal.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Isso foi a
fórmula adotada pela Caixa, sei lâ por quem. A mim ele
disse: estou levantando dinheiro para pagar tudo isso;
vou levantar dinheiro na Caixa Económica",
O SR. EDUARDO MA'TA'TAZZO SUPLICY- Então, se para a Caixa Económica Federal o Presidente
provavelmente saberia até e me disse que sabia da finali·
dade. Mas ele exigiu que não houvesse qualquer impugnação por parte do Tribunal de Contas, que fosse apresentado aquele plano com o- objetivo, que não era o especificado em seu voto.

O SR. HERMANN WAGNER WEY -Até novembro de 1983.

O SR. HERMANN WAGNER WEY- O meu voto
era, especificamente, atendimento às necessidade da
Laureanõ.

O SR. EDUARDO MA'TARAZZO SUPLJCY Nesse documento está ditp que a Coroa assumiu a Laureano, por ser, entre outras razões, a maior credora da
instituição. Quais seiiarri essas outras razões?

O SR. EDUARDO MA 'T ARAZZO SUPLICY- Fala, especificamente;, "Com vistas a viabilizar o esquema
de. absoxçã.o da Laureano".

O SR. HERMANN WAGNER WEY- As outras
razões eram: o potencial do próprio grupo incorporado r
da Laureano. Essas razões, _além dela ser credora principal da Laureano, era uma organização que merecia o
nosso respeito, era um conglomerado que dispunha de
recursos fabulosos em pleno desenvolvimento. Não havia ninguém melhor do que ela, na oportunidade, para
assumir a corretora. Eram razões s1,1bjacentes ---..,. não s.e
está, como talvez a sua pergunta queira induzir, a proteção de quem quer que seja. Muito menos dos antigos
administradores da Laureano.
O SR. EDUARDO MA'TARAZZO SUPLICY- Segundo o documento enviado pelo Ministro do Planejamento ao Presídente -da República, em setembro de 1983,
o empréstimo da Caixa Económica Federal, de junho de
-l9ST,Io1 dado- à-Brastel, a SNCI, com viStas a atender o
plano de expansão do grupo apresentado pelo Sr. Assis
- Paim Cunha. Esse plano foi exigência do Sr. Gil Macieira, Presidente da Caixá Económica Federal, que, inclusive, exigiu, também, a aprovação do plano junto ao CD E.
V. S• tem ciência desses fatos?
O SR. HERMANN WAGNER WEY -Tenho ciên-

cül de que o Sr. Paim, tão logo assumiu a Corretora, tratou de mobilizar recursos, com o potencial dele próprio,
dos seus recursos, do seu património e isso não nos pareceu difícil, pelo contrário, fácil, ele obteria facilmente em
quaisquer instituições, parceladamente ou num total, o
voluine de recursos Que ele julgasse necessârio para cumprir os compromissos advindQs da aSsunção da Laureano. Soubemos que ele estava negociando com a Caixa
Económica, não soubemos dos detalhes dçssa operação
a priori.
O SR. EDUARDO MA'TARAZZO SUPLICY- V.
S• pode informar da primeira vez- que soube- e pessoalmente, V. S• diss~ .. "soubemos".

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Perfeito, era
o que- nós tínhamos conhecimento.
O SR. EDUARDO MA 'TARAZZO SUPLICY- Então, V. S• Confirma que o emprêstimo dado pela Caixa
Económica Federal para o Grupo Coroa Brastel foi feito
com vistas a facilitar o esquema de absorção da Laureano'?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Segundo
chegou ao nosso conhecimento, pelo próprio Sr. Pai_m.
Então, nós relatamos isso.
Agora, nós não tínhamos, a·essa altura, não temos necessidade, não temos por que - mesmo porque a fiscalização, como eu disse, é um quadro deficiente-, nós não
fiscalizamos o Banco do Brasil, não temos como fiscalizar a Caixa Económica Federal, não se fiscaliza o
BNDE. Isso, talvez, venha a ser possível com o melhora·
me-nta da estrutura do quadro da fisc-alização. Hoje não
hâ condições. Então, não temos conhecimento, nessa altura, do voto, do contrato em si formalizado entre a
SNCI e a Caixa. Nossa suposição- e eu adiantei isso no
voto - é de ter sido o de influir, ao que sabemos, para
atender à Corretora Laureano, o retorno à Laureano.
O SR. EDUARDO MA'TARAZZO SUPLICY Mas observe que o livro.. "A Verdade Sobre o Caso
Corroa-Brastel".
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Agora, fala
bastante sobre isso e até justifica o empréstimo na Caixa,
dando, inclusive, atendimento ao objetivo contratual fixado pela operação, que era a expansão do capital de
giro da SNCL
O SR. EDUARDO MA'TARAZZO SUPLICY
Mas não coloca contradição entre o objetivo expresso e
apresentado pelo S_r. Assis Paim Cunha à Caixa Económica Federal, com vistas à aprovação do empréstimo
junto ao CD~_ E o objetivo real, onfirmado por V. S•,
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era o de proporcionar possibilidade de cobrir a divida
deixada pela Corretora Laureano.
Confirma?
O gR. HERMANN WAGNER WEY- Um momento. A carência de recursos, que teria sido provocada peta
assunção da Coroa, nunca chegou a 2 bilhões e meio.
Embora o Sr. Paim tenha dito, somando, o que está con·

signado no meu voto, a parcela de 820 milhões de cruzeiros mais 351 milhões de cruzeiros, por conseguinte, 1 bilhão e cento e poucos milhões de cruzeiros, isso nunca
representou aquilo que ele teriil realmente adiantado à
Laureano, para satisfazer os seus compromissos mais
imediatos. Primeiro, porque os 820 milhões eram simples

jogo contâbil, para sanar uma irregularidade de títulos
inexistentes, lançamentos contâbeis meramente, não representando aparte de recursos. Quando muito, na melhor das hipóteses, se pode dizer que ele adiantou 351 milhões de cruzeiros e recebeu de volta esses 351 milhões
que ele realmente tenha adiantado e mais 820 milhões
que ele não adiantou com·o produto da Caixa Económica. Ele mesmo assinara iss_o, quando a SNCI pagou à financeira o tal d~bito de 820 ~la qual ela ficou debit?da
na financeira. Como eu disse, esses 820, a não ser os-351,
não representavam aparte de recursos, financiamento
dele.
Ora, levantando 2 bilhões e meio na CaiXa: Ecoilôriliéa
Federal, ele, Grupo Paim, se aproveitou de valores n:C:Cbidos da Laureano, OR (Obrigações Reajustâveís, da
ELETROBRÁS, que tinham liquidez a longo p-razõ, tinham vencimento a longo prazo, ativo realizado a longo
prazo, ele transformou em ativo disponível, em n~me
rário vivo. Aquilo que ele não tinha adiantado, o total de
820 que não tinha adiantado à ~ureano recebeu ~mo
dinheiro vivo, a financeira recebeu da SNCI como parte
do produto do empréstimo. Então, ele mesmo, o próprio
Grupo, continuou de posse da maior parte desse emprêstimo de 2 bilhões e meio levantado na Caixa Econômica
Federal. Tanto isso é verdade que ele, ainda utilizando
grande parte desse empréstimo, proporcionou- a expansão das suas lojas. O próprio livrQ. "A Verdade Sobre o
Caso Coroa-Brastel", assinala isso, informação dad~
pelo Sindico da massa falida na Coroa-Brastel, que comprova que nesse período ele comprou vârios imóveis,
alugou imóveis para ampliar as suas lojas, quer dizer, o
objetivo, também nesse particular, foi atendido, porque,
não se implementa um plano de expansão no dia seguinte à obtenção do empréstimo. Ele tem que ficar girando,
de alguma forma, até que isso; io fongo do período de
carência...
O SR. EDUARDO MATARAZZOSUPL!CY -As
obrigações da Laureno implicavam em um pagamento
imediato, como por exemplo, o de 1 bilhão e 226 milhões
de cruzeiros, que foi ff:ito e até foi comunicado à Caixa
Económica, oficialmente, por ocasião da liberação do
empréstimo.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Com isso ele liberou, nessa operação, a garantia que lâ existia, qUe Passou a servir à Caixa. Então, não era nem- garantia dO Sr.
Paim. A metade ou muito mais d<i. outra metade ele utilizou_ na própria expansão. E depois, quando recebeu de
volta, via financeira, os 820 inilhões, fora aquilo que tinha sido a metade, depois que ele passou a tal GEROF,
ele passou a aplicar no objetivo específico do contrato
assinado com a Caixa Económica.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas que esteve muito longe de ser o plano apresentado
junto à Caixa Económica; pOrque ali ele tinha um plano
para oito anos t!m recebimento t! aplicação dos recursOs,
que não foi"apui-ado e de maneira alguma foi utilizado
naquela finalidade.
O SR. HERMANN WAGNER WEY --Não sei se
houve uma programação de aplicação desses recursos e
liberação desses recursos desta ou daquela forma.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- A
direção do Banco Central talvez não tivesse o conheci~
menta da fiscalização Ou deveda ter feito a Caixa Econô~
mica Federal, ainda mais com o empréstimo ãp"rovado
pelo CDE, segundo diz o contrato. Todavia, havia um
problema sério que o Banco Central tinha que resolver,
referente ao balanço de 30 de jiinho da Financeira Co~
roa.

Por que razão a Direção do Banco Central permitiu o
atraso na entrega do balanço da Coroa, de 30-6-81?
Quando foi entregue esse balanço?

O SR. HERMANN WAGNER WEY - O prazo
para a entrega desses documentos por parte das institl.J_ições_ financeiras, se nífo me engano, é até o dia 20 do
mês seguinte. Vinte de julhO, portanto, seria o prazo
para a entrega desse balanço. Não sei em que data foi entregue- creio que deve ter sido por aí, não houve condescendência maior.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Não era V. 5' o responsável? Por que, então, segundo o
Sr. Deli Borges nos informou aqui, esse balanço só foi
entregue em agosto? O próprio Sr. AsSis -Pairn Cunha
também afirma que só pôde entregâ-lo em agosto, com a
conivência da Direção do Banco Central, porque os recursos só foram liberados, pela Caixa Económica, em 17
de agosto de 81. Disse o Sr. Assis Paim Cunha que, se
mostrasse para o público, no mercado financeiro o balanço na condição de 30 de junho, sem a entrada dos recursos, isso teria uma repercussão extremamente- negativa. O Banco Cental permitiu, então, que só mesmO em
agosto, be~ além dos vinte dias que V. Sf mencionou.
O SR. F!ERMANN WAGNER WEY- Essa permissão deve ter sido dada diretamente pelo Departamento
de Fi~calização. Nã9 fui eu quem dei. N6rn sabíi que
não tinha sido entregu~ o balanço.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- V.
S', como Diretor do Banco Central, acompanhando as
operações daquela importância, o maior empréstimo então dado no Brasil a qualquer grupo privado ...
O .SR. HERMANN WAGNER WEY- Não, tem
empréstimos vultosíssimos aí do BNDE, do Banco do
Brasil, da Caixa Económica. E o Banco Central estâ longe de ter conhecimento específico_ por parte da fiscalização.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Relatou o Sr. Assis Paim Cunha que ele conversou com o
Ministro Galvêas sobre essa questão do balanço e não
teve V. S' conhecimento desses fatos?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Não.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
S', o seu voto, disse que a Financeíra Coroa entregou oS
_cheques à Laureano, por solicitação das próprias autoridades.
Corno pode o Governo pedir a empresários qUe coloquem recursos em uma empresa que está em situaÇão filo
irregular, que está caracterizada por crimes dessa maneira? Constitui ato corriciuei"ro, é, ou foi algo apenas para a
Corretora Laureano?
O SR. HERNANN WAGNER WEY -A expressão
"por solicitação das próprias autoridades" por ter sido
elegante, ficou, de fato, um pouco desapropriada. Melhor seria dizer. "por instância das próprias autoridades.
Já que o problema da Laureano foi assim colocado para
o Sr. Paim;, "Se não assumir a Corretora, o Banco Central decretará a Hquidação extrajudicial dessa empresa".
Quer dizer, ele foi instado ... O que adiantava ele assumir
:.:·-e não faze_r a cobertura das exigibilidades imediatas? t
automático e decorrente da sua própria decisão de assumir a Corretora. Não é uma solicitação: Por faVor, faça
isso. Então, não adianta pedir, nem adianta negociar a
assunção da Corretora, se ele não vai assumir os seus
compromissos emergentes ou eidgfveis, de imediato. O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
s~ disse que houve um enorme saldo positivo para o mercado com a assunção da Laureano.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Sim, isso daí
é subjetivo. Evidentemente, não tenho números.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Quer á!zer que é algo corriqueiro para o Banco Central
solicitar a outra empresa financeira, para que salve essa
empresae caracterizá-la, na sua administração, por crimes._
O SR. HERMANN WAGNER WEY - Sempre
quando alguém assume ou incorpora outra instituição, é
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evidente que esse alguém está defendendo o interesse
próprio. Não é só interesse da empresa vendedora e só
interesse do Governo, no sentido de evitar urna situação
.lfaumâtica para o mercado. Também isso ocorre nos milhares de casos de solução de mercado de que nós participamos. O interesse maior, quase sempre sujeito a uma
pressão junto ao Governo, para dar atendimento ao pedido de incorporação ou à solicitação de encampaçilo
dessa ou daquela instituição financeira é enorme por
parte do comprador. Ele visa, nessas oportunidades, ele
prevê, nessas oportunidades, uma expansão do seu próprio negócio em ritmo muito mais râpido do que aquele
que ele teria normalmente, sem a incorporação das empresas. Então, o benefício para o mercado, o beneficio
geral, inclusive para o comprador que deve ter feito um
negócio, nessa oportunidade, é evidente e nós dissemos
isso no voto.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SiJPLICY- O
Sr. Assis Pa.im Cunha relatou quejâ estão adiantados os
entendimentos.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragclli) - Eu pediria
para ficar ma'iS llas perguntas e respostas, sem maiores
considerações. Caso contrãrio não vamos terminar. Eu
gostaria que rtão houvesse interrupção, para nós terminarmos a reunião e colocarmos as questões, as indagações, como, aliás, é do Regimento e de todas as comissões.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Estou fazendo as perguntas, Sr. Presidente, e procurando
ser objetívo.
_O_~R.._P_R.ESIDENTE (José Fragelli}- Para resposta
à pergunta, eu pe.diria, também, que V. 5' fizesse menos
considerações e respostas mais claras e objetivas às perguntas que forem feitas, porque, embora isso aquí não
seja fórum, nós sabemos que o depoente deve depor
sobre fatos e não propriamente faZer conSiderações. As
considerações nós tiramos; como o juiz tira, o Congressista também tira as suas considerações dos fatos atestados pelo depoente. Por isso eu pediria que houvesse
maior objetividade nas perguntas e nas respostas.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Que conhecimento V. S• teve nos entendimentos entre o
G~up_o Çoroa Brastel, o Sr: Assis Paim Cunha e o Grupo
Delfln, para a absorvíção da Delfin pela Coroa Brastel.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Só tive co·
nhecimento do documento apresentado pelo Sr. Assis
Paim Cunha ao Banco Cen"tral em que, de forma vaga, se
pr6p_unha a <isSuiitir o Grupo Delfin, então em intervenção ou liquí~ação extrajudicial.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O
Sr. Deli Borges mencionou, em seu depoimento que,
quando comunicou a V. Sf que não haveria ou_tra forma,
senão a intervenção no Grupo Coroa, por volta do dia
24 de junho de 83, V. Sf disse a ele;. "Mas acabei de conversar com o Ministro Ernane Galvêas e elt! me disse que
o Sr. Assis Paím Cunha e o Grupo Coroa estavam para
concluir a negociação com o Grupo Delfin".
O SR. HERMANN WAGNER WEY- O que cu
tive conhecimento, nesta oportunidade, foi que o Sr.
Paim tinha informado ao Sr. Ministro qu-e iríâmos apresentar ao Banco Central uma proposta de aquisição do
Grupo Delfin, simplesmente.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Sobre esse diálogo com o Sr. Deli Borges? Ele disse que
V~ S!' expressou surpresa, dizendo que não ê algo bem assim. Mas o Ministro disse que ele estava para concluir a
negociação com o Grupo Delfin.
O SR. HERMANN WAGNER WEY - Concfusão
_ não tinha nenhuma a essa altura. A proposta nem estava
no Banco. Nem se tinha conhecimento do teor dessa proposta. Corno é que estava conclufda, não é possível.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O
Sr. Assis PairO Cunha esteve, tambêm, para adquirir o
controle da CREDITUM Financeira.
A quanto montava o passivo da CREDITUM, aproximadamente?
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O SR. HERMANN WAGNER WEY- A hum bi·
lhão e pouco ~eu não me lembro bem exatamente. Mas
essa operação não chegou a ser concluída, o Banco Cen~
trai fez inúmeras exigências, inclusive uma de que seria
necessário, também, a concordância da não operação
proposta pelo Sr. Assis Paim, do antigo controlador do
Grupo CREDITUM, Que é o Sr. Jorge Kalil, concordância essa que ek nunca conseguiu obter e, conseqaentemente, a operação não se realizou.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Hii
fundamento na informação de que o Banco Central teria

resgatado letras emitidas pela CREDITUM?
O SR. HERMANN WAGNER WEY - O Caso
CREDITUM, se não me engano, é de 76. AchO que nessa ocasiã.o teria sido utilizada parte de recursos da reserva monetária, conforme prevê o D.ecreto _n\" 1.342, em
que se dâ a aquisição de direitos creditórios de investidores, no caso seriam portadores de letras de câmbio da
CREDITUM para cobertura_ de_sses créditos de investidores. Não me lembro do volume.
O SR. EDUARDO MATARAZZQ~UPLICY- No
caso dessas letras, constatou a fiscalização do Banco
Central que se tratava de letras frias também?
O SR. HERMANN WAGNER WEY -Isso eu não
sei, não é da minha gestão.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- V.
S• acompanhou as gestões no sentido de evitar que houvesse uma punição aos diretores da CREDITUM, especificamente, e um dos seus ex-diretores o Sr. Álvaro Armando Leal? Por que não foi também assim para o Sr.
Roberto _Laur~ano e Díretores da LaUI'eanQ? Não houve
qualquer açã~ dã parte da direçào do Banco Central com
respeito ao Sr.· Ãlvaro Arman_do Leal, uma vez que ele
foi diretor da instituição caracterizada por irregularidades, conforme diagnosticou o aanço Central.
O SR. HERMANN WAGNER WEY ~-Não estou
bem lembrado, mas acho que ele foi punido, sim. Acho
que ele deve ter feito um recUrso ao Conselho Monetário
da pendalidade aplicada. Não me lembro bem desse detalhe, mas, se não me engano, ele foi punido pelo Banco
Central, processualmente. Isso aí precisaria pedir, diretamente, ao Banco Central, porque não tenho lembrança,
no momento.
O SR. ED-UARDO MATARAZZO SUPUCY Houve alguma determinação do MiriistrO do Planejamento para que o Banco CentraL..
OSR. HERMANN WAGNER WEY -Junto a mim
não.
O SR. EDUARDO MATA[l.AZzO SUPf..ICY- Em
alguma oca:sião; o Presidente Carlos Geraldo Langoni
solic_itoll que fosse agilizada a negociação da CREDITUM com a Coroa_ Brastel?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Não.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
S• participou de reunião no Rio de Janeiro, no dia 27 de
abril de 1981, juntamente com o Sr. Assis Paim Cunha e
o funcionário do Banco Central José Roberto da Silva,
para tratar de _assunto d~ CREDITUMJ
O SR. HERMANN WAGNER WEY lembro ...

Não me

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPUCY Pode dizer o que for tratado nessa reunião?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Diversas v~
zes nós conversamos com o Sr. AssiS Paim sobre essa
questão da CREDITUM ...

O sR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Te.
rã v. s• tratado dessa fianÇa, "que deveria ser prestada
pelo Sr. Assis Paim Cunha?
O SR.HERMANN WAGNER WEY -Era uma das
nossas exigências.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- E
pode uma empresa do mesmo grupÕ prestar fiança a outra? Quer dizer, duas empresas de um só grupo uma empresta fiança à outra?

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Isso é uma
questão ainda não perfeitamente definida pelo nosso Departamento Jurídico. Hâ contradições a respeito. Ora
sim, ora não.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas Gomo o Banco Central pode aceitar que uma empresa preste fiança a ela própria, quer dizer, um mesmo proprietário seja o garantidor daquilo?

o SR. HERMANN WAGNER WEY- Pois é, mas
fora isso, as demais exigências formuladas tinham uma
certa dificuldade em permitir a implementação da pro~
posta. Então, tanto fazia a fiança, como não; outras exigêhCias estavam, prãticamente, impedindo a solução do
caso.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Uma questão sobre a Laureano. Se, como V. S• mencionou, a Laureano tinha um passivo a descoberto de 300
milhões, se na verdade depois se constatou que o passivo
era atê m~or, como precisou o próprio Sr~ Assis Paim
Cunha pagar para o Banco do Brasil, como a direçào do
Banco Centrl:!l e?>igiu que o Sr. Assis Paim Cunha pagasse ao Sr. Roberto Laurean,o, cinqUenta e poucos mithõ~
de cruzeiros pela transferência da Corretora Laureano?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Quando o
Banco Central exigíu isso? Acho que nãõ houve essa exigência por parte do Banco Ceiltr3.1, absolutamente, Isso
foi negociação entre as partes. Eles acordaram, sei lá, em
quem vai pagar isso. O Banco Central não exigiu coisa
nenhuma.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas o Banco' Central assistiu a operação, deu garantias,
deu vantagens ao Sr. Assis Paim Cunha, como V. S•
mencionou, dentre as quais as seis agências e outras que
constituem valores importantes, para que fosse feita a
operação. Sem a assistência do Banco Central, não seria
feita a operação, O Banco Central constatou que o passivo a descoberto era grande.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Trezentos
milhões ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- En·
tão, o Sr. Assis Paim Cunha relatou aqui que ele foi solicitado a pagar cerca de cinqüenta milhões de cruzeiros
ao Sf. Roberto Laureano, por solicitação das autorida.
des.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Ess~."por
soliciffi.Ç-ão das autoridades" é por conta dele, exclusivamente.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
S' foi eleito Presidente do Banco de Investimentos lpiranga, em 29 de novembro de 74, tendo ocupado o cargo
até 25 de março de 75.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Fui eleito,
mas não tomei posse. Tenho que explicar alguma coisa a
mais. O Banco Ipiranga, nessa altura, tinha feito um
contrato com o Banco Central. Isso foi eril 74. Tinha fei~
to um contrato com o Banco Central e com a participação do Banco de Crédito Nacional, uma fórmula então adotada para a recuperação do Banco de Investimentos Ipiranga. Por sua vez, com uma gestão a ser realízada
pelo Banco de Crédito Nacional, de modo a que, ao fim
de três anos, ele assumida ou não, o controle acionârio
do Banco de Investimentos Ipiranga. De comUm acordo
com o Banco Central e por exigência desse, teria que ser
nomeado para a diretoria do novo Banco de lnvesthnentos lpiranga elemento de confiança não só do Banco de
Crédito Nacional, que iria fazer a gestão do negócio,
cOmo do próprio Banco Central. Tivemos a honra de ser
escolhido para esse mister, representando tanto o Banco
de Crédito Nacional, como o próprio Banco Central nessa gestão. Porém, antes de tomarn:tos posse e apenas tendo averiguado, ao longo de dois ou três meses, examinando toda a situação do Banco, a inviabilidade do que
tinha sidq acordado, inclusive com o Banco Central e
com a participação do Banco de Crédito Nacional, fizemos um relatório ao Banco Central, que foi do dia 20 e
qualquer coisa de fevereiro, quer dizer de novembrO até:
fevereiro fizemos esse relatório, que, em dOis ou trêS dias
foi confirmado pela inspetorÍ!J do Banco Central e que
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denunciávamos as irregularidades apuradas no Banco de
Investimt::ntos e, conseqüentemente, não tínhamos condição de exercer aquela função. Então, antes de tomar
posse, e, por conseguinte, nos desligarmos da situação, o
B-anco Central, ipso facto, decretou a liquidação do esta~
belecimento, logo em seguida.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY ~
Antes da liquidação do Grupo Ipiranga, qual foi o último Presidente?
·
O SR. HERMANN WAGNER WEY - Deve ter
sido aquele Luder Barti, não é? Não me lembro.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY - 0
Sr. Assis Paim Cunha disse aqui à Comissão que, em certa ocasião, V. S• havia feito uma compra de material de
construção na MARCOVAN, empresa de seu grupo, e
que, tendo passado o prazo de pagamento e não havendo
uma iniciativa da parte de V. S•, que ele havia, então, coberto a dívida, da ordem de nove bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros. V. s~ confirma este fato?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Nego-o por
total. Não tenho o menor conhecimento de qua(quer
compra que tenha feito á MARCO VAN, de qualquer
dívida que eu tenha assumido com o Sr. Paim e de qualquer cobrança que_ele tenha sobre uma hipotêtica dívida,
como essa. Eu a nego por completo.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY -E
que V,_ S• não estava, portanto, comprando qualquer
material do seu grupo?
___ 0-SR. HERMANN WAGNER WEY- Não comprei absolutamente nada, nada, nada, do Sr, Paim e,
muito menQs, da MARCOVAN.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYSim.
Sr. Presidente, apenas chegou a mim uma longa lista
de questões, que o Senador Ped(o Simon faría -e rrie fez
chegar às mãos. Peço apenas um instante, para ver se,
por aCaso, deixei de tocar em algum item.
O .SR._ PRESlDENTE (José Fragelli)- São muitas
perguntas?

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CYNão, porque já fiz grande parte das perguntas. Então, é
pouca coisa que desejo peiguntar.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• poderia entregá-las ao Depoente, que as responderá até por
escrito.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYMas acho que ªlguma coisa eu posso complementar.
Sobre o ~a~_o da Rio~ Financeira, que não mencionei, que
os ativos_ do Grupo teriam sido passados ao Sr. Assis
Paim Cunha, praticamente sem ânus para ele. Se V. S•
está a par da transferência da Rio-Financeira, pelo liquidante, designado pelo Banco Central para o Grupo
Coroa-Brastel, e quem, no Banco Central, foi responsável pela supervisão dessa transferência.
O SR. HERMANN WAGNER WEY -Sobre a Rio·
Financeira, não é verdade. Ao cóntrârio do que vem afirmando o Sr. Assis Paim, que o Banco Central tenha tido
qualquer tipo de interferência ou responsabilidade nessa
operação realizada, livre e espontaneamente, entre os
empresários controladores dos dois grupos privados e
distintos, Jorge Celso de Souza, de um lado, e Assis Paim
Cunha, de outro, no decorrer de maio de 1982, -e dentro
de suas respectivas competências, segundo as exposições
da Lei das Sociedades Anónimas. Isso estâ relatado, com
detalhe, nas páginas I00, lO l e 102 da livro_;!' A verdade
sobre o caso Coroa-Brastel."
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYAinda se pergunta se o Sr. Deli Borges participou, em
alguma forma, das negociações, relativas à absorção da
Corretora Laureano.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Não.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYQuem deveria ser resp~ns~bilizado pelo fato de o processo administrativo instaurado contra os admíllistradores da Laureano ter ficado parado na Presidência, por
três anos?
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O SR. HERMANN WAGNER WEY- Esta pergunta, acho que tem que ser dirigida ao próprio Banco

Central, talvez. Não tenho condições-de r"eSP:õOdei1SS"o.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYNão acha estranho, V. S• que o responsável por este fato, o Chefe de Gabinete da Presidência, homem, portanto, de confiança do ex-Presidente Langoni, tenha sido
membro da ComissãO de Inquérito, instaurada contra o

Sr. Deli Borges?
O SR. HERMANN WAG:NER WEY não tenho nada a dizer a respeito.

Também

O SR. EDUARDO- MATARAZZO SUPLICY Houve, em algum momento, instruções de autoridade
superior, no sentido de que O Sr. Roberto Laureano fosse tratado com complacência pelo Banco Central.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Perante a
minha pessoa, não.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Sobre o caso do Grupo Residência, V. S• mencionou
aqui, até anotei a frase, que leio agora,~ "CaíXa 2 ê irregu~
!aridade gravíssima. Decreta~se a interVenção na hora,
ou, decreta-se a intervenção." Não foi constatada a existência de. "caixa 2" no Grupo Residência?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Que eu saiba, não. Antes de qualquer informação, para efeitO de
uma negociação de mercado, que lá se realizou, não ti~
nhamos nenhum conhecimento dt<. "caixa 2", lá.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- A
negociação de recibos frios, cciristatada pela fiscalização
do Banco Central, não mostra o indício, da existência do
"caixa 2''?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Isso não é
"caixa 2". Pode ser, "caixa 2" para quem esteja emitirido
este recibo. Evidentemente ele está cobrando uma importância, atravês desse recibo, muito menor do que o
valor expresso. Então, para quem está emitindo este recibo, para quem se presta a emissão deste recibo, evidintemente permitir a dedução de que existe um .....caixa2". Todas as empresas que· atuaram no mercado de capitais,
emitindo recibos frios, sofreram liquidaçãO eXtrajudicial.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O
Grupo Residência, não?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Não. Este
não emitiu. Quem: --compra esse recibo está fazendo o
quê? Está dando, está registrando, está contabilizando
uma despesa que não foi realizada; está subtraindo, está
praticando uma evasão de receita. E todos esses cas-os ae
evasão de receitas são da competé"ncia da Secretaria dã
Receita Fedei'al, a quem Se comuriicou ·os cento e setenta
e cinco ca:sos que o Sr. Deli Borges consider:-J.. "caixa 2".
Absurdo!

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Isso aí, talvez lenhá-ciCcirridO,-quanáo ainda se estava tentan"to ã: tal
negociação. A fiscalização, naquele momento, poderia
prejudicar essa negociação, porque- um outro detalhe,
referido pelo Sr. Deli, em sUa exposiçãà;· no seU- depoimento - quando toda a fiscalização, foi por nossa determinação, por determinação do Presidente Langoni acionada, após a concessão dos 5 bilhões do segundo
empréstímo, toda a fiscalização foi aciona_da para- ver 0:
-que estavá Oco'rrendo dentro da instituição. O Sr. Deli
Borges, um ou dois dias depois, volta a ser iritéi'niediário
-~~ uma nova operação de assistência financeira, porque
juStamente aquela blitz de fiscalização determinada no
Grupo Coroa, provocara uma grande desconfiança na
praça, com relação ao Grupo. Então, essa providência,
essa fiscalização, naquele instante, pode prejudicar seriamente uma negociação de mercado.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Se
fosse decretada a liqUid3.ção do Grupo, como pretendia
a fiscalização e se os bens dos seus administradores não
ficasse-m disponíveis, os mesmos não estariam em cc>ndições de exercer cargos em outras instituições?
O SR. HERMANN WAGNER-WEY- Sim.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- No
caso da assistência de 25 bilhões de cruzeiros, em 31 de
maio, por que a Resolução na qual se baseou o Banco
Central não foi obedecida, tal como diz a sua própria lei?
Por que não se exigiu que fosse antecipadamente apre~
sentado o plano de desmobilizaÇão dos ativos- das pessoas a ela ligadas? Como póde o Banco Central aceitar
que o Sr. Assis Paim Cunha apreSentasse apenaS ·um
compromisso de caução de 93% das quotas de suas ações
oti_de seu Grupo? Porque, se o Banco Central constatasse que essas quotas representavam um passivo a descoberto, que garantias teria o BanCo Central? A -ún~Cà ga~
rantia, segundo o relato do próprio livro branco do Banco Central, que acabou sendo exigida no dia, foi uma
carta-compromisso de caução de suas ações.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- E o compromisso antecipado, que foi exigido na hora, de apresentar
o plano de mobilização de...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY - ...
isso só foi feito posteriormente à própria intervenção.
O SR. HERMANN WAGNER WEY- Isso foi feito
no dia 6 ou. dia 7.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - ...
depois da intervenção, quando o Sr. Assis Paim Cunha
já não tinha mais nenhum controle sobre seus bens. Então, aqui, claramente, o Banco Central desobedeceu à letra de sua própria Resolução n9 374.

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Não.

CiSR. HERMANO WAGNER WEY- Esse ãssunto, cõmo tratei aqui na minha exposição, por informações que me foram transmitidas pela nossa assessoria,
pelo diretor Meirelles, pelo Sr. Chavantes, etc. E o livro
branco, o livro sobre o caso Coroa~Brastel traz amplos
esclarecímentos a ess.e respeito. Quero crer que· foi cabal
a explicação dada p~lo Baq_co Central a respeito. A mi-nha opinião aqui pouCo valeria porque, como estou dizendo, neste particular, estamos agindo- apenas por
lembrança do que nos foi trazido ao conhecimento, a
posteriori.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Nos meses de fevereiro e março de 1981 foram feitas operações de empréstimo do Banco Central à Coroa Financeira. De acordo com os dados existentes, mostrados na
pâgina36 do livro do Banco Central, a liqdíd3.çâ0 das
op-erãções- deu:se rriediante a restituição das -Importâncias mutua(ias sem a cobrança de quaisquer custos.
Como revelado no próprio documento, tais operações-na pâgina 35-- foram realizadas ao amparo da 374, a
qual estabelece que sobre as operações devem incidir os
seguintes custos: -nã- fãlxa-intralimite 40% ao ano, na fai~
xa extralimite 44% ao ano. Não terá havido aí um benefício ilegal à Coroa Financeira, que liqUidou as operações
sem o pagamento dos _custos previstos~ nos termos da
Resolução n9 374/76?
-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY ,Determinou V. S• SuSpens1fO de fiscalização na:s -empr~~-1 sas do Grupo Residência? ·
- -

O SR. HERMANN WAGNER WEY -Aqui não
-diz que não foram cobrac!os os encargos relativos a essas
operações. Diz a data de liqüidação -, o valor da liqili-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPDCY -Que irregularidadeS Joram·-efetívamente constatadas no
Residência e por quê?
O SR. HERMANN WAGNER WEY- No Residên·
cia também tinha pi'oblemas de gestão. Sei lã. De certa
forma, tinhas problemas. Eles tinham um ramo imobiliário muito grande. Sempre foram grandes investidores,
grandes construtores no ramo.imobiliário. Cõmo sempre
ocorre, o ramo imobiliário não se coaduna com a instituição financeira. E, evidentemente, problemas, como
um todo, por parte do Grupo, começam a interferi nas
instituições fittanceiraS, razão pela qual, mais- cedo ou
mais tarde, eles são convidados a passar o controle da
instituição para outros.
O SR. EDUARDO--MATARÁZZO SUPLICY Participou V. 8' dos entendimentos para primeiro obter
um empréstimo da Caixa Económica :Federal junto ao
Grupo Residência?

a
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dâ.ção, do principal, quero crer. Não é departamento sujeito a minha jurisdição, ma~ acrCdito que não deixou de
ser cobrado o encargo competente ou respectivo. Acho
que isso não pode ser deduzido simplesmente, porque
aqui diz que o ·varor da liqUidação só se refere ao capital
mUtuado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Depu·
tado Eduardo Matarazzo Suplicy V. Ex• me permite?
Essa pergunta que V. Ex• acaba de fazer ao depoente é o
tipo da pergunta que não deve ser feita, porque V. Ex•
está pedindo uma opinião sobre o que o Banco Central
expressou no seu relatório. É como eu digo, a opinião~
V. Ex• que tem que tirar, o Congresso ê que tem que tirar. O depoente está aqui para depor sobre fatos e não
para emitir sua opinião sobre determinado assunto por
isso pediria a V. Ex• para ser mais objetivo e concluir,
nã"ó ficar com solicitações, como esta, que prorrogam
muito:_ oS_ nossos_ trabalhos, quando não são indagações
regulares. O depoente tem que depor sobre fatos. Pediria
a V. Ex' que nos ficássemos restritos a isso. A apreciação
do depoente sobre o que o Banco Central escreveu ê irrelevante.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY _-Sr.
Presidente, conclUo as minhas perguntas, mas quero: observar que gostaria, ainda, de sugerir oralmente, antes do
término desta reunião, que sejam requisitados alguils documentos às autoridades.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Pe"diria a V.
EX• para fazer -uma relação, para nós encaminharmos

essa solicitaçãO.

-

OSR. EDUARDO MATARAZZOSUPL!CY -Entregarei hoje à tarde essa relação de documentos.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nós já con·
versamos sobre isso e eu não terei nenhuma dúvida em
fazer as solicitações. Jã fizemos algumas e alguns documentos nãO vieram e vamos procurar saber por que não
nos foram fornecÁdos esses documentos, nisso V. Ex• tem
razão.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Concluindo, então, gostaria de dizer algumas palavras
ao-Sr. Hermano Wagner Wey quç, se, em algum momento, ele, colOcando em seu texto palavras, também, seme-lhantes às ditas pelo Ministro Antônio Delfim Netto em
sua Representação ao Procurador-Geral da República
sobre quaisquer interesses outros de quem esteja interessado no desvendãr deste assunto, que o único propósito
deste Parlamentar tem sido, desde o início, O de desvendar inteiramente a verdade-, fazer com que esse verdadeiro quebra-cabeças - expressão atê utilizada por v. s•
em seu depoimen10 - seja cOmpletamente desvendada.
Acredito que isso seja possível. Se em algum momento
no relato das coisas que foram ditas pelo Sr. Assis Paim
Cunha ou em tudo que eu tenha dito houve alguma imprecisão, ou algo que depois eu venha a ter certeza de
que não foi assim - eu já tenho feito isso -eu seria a
primeira pessoa- a escrever e dizei- isso, seja da tribuna,
seja em artigos. E possível até que depois deste depoimento de v. s• ainda fiquem alguns elementos ou detalhes a serem apurados.
Não sei se essa é a conclusão do Relator, mas é da
maior importância o documento, o voto que V, S• apre-sentou e que o Banco Central havia omitido no seu livro
"A verdade sobre o caso Coroa-Brastel". As palavras
que V. S• afirma ali dizem muito de tudo que aconteceu.
Não tenho, em qualquer momento, responsabilizado
as autoridades pela emissão de 500 bilhões ou coisa assim. Mas tenho procurado o esclarecimento e acredito
que as autoridades- tenham sido responsáveis pela
criação de um clima de conivência, pelo menos pareceume claro, por tudo que foí dito pelo Sr. Assis Paim Cunha, que_ele sentia esse clima de conivência. Então, acho
que as autoridades acabaram sendo, inclusive, ludibriadas. Que o Sr. Assis Paim Cunha é responsável por esses
atas, que precisa responder à Justiça e ser punido. Mas
acho que deve haver a responsabilização das autoridadeS
pela criação desse clima de conivência, pela distribuição
de favores, tais como os descdtos aqui.
V. s~ por tanta convivência no mercado financeiro no
Bafl:CO Central, nos.dá_ a ~mpre.c;são de que considera normais, corria coisa normal, diversos fatos ou_-diversas ope-
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rações de assistência a institUições financeiras com recur~
sos oficiais, mas que, na -verdade, representa a transferência de recursos enormes do Tesouro, do povo brasileiro para grupos económicos. E donde vêm esses recur.:>os?
Esses recursos são do povo. Como podem as autoridades
ter tal facilidade para transferir recursos sem uma exigência maior de contrapartida? Ao contrário, parã. salvar
uma instituiÇão, como a- Laureano, de umã. situação de
iHquidez falimentar, chama-se outra a qua[ se concede
uma série de benefícios, afirmados por V. S•? Beneficias
que talvez não sejam do montante que imaginava receber, indefinidamente, o Sr. Assis Paim Cunha. Mas ele,

de fato, recebeu essa assistênCia, recebeu esses beneficias
e certamente avaliou que poderia ainda recebê-los por

muito mais tempo, assim como ele, obserVou o Sr. Roberto Laureano, tendo praticado atos ilegais, crimes no
mercado financeiro e recebido tant_a_ assistência, ele, provavelmente, julgou que teria um tratamento similar.
Agradeço __ a atenção com que V. S• respondeu as perguntas.

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Obrigado.
O SR.__PRESIDENTE (José Fragelli)- Com a palavra o Senador JosÇ Lins nobre R~la~9J Qa Comissão.

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, quero
fazer referência à observação do Deputado Suplicy sobre
a falta de menção a algum dado, um determinado trabalho, no caso, aquele representado pelo Banco Central. O
que me parece ê que nenhum documento ê exaustivo. E,
se fosse, certamente nós não estaríamos dando prosseguimento a esta Comissão. Os fatos relatados devem ser
anaiisádos, mas na falta de fatos, o qUe S. Ex• pode fazer
é rever, exaustivamente, como vem fazendo aqui, em todas as reuniões, através de relatórios e perguntas. Q_que
é, aliás, importante para o esc1a(ecimento _da questão
tratada. Acredito que atê mesmo o exaustivo relatório e
relação de perguntas feitas pelo Relator ainda não
abrange, segundo ele próprio diz, ainda fica com dúvidas, ainda quer outros esclarecimentos, não exaure bastante. Mas o fato_é__ que dificilmente teríamos aqui'um relatório, um depoimento mais completO, mãis objetivo,
mais claro, mais exaustivo e mais esclarecedor do que
este depoimento hoje prestado pelo Dr. Wey nesta Comissão.
_ ----Não tenho, Sr. Presidente, nenhuma pergunta a fazer.
Quero apenas pedir desculpas à família do Dr._Wey, porque sei que ele estã doente e houve necessidade de um
prolongamento desta Comissão. Sobretudo, desejo agradecer a maneira afável, clara e sobretudo consciente c_om
que S. S' péls a questão aqui. Acredito que o depoimento
do Dr. Wey é de grande significação paTa iljUdãr o Relator a entender o quebra-cabeça a que o nobre Colega Suplicy se refere. Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Antes de en.
cerrar a Reunião, quero agradecer ao Sr~Hermann Wagner Wey sua presença, o depoimento ...

O SR. HERMANN WAGNER WEY- Eu q·uem
agradeço.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ... pela maneira que o fez, trazendo aqui os seus subsídiOs. Ir sempre
uma obrigação, mas também é uma atenção de todo o cidadão brasileiro que comparece aqui às nossas reuniões
do Congresso e nessas Comissões que -terrios~ Agradeço
ao Sr. Relator, como agradeço ao nobre Deputado
Eduardo Matarazzo Suplicy que, no seu zelo, (em prolongado_hastante as nossas reuniões, mas nos tem dado,
também, um grande auxílio e tem contribuído, para que
todos os aspec(os dessas questões sejam examínados e
possam ser, amanhã, devidamente avaliados. Muito
obrigado a todos.
Estã encerrada a reunião.

COMISSÃO I'ARLAMI;NTAR DE INQUJi:R!TO
Destinada a investigar o funcionamento do mercado financeiro do País.

24• REUNIÃO, REALIZADA
EM 28 DE AGOSTO DE 1984
Ãs dez horas e cinco minutos do día-Viil~--:e:-Qito de
agosto do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, na
Sala de Reuniões da Comissão de Fina-nças, reúne~se a

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada. a investigar o funcionamento do mercado financeiro do País,
presentes os Srs. Senadores José Lins, João Calmon, Jorge Kalume, Virgf!io Távora, Jutahy Magalhães e José
Fragelli. Compareceram, ainda, os Srs. Deputados Paulo Mincarone, Nilson Gibson, Ricardo Fiúza e Eduardo
Malaraz~o Suplicy.
Abertos os trabalhos, o Sr. Senador João Calmon~
Vice-Presidente em exercício da Presidêncía, dispensa a
leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é
dada como aprovada.
Jnicíalmente, a palavra é concedida ao Senador Jorge
Kalume, que apresenta um requerimento à Comissão no
sentido de que seja ouvida a Comissão de Constit!J.ição e
Justiça sobre rima queixa-crime do Sr. Álvaro Leal contra o Sr. Assis Paim Cunha, pois entende o Senador Jorge Kalume estar o depoente sub judice, impedido, portanto, de prestar quaisquer esclarecimentos.
Em discussão, usam da palavra os Srs. Deputados
Eduardo Matarazzo Suplicy para contestar e o _Senador
José Uns para apoiar o referido requerimento.Também
usam da palavra o Sr. Senador Jutahy Magalhães e o
próprio autot:_ do requerimento, _Senador Jorge Kalume.
Assumindo a Presidência da Comissão, o Sr. Senador
José Fragelli dã continuidade à discussão e, por fim, defere e despacha o requerimento para a Comissão de
constituição e Justiça a fim de que a mesma se pronun~
cie sobre o mérito. Em seguida, concede .a palavra ao depoente, resguardando o seu diretto de responder, se quiser, às perguntas formuladas.

Com a pa-lavra, o Sr. Álvaro Leal tece_considerações
sobre a constituiGão, a natureza e o serviço de consultoria da Empresa Pécora e Leal Consultoras Ai;is-ociadas.
Discorre, ainda, sobre o caso Coroa-Brastel, particularmente sobre o depoimento do Sr. Assis Cunha.
Ao final da exposição o Sr. Presid_ente reconvoça o depoente para o dia ll de setembro, 3+ feira, a fim de que se
submeta às interpelações dos Srs. Parlamentares.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigráficas, tão logo sejam traduzidas e revisadas, sejam publicadas em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA 24' REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR. DE INQUERITO
DES77NADA A INVESTIGAR O FUNCIONAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO DO
PA{S. REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE
/984, A FIM DE OUVIR 15 DEPOIMENTO DO
SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL, SOC!O DA
EMPRESA DE CONSULTORIA PECORA E
LEAL. QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA A UTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador João Calmon (em exercício)
Relator: Senador José Lins

lo a V. Ex~ porque já houve precedente no Congresso
Naciona_l. Vou lê-lo:
(Procede-se a leitura do documento,)
Requeiro a Vossa Excelência, ouvidO o Plenário, que o"
caso Coroa{Brastel que estâ sendo investigado por esta
Comissão Parlamentar de Inquéríto, venha a ser declaradQ ""&ub judice" no que se refere aos esclarecimentos a
serem ptestados pelo Sr. Álvaro Armando Leal, por se
encontrar o referido Sr. impedido de prestar todo e qualquer esclarecimento a respeito.
Justificação
Por atingirem as afirmativas c_ontidas naqueles depoi·
mentos_e demais declarações a Honra do Sr. Álvaro ArmandO Leal, ajuizou este, contra o Sr. Assis Paim Cunha, qu~ixa por crime de c-alúnia, previsto no artigo 138,
combinado com o artigo 141, n'i' III, do Código Penal,
que se processa perante o MM. Juiz da. 29'- Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado de São Paulo
(P_roc. _!19 548/84), como__fazem_ ~~_rt_o n:s inclusas xerocópias da queixa-crime e da certidão expedida pelo Senhor
Distribuidor Criminal da referida Comarca -(Does.
~ l/lO).
Fundamentos
A declaração sub judice ora requerida se impõe face o
princípio cogente do Parecer n9 7, de 1981, da Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que
exclui das Comissões Parlamentares de Inquérito, os casos que se encontrem pendentes de decisões do Judiciário, ~·erbis.
"l'í'- Que s_e aprove a exclusão do nosso roteiro
de trabalho, ainda que relacionados estejam entre os
fatos determinados, de todos os casos que, no conhecimento desta CPI tenham sido objetos de ap1"e'ciações, com decisões ou não firmadas, nas esferas
administrativa e judiciária, por autoridade competente. Não será afetado pela medida, os fatos poSteriorçs, desde que seus resultados possam alterar
substancialmente o estado anterior dos mesmos, se
assim o exüa o Relator e defira o Plenário o pedi·
do." (Parecer n'i' 7, de 1981.)

Assim, por se encontrarem os fatos acima mencionados pendentes de apreciação e julgamento do Poder Judiciário por onde tramita a supra-mencionada queixacrime proposta pelo Sr. Álvaro Armando Leal, contra o
Sr. Assis Paim Cunha, impõe-se, data l'enia, com fundamento no Parecer supracitado, seja declarado o vertente
fatç~"sub judice~>, declarando-se, via de conseqUência o
.Sr. ÁlVarO Armando Leal, impedido de sobre os mesmos
prestar todo e qualquer esclarecimento, para, com tal
medida, nào prejudicar a reportada queixa-crime,
Termos em que,
P. e E.. Deferimento
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1984.

O SR. JORGE KALUME- Conforme se deduz do
requerimento, qualquer declaração do Sr. Armando por
certo poderá prejudicar sua defesa.
Era o que tinha a apresentar- a V. Ex•

(Integra do apanhamento taquigráfico.)
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Havendo número regimental, declaro iniciados os trabalhos desta
Comissão Parlamentar de Inquêrito sobre Mercado Financeiro. O nosso depoente de hoje é o Dr. Álvaro Armando Lea.l, que inicialmente fará uma exposição aos
ilustres membros desta CPL
Com a palavra o Dr. Álvaro Armando Leal.
O SR. JORGE KALUME- Sr. Presidente, eu gostaria de apresentar uma sugestão.

d SR. PRESIDENTE (João Calmon) palavra ao Sr. Jorge Kalume.
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Concedo a

O SR. JORGE KALUME- Há uma queixa-crime
do Dr. Álvaro Leal, contra o Sr. Assis_ Pairo; assim sendo, gostaria de que fosse, primeiramente, ouvida a Comissão de Justiça sobre o fato, uma vez que está sub judice. Vou entrar com o requerimento agora e encaminhá-

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- COncedo a
palavr"a ao nobre Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Sr.
Presidente, é compreensível que -o Sr. Senador Jorge Kalume tenha procurado colocar dificuldade no sentido do
Sr. Álvaro Armando Leal prestar dep-oimento. E o argumento de que o caso estaria sub judice poderia de alguma
-forma acarretar eventual problema, todavia, no caso do
Sr. Álvaro Armando Leal querer esclarecimentos sobre
tudo que efetivamente se passou, acredito que ele possa
perfeitamente prestar o depoimento aqui com toda tranqUilidade. Se houve da parte do Sr. Assis Paim Cunha relato em que alguns fatos graves foram ditos, contados
por ele, então, justamente, esta CPI representa o lugar
ideal para o esclarecimento desses detalhes. O Sr. Alvaro
Armando Leal teve a oportunidade de falar um pouco
s-obre o assunto ainda no semestre passado, na Câmara
dos Deputados, na CPI s.ohre o Gn,1po Delfin, mas naquela ocasião, considerando-se que a CPI tratava especi-
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ficamcnte do _caso do Grupo Delfin, ele apresentou uma
justificativa no sentido_ de não_ responder perguntas relativas ao caso Coroa fBrastet Eu mesmo tive a oportuni-

dade de perguntar-lhe sobre o Caso CoroajBrastel,
sobre os fatos que haviam sido relatados pelo Sr. Assis
Paím Cunha; o Deputado Paulo Mincarone que era, então, o Presidente da CPI poderá testemunhar neste sentido; foi levantada a alegação de que nã_o era o momento
próprio, uma vez que a CPI tinha outro objetivo. A CPI
do Mercado Financeiro, no Senado Federal, tem tido,
este ano, como ano de seus principais propósitos, e.iam_i-nar o caso Coroa-Brastel e casos -correlatas ou casos que
têm sido objeto de preocupação dos Senadores e Deputados nesta Casa sobre possíveis irregularidades_~ Se não
houver o depoimento do Sr. Álvaro Armando Leal hoje,
esta CPI ficará muito prejudicada em seus trabalhos;
convenhamos que, em diversos episódios, a presença do
Sr. Álvaro Leal foi comentada; ele esteve presente, segundo o que ele próprio afirmou na CPI na Câmara dos
Deputados pela ocasião da assistência ao Sr. Assis Paim
Cunha, na liberação do emprêstimo da Caixa Económíca Federal ao grupo CoroaJBrastel em 1981; esteve presente na assistência com respeito à liberação dos recursos
do Banco Central para a financeira Coroa em 1983; até
mais, o Sr. Álvaro Armando Leal teria condições, hoje,
de também esclarecer fatos relativos às ocorrências com
a Financeira Crédito da qual foi Diretor e aqui mencionada tanto pelo Sr. Assis Paim Cunha quanto pelo Sr.
Deli Borges. Há outros fatos itqui relatados que, caso tenhamos os esclarecimentos do Sr. Álvaro Armando
Leal, serão de grande importância. Tambêm eu, Senador
Jorge Kalume, estou sendo objeto de processo por parte
do Ministro Antônio Delfim Netto com respeito ao as~
sunto em vista de que, tendo ouvido o dePoimento do Sr.
Assis Paim Cunha, relativo a esses fatos, divulguei-oS
por ocasião do depoímento do Sr. Álvaro -Armando
Leal, justamente no sentido de perguntar a ele de seu conhecimento sobre o assunto. Tão graves eram estes fatos
que eu julguei no meu dever como parlametar divulgálos, para obter os esclarecimentos. Tenho tido dificuldades junto às autoridades, junto ao próprio Minis~ro AntôniO Delfim Netto e junto ao próprio Sr. Álvaro- Ar~
mando Leal, para obter esclarecimentos de todos os detalhes sobre os assuntos. Procurei-o pessoalmente, ele
enviou uma resposta por escrito, mas não completa. Já
tive oportunidade de dizer-lhe isto pessoalmente.
Então, caso__S. S' não dCponha hoje, estarão prejudiçãdos os trabalhos desta CP! e estará prejudicada, também, outra pessoa, cujo caso está sub judice, que é um
parlamentar desta Casa e que acredita ser extremamente
impor.tante para o esclarecimento do assunto o depoimento do Sr. Álvaro Armando Leal, até para que se torne clara a responsabilidade ou não, a inocência ou não,
de cada uma das autoridades.no depoimento do Sr. Assis
Paim Cunha.
Desta maneira, acreditO que aqui na CPI, o Sr. Álvaro
Armando Leal terá o melhor lugar para esclarecer este
assunto, defender-se de qualquer afirmativa q1,1e julgue
incorreta por parte do Sr. Assis Paim Cunha. Mas a verdade estará prejudicada ou o desvendar da verdade estará muito prejudicado caso S. S• não faça esse depoimen-

to.
O SR. JORGE KALUME ~ Si-~ Presidente, peço a
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Joãó Calmon) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME- Em que pese o meu respeito ao estimado colega, o Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy, que está cumprindo com seu deve_!, denunciar, tanto quanto dentro do seu universo, achar que
há irregularidade e para esses fatos, neste caso, t~mbém
tem o meu apoio.
Não estou aqui para apOiar qualquer irregularidade,
parta de quem partir. Se existe uma queixa-crime, está o
assunto sub judice, a queixa-crime ê um instrumento jurídico, através do qual o_ preju~icado reco_rre em sua própria defesa.
O que queremos apenas não é procrastinar, é Qui a
Comissão de Constituição e JustiÇa, com alguma urgência urgentíssima, procure julgar o nosso requerimento,

para que o queixoso possa vir, com mais liberdade, a esta
Com is sãO- dentro em breve.
Este, o motivo do meu requerimento.
O SR._ PRESIDENTE (João Calmon) - Antes de
passar a palvra ao Sr. Senador José lins, gostaria de formular uma indagação.
Nobre Senador Jorge Kalume, V. J?:x' !lO seu requerimento faz referência-a certidões anexas ao requerimento,
Documentos de 1 a IO.
A Presidência não recebeu esses documentos. V. Ex•
-os teria?
_ O._SR. JORGE KALUME- Vou pedir ao interessado que o faça ... Não conh_eço o interessado. A pr[meira
vez que vejo o Sr. Álvaro Ar_mandq Leal é hoje, não o
conhecia.
A minha questão é como a do médico, quando é chamado para socorrer o ferido. Ele vai. Esta, a minha missão hoje, aqui, na Comissão.
Pediria_ ao Dr. Álvaro,
por gentileza, se tem os documentos, faça o favor de
entregá~los, para serem anexados ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) _palavra -~o nobre Senador Josê Lins.

Concedo a

O SR. RELATOR (José Uns)- Sr. Presidente, estamos diante de uma_situ_ação de fato. O depoente move
uma ação contra outro depoente, que já esteVe nesta Comissão.
Por outro lado, é evidente que a parte interessada, Dr.
Alvaro Armando Leal, terá que ser ouvido por V. Ex•,
que certamente o ouvirá, para que confirme o seu interesse de que o requerimento do nobre Senador Jorge KaIUme Seja aprovado.
=- Da minha parte, Sr. Presidente, considero que a situação é realmente estranha, porque agora o nobre Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy também informa
que há uma ação movida contra S. Ex'
Neste caso, com mais força, eu apoiaria o requerimento do nobre Senador Jorge Kalume, porque já um dos inquiridores e, possivelmente, até acusador, estaria na con- dição de tirar beneficio próprio do depoimento do Sr.
Ãlvam.
De modo que me parece realmente que, nesta circunstância, havendo um choque de interesses, o Deputado
Eduardo Matarazzo Suplicy já não aparece apenas como
um mero inquiridor nesta sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, já que S. Ex• passa a ser interessado no
conhecimento de fatos, mas não como membro da Comissão, e sim como pessoa fLSica, contra a qual está sendo movida uma ação.
Sugeriria a V. Ex', pedindo desculpas, e certamente V.
Ex', pela inteligência e compreensão que tem de todos os
problemas, sabe muito bem o que fazer, que fosse ouvida
a parte interessada. E se realmente, confirmado o seu interesse, que o requerimento do nobre Senador Jorge KaJum_e_ fosse acolhido, mas sendo o requerinrento acolhido, que o depoente também se pronuncie sobre a possibilidade de fB:zer o seu depoimento, reservando-se, naturalmente, o direito de deixar de responder a certas perguntas que ele considere que não deva divulgar, que não
deva responder, com o objetivo de proteger o seu próprio direito.
Esta, a sugestão que faço a V. Ex•, e que acho realmente judiciosa.

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -Antes de ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Apenas permita fazer uma observação: o Senador José
Uns mencionou que eu estaria aqui como pessoa física
interessada. É importante ressaltar que o processo, arepresentação que move o Ministro Delfim Netto deC_orre
do fato de eu ter narrado fatos que, na condição de parlamentar, me chegaram ao conhecimento e que julguei
,importante divulgar, para obter os esclarecimentos que o
K{inistro tem-se negado a dar.
- Então, na condição de parlamentar é que narrei fatos,
não com o intuito de injuriar _qua1quer au!oridade, qualquer pessoa, mas com o intuito de saber qual a verdade.
Acredito que o objetívo maior desta CPI, do Congresso Nacional, é o de esclarecer os fatos, de saber a verdade, e a própria Justiça também está interessada em saber
a verdade.
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P"!-ra que se faça justiça, é necessário que possamos ou).;'ir todas as pessoas, e não colo_car obstáculos nesta direção.
O SR. RELATOR (José Uns) Ex• me concederia a palavra?

Sr. Presidente, V.

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) palavra ao nobre Senador José Lins.

Concedo a

O SR. RELATOR (José Uns)- Apenas flz referência
a um fato narrado por S~ Ex• no Senado.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Devo ainda
salientar que foi encaminhado à Presidência este documento, obviamente é o documento n9 I. O nobre Senador Jorge Kalume declara, no seu requerimento, que está
encaminhando à Presidência 10 documentos, de 1 a 10.
Gostaria- de saber onde estão os outros 9.
O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex• me permite?
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) Com a palavra o nobre Senador José Lins.

Pois não.

O SR._ RELATOR {Jos~ Uns)- Sr. Presidente, acho
que V. Ex' poderia submeter à Comissã.o ou analisar, de
preferência, ·Q conteúdo essencial do requerimento, de
modo que os documentos possam ser encaminhados em
outra oportunidade, porque o fato trazido a plenário
pelo nobre Senador Jorge Kalume refere-se a uma disposição regimental e até legal que, certamente, a Comissão
poderá examinar.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Em primeiro
lugar, gostaria de esclarecer que, realmente, o requerimento faz referência a 10 documentos, e foi encaminha~
do à Presidência apenas um documento, um requerimento. Crelo que a Comissão não poderá se pronunciar
sobre o assunto sem.ter conhecimento do requerimento
do Dr. Álvaro Armando Leal, cuja leitura eu pediria ao
Sr. Secretário pãra fazer.
É lido o seguinte:
(Qtieixa-crime apresentada pelo depoente, Álvaro Armando Leal, contra o Sr. Assis Paim Cunha.)
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal.
Álvaro Armando Leal, brasileiro, separado judicialmente, economista, RG.834.086-SP, portador do CPF.
n9 002.041.I08-l5, domiciliado na cidade de São Paulo, à
rua Campo Verde, n9 61, 99 andar, por seus advogados a
final ass.in:idos - instrumento de mandato incluso
(DOC. I) - vem mui respeitosamente à presença de
Vossa Excelência afim de oferecer queixa-crime contra
Assis Paim Cunha, brasileiro, casado, comerciante,

RG.L013.318-IFP, portador do CPF n' 008.507.217-68,
residente -e domiciHado na cidade do Rio de Janeiro, à
Avenida Epitácio Pessoa, n9 4.560, pela prática do crime
de calúnia previsto no art. 138, combinado cj o art. 141,
n9 III, ambos do Código Penal, pelos motivos de fato e
de direito que a seguir expõe:
Os Fatos
I. Consoante tornou-se público através de noticiário
da imprensa, o Supdo. prestou longo depoimento ao Deputado Federal Eduardo Matarazzo Suplicy, que foi por
este gravado na presença dos senhores Fernando Gebara, Diretor Financeiro d:J, "Coroa-Brastel", de João Batista Breda, ex-Deputado Estadual do PT, em São Paulo,
conforme consta da degravação desse depoimento, às fls.
89, e que juntamos como DOC. 2:

..Suplicy- Gebara, eu queria aproveitar à entrevista, enquanto está gravando e registrar o nosso encontro. Hoje, vinte e quatro de janeiro de 1984, Fer~
nando Gebara, João Batista Breda e_ o senhor Assis
Paím Cunha são testemunhas de que a conversa está
sendo gravada espontaneamente, por vontade nossa."
Esse depoimento foi prestado e gravado no escritório
do Deputado Eduardo Matarazzo Suplícy, em São Paulo, tendo sido mencionado diversas vezes em publicações
feitas pela imprensa.
2. No decorrer desse depoimento o Supdo. fez graves
afirmações que atingiram a honra do Supte., pois a este
atribuiu a prática de atas que tipificam o crime de exploração de prestígio, previsto no art. 332 do Código Penal.
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Surpreendido com o insólito e injusto at~;~que feito à
sua honra objetiva, o Supte. obteve do D~putado Suplicy, no dia

]9

de abril do corrente ano (DOC. 3), cópia Xe-

rográfica. rubricada pelo referido Deputado, do depoi-

para que favorecessem ilicit;:tmente o Supdo. em seus interesses empresariais.
Com tal procedimento o Supdo. incorreu, desenganadamente, na prática do c_rime de calúnia,

mento em questão, ora exibida como DOC. 2, t_omando,
então, conhecimento do _seu inteiro" teor;

Posteriormente, por solicitação do Deputado Eduardo
Matarazzo Suplicy, esse depoimento foi transcrito nos
Anais da Çâjuara çfos Deputado_~ e ~etj_cionado_~m_carta
datada de lO de maio de 1984, endereçada pelo -referido

Deputado ao Etcelentíssimo Senhor Presidente daRepública.

_

3. Nesse aludido depoimento prestado_ao Deputado
Suplicy, o Supte. acusou o Supte. de haver -recebido _di~
versas importâncias, representadas por cheques e letras
de câmbio, destinadas a serem entregues a altos funcionários da ár~a: éconõtrtica federal, ilicitamente; Consoante se vê das fls. 57, $8, 63 e 64 daquele depoimento.
(DOC. 2}. "_
"
Essas afirmativas sã,o caluniosas, porque· atribuem ao
Supte.~ falsam_ente, a prática do crime de exploração de
prestígio, e repercutiram largamente na impre·nsa, atingindo em cheio a honra do Supte., exp-ondo-o publicamente ao demérito.
4. Explicou o Supte. ao Deputado s"uPlicy; em cart:ã
que lhe foi endereçada no dia 26 de ab~il de 1984, (DOC.
4), atendendo à solicitação verbal feita quandó da c!iftre.;ga da cópia da degravação já referida, que as importân- cias recebidas pelo Supte., representadas por cheques e
letras de câmbio, corr~pondem a pagamentos feitos por
serviços prestados pelas firmas "Pécora & L®l Consu!tores Associados S/ C. Ltda. "·• "Expande- Consultores
Associados_SjC L1c;la.'' ~ "linitas- Participa9ões e Empreendimetúós SfC Lfda.'' aQ. "GJtiiJõ Brastel", c_o!U o
qual essas empresas mantiveram sucessivos contratos de
consultaria desde 1974.
De fato, o Supte. era s"ó.cio, desde a sua constituição,
da firma.-=-=·Pécora & Leal Consultores Associados. SfC
Ltda.", dedicada à prestação de serviços na área de consultaria económica, da qual era igualmente sócio o Dr.
José Flávio Pécora. Esta sociedade fora constit\;lída em
23 de mruo _de 1974, com sede à rua Florêncio de Abreu
n"' 157, 89 andar, São Paulo.
_
Na condição de prestadora de serviços, esta empresa
celebrou um primeiro contrato com a. "Brastel S/C Administração e Participações Ltda." em 1974 (DOC. 5).
Um segundo contrato foi firmado em {9 de outubro de
1976, com vigência até hoje (DOC. 6), pelas prorrogações :sucessivas constantes dos doçum~;ntt;>s anexqs
(D0Cs~7 a 15). J;.m 31 de agosto de 1_277 foí assina~QJ:'m
terceiro contrato, que também ainda vjge (bOCs. T6 e
17). Os dois primeiros contratos eram referentes a objetivos genéricos de prestação de se_rviços da especialidade
da Consultora. O_terçeiro_,_d_estinava-se·a cUidar especificamente de um empreendimento de interesse eminentemente turístico e de lazer.
Consoante se vê dos termoS desse..s. contratos_,
estipulou-se, a título de rem~.tneração, um pro labore
mensal, prevendo-se, entretanto, remuneração extraordinária a ser estabelecida caso a caso, relativamente a pro·
· _
jetas especiaiS.
5. Os séi'ViÇos foram continuada!Jlente prestados,
desde 1974, sem que os pagamentos referentes aos prójetos especiais fOsSem feitos.Somente em 1981 q_, "Grupo Brastel" deu início aos
pagamentos dos projetas e estudos especiais encomendados e executados~ estranhos ao pro labore mensal,
fazendo-o, contudo, em parcelas mensais, representadas,
uma parte, por letras de câmbio de ~issi\o dí!-., "Coroa
S/A- Crédito, FinanciamentO e Investimentos", e outra parte por cheques.
Em 19 de dezembro 9-e 1_982, :}, "Brastel - Comércio
Administração e__ ParticipaÇões Ltda." contr_atõu os serviços d~~ "Unitas - PartiCipações e Empreendimentos
SfA Ltda.", firma da qual o Supte. era sócio quotista
majoritário, pagando os serviços contratados com letras
também de emissã.o da, "Coroa S j A - Créd_ito, Financiamento e Investimentos", com vencimentos díversos
(Doe. 18).
"
6. Esta_ê a verdade dos fatos, que o Supdo. não desconhece, mas que, por lhe convir, deturpou intencionalmente, acusando injustamente o Supte. de haver recebido numerário para usar de seu prestigio junto às altas
autorid_a__des federais da área econômiça, ~pbornando-a:;
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Presente, portanto, a causa de aumento de pena, uma
vez -que o Supdo. fez as afirmações caluniosas na presença de três pessoas, e conhecia eSta circunstância.
8._ Dispõe o parágrafo 19 do artigo 138 do Código
Penal que:
"Na-mesma pena incorre quem, sabendo _falsa a
imputação, a propala ou divulga."

O Direito
7,

Dispõe o art. 138 do Código Penal:
"Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente
fato definido como crime."

Trata-se_de crime c_ontnLa honra objetiVa, cUjos requisitos elementares são:
1"'- Imputação da prática de um fato;
29-- que esse fato seja determinado;
39- que esse fato seja: definido como crime;
4"'- que haja consciência da falsidade da imputação;
·sÇ--:.... que esse- fato seja· comunicado a, pelo menos,
uma terceira pessoa.

Estes cinco elementos encontram-se presentes na conduta do Supdo., pois:
19- No depoimento prestado ao Deputado Eduardo
Matarazzo Suplicy, o Supdo. imputou ao Supte. o fato
de haver recebido numerário para influenciar alias autol-idades federais da área eConômlca;
29_- o fato narrado do pelo Supdo. é determi_n_aQo,
pois houve até mesmo especificação da forma de pagamento e indiCação dos meioS e-da finaJidade escusa obje-tivada;
)9-:_ o fato narrado constitui, em tese, o crime definido no art. 332 do Cóâigo Penal, que assim se inscreve~
"Obter, para si ou para outrem, vantagem ou
promessa de vantagem, a pretexto de influir em fun,cionário público no exercíCo da função."
. 4- O Supdo., ao afirmar o fato em causa, tinha pleno
conhecimento da fãlsidade da íi:npil.tação, -póis sabia que
o num~ário entregue ao Supte. se _destinava ao pagamento de serviços prestados pelas aludidas empresas de
ConSultaria ç não Para o fim criminoso alegado; e
59- o fato foi cOmunicado; como se demonstrou no
início desta queixa, na presença de três pessoas, a saber,
o Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy, o Dr. Fernando Gebara e o ex-Deputado Estadual João Batista Brc·
_da, o que Sl!:b-~ume o ~omportamento do Supdo., também, no art. 14f, nQ III, do COdigô PeDal, que reza:
,_"Art. 141. As penas comínadas neste capítulo
aumentam-se de um terço, se qualquer dos crjmes é
cometido:
_
___
_
III- Na presença de várias pessoas,"
A intcrpetação da expressão várias pessoas é dada com
toda a clareza pelo insigne Nelson Hungría:
"Perante nosso Código~ é de rejeitar-se a opinião
(defendida perante o Código italiano e in,aQvertíQa·
mente aceita entre nós por Bento de Faria) de que.
para implemento da condição várias pessoas, basta
o número de duas. Toda vez que o Código, ao
referir-se à pluralidade de pessoas, entende que bastam apenas duas, di-lo expressame-nte. Haja vista os
artigos 150, § 19, 155, § 49, n9lV, 157, § 29, n"' TI, 158,
§ ]9 e 266, n9 L f: incontestável, portanto, que, com a
expressão várias pessoas, aqui empregada, o Código
quis clizer que são necessárias, pelo menos, três pe.<;soas." (Comentários ao Código Penal), Ed. Rev, Forense, Rio de Janeiro, 1945, vOI. VI, pág. 103)
No mesmo sentido é a lição de_ Heleno C1â_udio Fragoso:
, "A pena será também aumentada, se o crime for
praticado na presehÇã de várias pessoas. Dada a natureza do dano causado pelas ofensas à honra, é indubitável que sua gravidade aumenta com o númen.1
de pessoas que tomam cOrihedmento da afirmação
delituosa. A pena será aumentada se o crime for
praticado na presença de três pessoas, nO irifnitno
(não inclUídas nesse número nem o ofendido, nem o
autor ou cc-autores), sempre que tenha o agente
consciência de estarem presentes várias pessoas."
(Lições de Direito Penal, J. Bushatsky, Ed, São Paulo, 1958, ]o vol., pâg. 120)

É-iridllvidoso qUe o Deputado Federal Eduardo Matarazzo Suplicy propalou e divulgou .a imputação, em pew
riódicos, em carta e na Câmara dos Deputados.
Descabe, porém, incluí-lo como réu na presente açã.o
· penal porq-ue lhe faltaria a consciência da falsidade da
imputação, pois agiu iludido pelas aparências da situação que lhe fora descrita, ocultando o Supdo., maliciosainente, a verdade a respeito da verdadeira razão
pela qual foram entregues ao Supte, os cheques e as letras de câmbio.
A cláusula sabendo falsa a imputação, contida no dispositf\io legal, impede incluí-lo como réu nesta_açã.o pew
na I.

Em conclusão
9: Diante de todo o exposto e demonstrado, ê esta
aierecida para propor queixa-crime contra Assis Paim
Cunha, de início qualificado, requerendo o Supte. que
contra o mesmo seja instaurada a competente ação penal, dando-o como incurso no art. 138, combinado com
o art~141, n9 III, ambos do Código Penal, procedendO-se
na conformidade do disposto no art. 519 e seguintes do
..Código de Processo Penal, até final, quando deverá o
Supdo. ser condenado nas penas previstàS nos aludidos
dispositivos legais.
~ara a intimação e posterior citação do Supdo., que é
residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro
requer-se a expedição da competente carta precatória. '
O Supte. indica as testemunhas constantes do rol abaiXo; que deverão vir depor em dia e hora que Torem designados, f!lediante intimação.
Termos em que D. e A. esta, com os documentos anex.os,
P. Deferimento.
S_ão_raulo, 23 de agosto de 1984.- pp. Manoel Pedro
Pimentel.

(Segue o rol de testemunhas.)
ROL DE TESTEMUNHAS
L Nestor Vicentino Bêrgamo
Avenida Paulista, n"' 1.439, 29 a., cj. -24
José de Jesus Afonso
Rua Eça de Queiroz, n9 117
3. Cláudio Luiz Petrechen Mendes
Rua Jesuino Arruda, n"' 445, ap. 32
4. Dr. Armando Acquesta
Rua Senador Feijó, 131, 12"' and.

z.

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Em primeiro
lugar, Srs. Senadores, eu tenho que pedir desculpas pelo
atraso, mas e_u tive que me submeter a um exame médico,
e só .agora pude chegar a esta Comissão.
Tenho aqui, para exame, requerimento do eminente
Senador Joq~e Kalume alegando parece-me que é ·isto,
estar o Sr. Alvaro Armando Leal sub judice e com isto
impedido de depor nessa Comissão.
O SR. JORGE KALUME- O que se pede é que seja
ouvida a Comissão .de. Justiça; apenas um pequeno adia·
meJito.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Fundamenta
S. Ex• a_ sua solicitação com uma confusa e quase íncompreensfvel citação de um Parecer n"' 7, de 1981, da Comissão de Constítuição e Justiça. Quase, Sis. Senadores,
que não_ dá para entender o que está escrito.

OSR. JORGE KALUME- Isso é uma prescrição ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) - E absolutamente não se aplica a esse caso.
Em primeiro lugar, o Sr. Armando Leal não está sub
judice, ele é autor não réu. Eu entendo que esteja sub judi_c~ quem seja réu e não quem seja autor. Eu não sei por
que ouvir a Comissão de Constituição e Justiça. V. Ex•
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não levantou nenhuma preliminar fundamentada em nenhum dispositivo do Regimento Interno ou do Regimen-

to Comum, para que eu pudesse aceitar a impugnaçãÕ de
V. Ex• ao depoimento do Sr. Ãlvaro Armando Leal.
O SR. JORGE KALUME~- O que nós queremoS,
presidente, só um ligeiro aparte. ~ão estamo~ aqui para
defender irregularidades de ninguêm. Nunca defendi, ao
longo da minha vida, e nem estou aqui para isso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nem eu estou
dizendo isso ...
O SR.JORGEKALUME- Um momento, eu gostaria _que V. Ex• me ouvisse-um seguridO ffiãis.
O SR. PRESIDENTE- (José Fragelli)- Pois não.

Com muito pra-zer·.O SR. JORGE KALUME- Apenas eu fui coÕvencido pela minha própria consciência e pelas explicações
que me deram, de que o depoimento do Dr. Armando
hoje, nessa Comissão, poderia prejudicar a marcha do
processo, pelas revelações que ele ia fazer. Então, nossa
opinião é que a Comissão de Justiça se pronunciasse a
respeito do assunto. Ninguêm quer fugir da Comissão e
nem desejamos que a questão seja procrastinada indefinidamente. Quereinos qUe este assunto seja aclarado o
mais breve possível, porque eu nunca defendi patifaria
de quem quer que seja.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• me permite uma intervenção, Senador Jorge Kalume?
Eu acredito que o Seriado r Jorge Kalume esteja também
se baseando numa situação idêntica a essa que existe na
Câmara. Na Câmara, já existe uma de~Císão que se tornou praxe, tornou-se quase que uma determinação obrigatória, é que lá não se ouve ninguém que esteja sub"jUdice. Jâ existe uma decisão na Câmara sobre eSse assunto.
Então, acho que, baseado nesse caso, l: que o Senador
Jorge Kalume pensou também que aqui deveria serestendida a medida.

Ü SR.

JORGE KALUME precedente.

b exatamente. b

um

O SR. PRESIDENTE (José FragelH) --Eu não conheço essa decisão da Câmara. Mas eu acredito que a interpretação estar sub judice se aplica a quem esteja sendo
da C PI. E o fato do Sr. Álvaro Leal ter ajliízado contra o
Sr. Assis Paim Cunha uma queixa-crime poi' calúnia,
nada tem haYer com o que nós estamos apurando, que
tem l.llila abrangência muito maior, mas muito maior -do
que o simples caso_ da queixa criminal oferecida pelo depoente contra o Sr. Assis Paim Cunha.
Eu não posso, com_ minha consciência de advogã-do
provinciario, e- sempre tenho ressaltado aqui, não posso
aceitar, absolutamente; V. Ex• vai riie j>efdoar. E não
considero que o Sr. AI-mando Leal esteja sub judice. Se
ele fosse réu de um crime, fato que estiVesse ajUizado
para ser julgado pelo Poder Judiciârio e por esse mesmo
fato, Qbjeto de uma cei, então sim. Mas o fato n_ão tem
nada haYer. Essa queixa-crime nada tem haver com os
fatos que nós temos que ver aqui: De sorte que eu indefiR
ro. V. Ex• me permita:; eu indefiro. Eu não posso aceitar
e eu vou continuar .. ,

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex• airida nãO indeferiu?
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu índeferi,
mas eu ouço V. Ex•.
O SR. RELATOR (José Lins)- Se
não precisa mais ouvir ninguéril.

v-. Ex• irideferiu,

O SR. JOÃO CAL_MQN-:- V, Ex• me concede a palavra?

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li) -

Pois não.

O -sR. JOAó CALMON -Para ãpoiar a tese de V.
Ex•, devo lembrar que, se for vitoriosa a tese aqui defendida pelo nobre Senador Jwge Kalume, numerosos depoentes convocados por CPI, deixarão de comparecer, se
alguns dias antes derem entrada na Justiça de qualquer
Estado da Federação a uma queixa-crime contra uri1ã
determinada pessoa e aí fica sub judlce. Esse recjuerimen-

to do Dr. Álvaro Armando Leal é darado do dia 23 do
mês corrente. Hoje, nós estamos no ci_ia 28. A simples
apresentação de uma queixa contra um cidadão vai impedir que o autor da queixa deixe de comparecer a uma
CPI e prestar o seu depoimento. Nós vamos abrir um
precedente muito perigoso. De maneira que eu acho que
V. Ex•_ tem inteira razão em não acolher_o requirímento
do nosso nobre colega, Senador Jorge Kaiume.
O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, eu
peço a pala~ra.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu dou a palavra ao nobre relator, Senador José Lins.
O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, como
bem esclareceu o nobre Senador Jutahy Maga)hªes~_o _assunto foi objeto de análise percuciente na ConiiS:São de
Justiça da Câmara dos Deputados, assunto em tese.
O ·sR. PRESIDENTE (José Fragelli) __: Co~o percociente, se ele vem aqui...
O SR. RELATOR (José Lins) -V. Ex• me desculpe,
mas V. Ex• tem uma informação dada por um colega, Senador, que certamente não é graciosa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não é graciosa mas é absolutamente confusa, porque eu não sei_ nem
do que se trata. Se S. Ex• trouxesse... Para que fique tudo
esclarecido, eu quero essa decisão, pois a decisão da Câniara dos Deputados pode ser uma e a nossa pode ser outra.
·
V. Ei• pode continuar.
O SR. RELATOR (José Lins)- O q-ue eu quei'o ê que
V. Ex• está confuso. Segundo V. Ex• diz na interpretação, porque quem tem a informação de que a COmissão de Justiça da Câmara dos Deputados tomou uma decisão desta natureza, e por não conhecer o texto da deci--São torna-se confuso, neste caso eu acho que V. Ex•, no
mínimo, precisaria de alguns esclarecimentos para poder
opinar esclarecida.mente sobre a matéria.
Mas eu proponho a V. Ex•, Sr. ~residente, com o Q_bjetivo, em primeiro lugar, de não prejudicar os trabalhos
desta Comissão; segundo, de proteger, se necessário, o
direito do depoente de garantir a sua defesa, o seu objetivo quanto a uma ação movida contra terceiros, eu proponho que V. Ex• submeta o assunto ...
~ O SR. PRESIDENTE (José FrageiiQ -gosTaria que repetisse a última parte.

Perdão, eu

O SR. RELATOR (José Lins)- Para que o depoente
diga se realmente interessa a S. S' deixar de depor hoje;
segundo, o requerimento certamente vai ser submetido a
plenário. Mas, ainda que o requerimento seja aprovado ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) submetê--lo ao plenário.

Não vou
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Poder Judiciário. Eu c_oncordo integralmente com o entendimento que V. Ex• vem esposando, acho atê que seria uma posiçã_o azougada da Comissão que, por ventura, não pudesse apreciar, como V. Ex• o faz, o r~queri
mento do nobre Senador Jorge Kalume, que apresentou
uma justificativa totalmente calcada em elementos doutrinários, dentro, inclusive, da norma de entendimento
que deve prevalecer juridicamente no Congresso Nacio·
na!. Nós estamos em mãos com o Parecer nl' 7/81, da
Comissão de ConStituição e Justiça, da lavra de um dos
mais cultos, sem desmerecer os demais, juristas que nós
tivemos naquela Casa, que foi realmente o nobre Deputado Djalma Marinho, aprovada em plenário por unanimidade, por todas as correntes políticas, dentro da sâbedoria, que V. Ex• agora calcado no requerimento do
nobre Senador Jorge Kalume, defende. Eu acredito, então, que nada mais nos restava, dentro de toda essa contest_ura legal que foi argU-ida, sobrestar essa sessão, a fim
de qué fosse encaminhado o requerimento à Comissão
de ConStituição e_ Justiça do Senado, para se saber se o
Senado também acataria aquele mesmo entendimento,
que foi esposado pela Câmara dos Deputados. Eu perguntaria a V. Ex•, ao ilustre Presidente, que prejufzo causaria essa medida preventiva adotada pela douta Comis~
são em que examina a matêria? Não vejo, não vislumbro,
a não ser o açodamento, e é por isso qu-e-eu trago a minha modesta, a minha humilde solidariedade ao entendimento de V. Ex~ e ao requerimento do ilustre, inteligente
e diligente Senador Jorge Kalume.
O SR. RELATOR (Josê Lins)- Eu concluo, Sr. Presidente-, dizendo a V. Ex' o seguinte: se V. Ex• já tiver indefirido o requerimento, eu solicito, eu recorro da decisão de V. Ex• ao plenârio. Mas pediria a V. Ex• que antes
ouvisse Q depoente sobre o interesse de S. S' de que realmente o requerimento fosse aprovado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, eu
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) nobre Senador Jutahy Magalhães.

Pois não,

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu lamento discordar Senador nesta última parte. Eu acho que nós não
temos, acho que seria distorção nós pedirmos ao depoente que dissesse se tem ou não interesse em dep-or. Eu acho
que nós _devemos decidir sobre uma quest~o de fato, que
foi apresentada pelo nobre Senador Jorge Kalume. Agora, a indagação ao depoente não seria da conveniência
dessa CPI, porque seria criar um precedente muito perigoso para o futuro.
O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex' me permite?
Ao contrário, nobre Senador Jutahy_ Magalhães. O meu
interesse é que, se não houver necessidade de que o requerimento seja aprovado para o caso específico do depoente, que ele possa depor, e independentemente disso,
que o req1,1erimerifo vã à Comissão de Constituição e
Justiça, para que se firme uma do!Jtrina para a Comissão.
---

O SR. RELATOR (José Uns)- Ent~o, eu recorrerei
da decisão de V. Ex•; e acho que a CQtnissão tem o direito de fazer isso.
Mas o que eu queria propor, Sr. Presidente, uma vez
ultrapassado a apreciação do requerimento, inclusiYe,
depois de ter sido ouvido o depoente, sobre o seu iii teres-

O SR. JUTAHY ~MAGALHÃES- Eu posso até admitir que o depoente fale com o autor do requerimento,
mas não que nós perguntemos ao depoente se ele se inte-

se-da aprovação cu não do requerimento, que S. S' depu~
sesse nesta Comissão. Se alguma pergunta que S. S•
nãoaõ possa responder, S. s• terá o direito de não responder e depois, se a Comissão qtilser, o escutará em sessão secreta ou não.
Mas eu acho, Sr. Presidente, que o requerimento do
nosso colega, o nobre Senador Jorge Kalume, é pertinente e que certamente V, Ex• tem o direito ...

O S~. _R:ELA TO~ (José ~ins) -:- Eu acho que para
que a reun}ão pross}ga sem IDlpedtmento nenhum, pois
se o própno depoente não tiver interesse de adiar 0 seu
depoimento, eu não_vejo motivo para que nós o adiemos.
Era essa a minha intenção e peço a V. Ex• que não distorça o m~u entendimento.

O SR. NILSON GIBSON - Nobre Senador José
Lins, v·. EX' me honra com uma -intervelição?
O SR. RELÃTOR (Jos·é Uns)- Com muito prazer.
Datâ Venia, o enteltdi~
menta que é esposado pela Câmara dos Deputados, inclusiYe, jâ constituindo uma norma naquela Casa, é de
que, se ocorre um caso sub judicie, se já existem aqueles
elementos configurativos da identidade: do objeto da
causa, fica O Poder Legislativo, que é realmente dentro
do entei1dimento- das CPI's, encaminhar, elementos ao
Ó SR. NILSON GIBSÓN -

ressa em depor ou não.

O ~R. PRESIDENTE (José Fragelli) - A primeira
data, Jâ _que o nobre Deputado Nilson Gibson se referiu
ao açcidãmento, quero dizer que a primeira convocação
d? depoe~te foi _feita em 25 de junho, e por grandes dificuldades de encontrá-lo e de localizá-lo, foi adiado 0 seu
depoime.nto atê a data de hoje, 28 de agosto. Então, não
tem havtdo açodamepto nenhum.
Agora, o objeto dos trabalhos desta CPI é a questão
do mercado financeiro, e por decisão desta Comissão foi
estendida a esse conjunto de fatos que constitui a afr'aire
Co_roa-Brastel.

3788

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sãbado 25

Mui to bem, um caso sub judice não deve ser submetido
a uma CPI. Mas qual é o caso sqb judice? 1:. a queixa.crime oferecida pelo Senhor Álvaro Armando Leal contra o Sr. Assis P<iím, queixa-crime que estâ na 29' Vara
criminal. O fato é "esse, o fato sub judice não ~o conjunto
de todos os fatos que compõem a CPI, que agora investiga o caso CoroajBrastel. Não tem nada uma coisa a ver
com a outra, são completamente diferentes. Eu não posso aceitar, de maneira nenhuma, eu acho que eu daria
uma prova aqui, me permitam, do meu despreparo para
ser Presidente dessa Comissão, se eu confundisse o caso
de uma queixa-crime apresentada em juízo entre dois Cídadãos com o objeto desta Comissão, qile_é_ã: __ lriveSfigação sobre o mercado financeiro e os fatos todos referentes à Coroa/Brastel.
Eu vou dar a minha decisão para nós ...
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o requerime!J.!O é saber_se o depoente_está ou não está sub
judice.
O SR. NILSON GIBSON -

_9 SR. RELATOR (José Lins)- Eu ainda acho, Sr.
Presidente ...

Corretíssimo.

O SR, NILSON GIBSON- V. _Ex• disse hã poucos
minutos que não estava.

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ext me permite?

·o

SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não disse isso. Disse que ...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O depoente,
no meu modo de entender, não está_sub judice porque
não é réu.

O SR. NILSON GIBSON- V. Ex! disse que era atê
uma advogado do interior do M_ato Gr9sso.

O SR. NILSON GIBSON- Mas poderâ ser, porque
p~~e ent~ar com a_ exceção de competência.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- É claro, mas
nem por isso ...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Ah! Poderâ
ser ...

O .SR. NILSON GlBSON- Então nós não enxerga-

~ QSR. NILSÜN GIBSON--:;: Estâ np prazo; v. Ex• é
jur'TStã, acahou de dizer- embora seja do interior, mas
V. Ex• tende ...

tnõS conhecimentos ...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Agora, tem
toda a razã_o o nobre Senador pela Sabia quando diz que
·nós não podemos ... V. Ex~ me permita, nós não podemos
ouvir do depoente, se a ele interessa ou não prestar o seu
depoimento.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --V. Ex' disse
poderâ ser ... Porque poderá ser réu, o que poderá ser re·u; ilão depõe. Então ...

O SR. NILSON GIBSON- Desculpe-me, nobre Senador.

O SR. NILSON GIBSON- Pode porque tem dentro
da nossa ...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nem por isso
eu posso deixar de discutir quem ê sub judlce, quem não é
sub judice.

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, V.
Ex• me permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Deputado, veja bem ...

O SR. NILSON GIBSON- Mas V. Ex' disse...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Um momento. Agora, estou de acordo com V. Ex• quando diz que
ele não será obrigado a responder, como em juízo ninguém é obrigado a responder aquilo que lhe for perguntado. Nos casos-crimes, os jufzes, inclusive, advertem ao
réu ou ao depoente, sobretudo ao_r~u, que se ele nãO responder, as suas omissões podefãó constituir prova contra ele. Então o depoente poderá se negar responder
qualquer pergunta, é um direito seu;- eoepois a Comissão
é que - V, Ex• sobretudo, eminente Relator da Comis-são, no seu sempre ilustrado e esclarecido parecer, então
darâ a interpretação devida à negativa do depoente.

O SR. NILSON GIBSON- A exceÇão da verdade.

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)- O autor não
está sub judice.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Veja bem,
aonde V. Ex• levaria, se eu admitisse esse requerimento,
porque eu não vejo, meu Deus ...

O SR. NILSON GIBSON -Ma' V. Ex• disse hã poucos minutos ...

O SR. NILSON GIBSON -Sr. Presidente...

ª'

O SR. RELATOR (José Linas)- Obrigado pela instrução.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como qualquer outro Senador que, por ventura, venha a tomar, venha a pedir vista do processo para dar o seu voto, Eu indefiro e g-ostaria que V. Ex• fundamentasse o seu recurso, primeiro: se para o Presidente do Congresso, ou para
quem V. Ex• recorre do meu indeferimento?
O SR .. RELAT_OR (José Lins)'Plenário.

e. claro que para o

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex• me permite?
Eu estou com a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) mais, em tempo algum.

O SR. RELATOR (José Uris)- Sr.Preside-nte, pela
ordem.
-

O SR. NILSON GIBSON- Disse há poucos minutos.
__<ürás, quando _o Deputado Eduardo Suplicy, desconhecendo princípios comezinhos de direito, que esses aspectos dessas ações criminais, o réu poderá ser autor, o inverso também pode ocorrer. V, E.x• desconhece isso, por
isso eu_discordo, ... evidentemente, ser de Camp_o Grande
ou de Cuiaba para poder e..';.tar em condições aqui de presidir a Comissão.

O SR. NlLSON GIBSON- Mas eu vou dar os óculos a
-Ex' para enxergar.

v-.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Deputado
SupÜcy, segUndo me íilfoimou, está sendo processado
em juízo pelo Ministro Delfim Netto. Então, Porque o
Ministro Delfim Netto é autor de uma queixa-críme con·
- tra o riobre D_eputado Eduardo Suplicy ...

O SR. RELATOR (José Uns)- Sr. Presidente, V.
me garante a palavra?

Ex~

O SR. NILSON GIBSON - Não somente aut_or,
também está se_ndo réu porque o Deputado entrou Com a
exceção da verdade.
-

O ~R. PRESIDENTE (José Fragelli)- Pois não, garanto _a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Amanhã S.
Ex• não virá depor porque ele estará sub judice. Não,
quem está sub judice é o nobre Deputado, não é o Sr.
- Qel(im Netto.
0

O SR. PRESIDENTE (José _Fragelli) - Segundo:
com o fundamento em que dispositivo do Regimento da
Casa oU do_ Regimento Comum?

O SR. NILSON GIBSON- Não, o Delfim também
está porque ele entrou com a exceÇão-da verdadf;. O Deputado Eduardo Suplicy. poderã responder a V. Ex~

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• me permite?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- E aceito o-recurso desde ql!-~- fundamentado no Regimento ...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu já indeferi,
Sr. Senador, agora ouço V. Ex• Mas está indeferido.

O SR. RELATOR (José Uns)- Sr. Presidente ...

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu queria apenas
uma explicação, porque V. Ex•s são juristas-e eu sOu um
leigo.
O SR. PRESIDENTE (Jos{!_ FragelH) - Eu não sou
jurista, já disse, sou advogadõzinho do interior.
O SR. RELATOR (José Lins)- E bom.
O SR._ NlLSON GIBSON- Não_ apoiado, Sr. Presídenlc.
O SR .. JUTAHY MAGALHÃES- EU--dis-Cóide de
V, Ex' quando diz que não há uma abrangência, que permita se examinar essa questão se está ou não sub judice.
Eu acho que a questão refere-se à CoroajBrastel, o processo refere-se ao assunto que está sendo tratado aqui
nessa Comissão.
O SR. PRES_IDENTE (José Fragelli)- Mas não é o
caso ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A minha única
indagação de leigo seda nós chegarmos a uma decisão, a
uma informação - e aí eu peço a ·aJuda do-s entendidos
da matéria - se o depoente está ou não sub judice. Eu
acho que aí é a questão básica, inclusive, de acordo com

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- E é a minha
obrigação aceitar esse recurso.
O SR. RELATOR (José Uns)- Sr. Presidente, eu
peço a palavra a V. Ex'
-Ü-SR. PRESIDENTE (José Fragel_li)- Po~s nà_o, tem

a palavra V.

Ex~

O SR. RELATOR (José Lins)- Primeiro, para justificar porque solicitei à Mesa que ouvisse o depoente
sobre esse problema. Porque a palavra do depoente poderia acabar com essa dúvida.
Segundo: porque eu preciso desse esclarecimento e te- __nho o direito de pedi-lo para esclarecer o meu voto, de
modo que me julgo com o direito de fazer a pergunta que
achar conveniente.
-

-0 SR.

PRESiD-ENTE (iosé -Fiagelli)- PÚfeito.

O SR. RELATOR (José Lins)- Terceiro: eu acho
que a Comissão eslá discutindo um problema de natureza técnico-jurídica, e que a Mesa não está devidamente
esclarecid<J para tomar a_decisão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu r.õe julgo
devidamente esclarecido para tomaT a decisão.

Nunca, ja-

O SR. RELATOR (José Uns)- Sr. Presídenti, antes
de V. Ex• chegar, ainda quanto estava presidindo a Mesa
"_9 nob.re _S~nador João Calmou, o nobre Deputado
Eduardo Suplicy alegou qu~ está também sendo vítima
de uma ação do Ministro Delfim Netto ...
O SR: PRESIDENTE (José Fragelli) está sendo objeto de uma ação.
O SR. RELATOR

(Jos~

Vítima não

Uns) --Objeto de uma ação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- S.
julga vítima.

Ex~

não se

- O SR. RELATOR (José Uns)-~ verdade. Mas, evidentemente, eu aleguei naquela oportunidade, que sendo
, o Deputado Suplicy interessado em informações para a
sua própria defesa, também, se apresentaria aqui, de certo modo, com objetivos pessoais deS_ Ex', o que poderia
trazer algum constrangimento para S. Ex• mesmo. Mas o
que eu peço a V. Ex• ê _que deixando de lado a questão
aqui admitida, que V. Ex• submeta à Comissão, Já que o
órgão, digamos, decisório por excelência é o Plenârio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- _Eu posso submeter à Comissão com a exceçào do requerimenfo, em
que é completamente destituído de fundamento, não me
foi dado nenhum fundamento, aqui hâ um trecho de um
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, esse sim
confuso ...
O SR. NILSON GTBSON- V. Ex'estã achando c:O_nfuso um parecer do grande jurista Djatma Marinho?
O SR PRESIDENTE (José fragelli) - Nilo, este
aqUi é c~mpleto, esta aqui uma passagem do grande jurista Djalma Marinho.
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O SR. NILSON GIBSON- Foi realmente a pessoa
que escreveu com letras de ouro na Cãmara dos Deputados.

'f·

Se V. Ex~ insiste, eu vou remeter esse requerimentoL
Agora, não estou autoritário, eu não posso aceitar que se
considere sub judice o depoente quando ele não é réu.
RE~TOR

O_ SR. PRESI~~NTE (!os~ Fragelli)~:cita
aqui num ponto.;, A Comissão ... não se cotiga ...

Ex•, mas não da Comissão.

O SR. NILSON GIBSON -Não ofenda a memóriã
de DJalma Marinho.

é meu o caso, esta

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• é quem
está pondo a memória do Deputado Djalma Marinho
em questão. Eu não acuso e nem c-oloque, e nem citei.
Esse é o fato entre o Sr. depoente Ãlvaro Armando
Leal e Assis Paim; esse é o fato sub judice. As irivCstigações da Comissao~ da r~.ossa CPI, não estão subjudice;
de maneira nenhuma. Eu indefiro e dou direito a V. Ex•
ou a qualquer membro de recorrer com fundamento ao
Regimento.
O SR. RELATOR (José Lins) -Sr. Presidente, eu recorro da decisão de V. Ex• e peço a V. Ex~ que explique
por não dá à Comissão o direito de decidir, quando V.
Ex~ é realmente um representante ...
O SR~_PRESIDENTE (José Fragelli) - O Plenário
não vai decidir, eu não posso deixar, depois de feito uma
convocação, depois de levarmos aqui meses para fazer, e
eu penso que é puramente protelatório, não é possível...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presidente,
numa época em que nós estamos defendendo o voto secreto, e a Oposição, o voto aberto. Dá licença também
de falarmos.
O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, peta
ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• já vai
falar pela terceira vez. Dou a palavra a V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quero ver se chegamos aqui ao entendimento. Da discussão, o que eu
pude apr~sentar é que o Senador José Lins fez uma proposta para que nós ouçamos o depoente e ele recuse dentro do seu direito de dar resposta a determinadas pergun~
tas que julgue que venham prejudica-lo. Então, o qUe estamos discutindo mais, se chega ao entendimento que ele
vai prestar o depoimento e que ele pode recusar-se aresponder, o que estamos discutindo mais aqui? Se a proposta do Senador José Lins está de pé, c:u aceito a proposta do Senador José Lins.
O SR. RELATOR (José Lins) - Eu quero dizer a V.
Ex•, ao seu Presidente e ao Plenário, que a minha pro-

O SR

(José Lins)- Isto é convicção de V.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nilo, mas não

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu pOSso at.~ conCordar Com V. Ex• não pode, por um ato de vontade, dizer que não aceita o recurso para o Plenário. Não ê
possível, Sr. Presidente! V. Ex' representes aqui uma opinião Pública que defende exatamente o oposto, e aqui está empregando aquele ditado que diz: "Fação que eu digo, rnas não faça o que eu faço".
O SR. PRESIDENTE (José FrageHí)- Vamos ouvir
se o depoente responde ou não as questões.
O SR. RELATOR (Jost: Lins)- V. Ex.' então indeferiu o req?erimento'?
O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) -

Indeferi.

O SR. RELATOR (José Uns)- Então, eu recorro do
Plenário. Peço a V. Ex' que ponha em votação.
O SR. PRESIDENTE (JoSéFragelli)- V. Ex~-recor:
·re, mas não tem efeito suspensivo.
O SR. RELATOR (José Lins)- Mas eu não propus
nenhum efeito suspensivo, mas se V. Ex• propõe, é outra
coisa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu não _precisO nem subrileter, eu remeto à Comissão de Constituição
e Justiça.
O SR. NILSON GIBSON- (Fora do mic;rofone)... de uma Câmara de Vereadores lã do interior de V.
Ex•!
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - Seria uma
honra para mim, estar decidindo de acordo com a Câmara de Vereadores, onde a maioria de nós todos começamos, e os vereadores, de modo algum, são inferiores-a V.
Ex~ ou qualquer Senador. A dsmara de Vereadores é tão
digna de respeito como este Senado. Eu repilo essa insinuação de V. Ex• contra os nossos vereadores. t assim o
espírito democrático de V. Ex.': ofendendo os nossos vereadores.

posta ê mais abrangente. S que o requerimento seja votado com base no art. 238, item III, parágrafo único.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Concordo plenamente_com V. Ex• vamos respeitar os vereadores, pois eu
comecei lá, como vereador, na Câmara de Itaparica.

Parágrafo único. Do indeferimento de requerimento compreendido no inciso I cabe recurso para
o Plenário, ouvindo~se, quanto aos da alínea a, a
Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. RELATOR (José Lins)- Eu insisto com V.
Ex' em dar uma solução regiinentaL Ou V~ Ex• defere ou
indefere.

De modo que eu apenas estou usando, um direito da
Comissão. Esclareço mais: que essa matéria seja exariif-nada pela Comissão de constituiÇão -e JU.StiçiA-Iatere, e
que o depoente faça o .seu depoimento resguardando-s_e o
direito de não responder as perguntas ..
O SR. JUTAHY MAGALHÃES__- V. Ex~ tem todo
o direito. O Presidente José Fragelli está aqui tomando
uma atitude de força, Cle: quer dizet. "sou Presidente, e
então não deixo que recorra ao Plenário", não pode, tem
que permitir o recursso para o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O caso aqui é
outro.
O SR. NILSON GIBSON- Isso não é saber direito,
isso é saber Português, nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos ouvir
o depoente, tendo ele o direito de responder ou não a
quaisquer indagações que sefaln feitas.
O SR. RELATOR (José Lins) --Peço a V.
ponha em votação.

Ex~

que

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu posso remeter à Comissão de Constituíção e JuStiça este requerí-mento.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu indefiro o
requerimento.

o SR: JÜ~LATõR (José Uns)- Eu rec~rro do PI~

nário.

----

0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Mas V. Ex•
recorre com fundamento em que'?
O SR. RELATOR (José Uns)- Eu já li para V. Ex• o
Art. 238 _do Regimento Interno, Parágrafo único.
-

--

-

--

-·- 0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• 'quer
que mande à Comissão de Constituição e Justiça'?
O SR. RELATOR (José LinS) - -Sf. Presidente, eu
quero que a Comissão decida pelos seus membros, eu
não estou querendo pessoalmente que vá ou não.
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maioria definida'? Então V. Ex• não estâ sendo um Presidente isento. Vamos presidir com inseção.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Todos-os requerimen-tos que me foram apresentados eu vou
submetê-los, mas_ este aqui não tem nenhum fundamento, porque o fato aqui ... Mas não tem, porque este caSo
não está sub judice. Ele não é réu, ele é autor em primeiro
lugar. O caso dele é uma queixa-crime.
O SR. NILSON GIBSON- (Fora do microfone)Que faculdadez.inha ... !
O SR. PRESID_ENTE (José Fragelli)- Talvez neSsa
Faculdade de Direito óe São Paulo, seja a pior âo que V.
Ex• estudou.
O SR. NILSON GIBSON -

(Fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Eu não estou
dizendo que é melhor, mas não deve ser pior.
Com a palavra o nobre Senador João Calmon.
_O SK JOÃO-CALMON·- Mais uma detalhe que me
Parece-da maior 1mportáncia. O Sr. Álvaro Armando
Leal fOi convocado para depor nessa CPI, em oficio assinado pelo Presidente Jos.é Fragelli, no dia 14 de maio do
corrente ano. Posteriormente ...
~ ~~~~o

SR. NILSON GIBSON- (Fora do microfone.) A
decisão- de V. Ex(~~

O SR. RELATOR (José Lins)- O homem vai depor.
Aqui está para depor.
O SR. JOÃO CALMON - Ele foi convocado Para
depor no dia 26 de julho. Pediu em telegrama, enviado a
esta CPI,_um adiamento para o dia 28 de agosto. Como é
que no dia 23 de agosto ele dá entrada de uma queixa
contra o Sr. Assis Paim Cunha e, baseado nessa queixa,
deixa de depor no dia de hoje'? Nunca mais um depoente
comparecerá aqui.
Abre-se um precedente, e ninguém mais depõe, pois
basta dar entrada a uma queixa contra alguém.
(Tumulto.)
O SR. PRESl_úENTE (José Fragetli)- Não pode, é
impOssível uma coisa dessa.
O SR. JOÃO CALMON --Sr. Presidente, aberto esse
precedente, estarão feridas de morte todas as Comissões
Parlamentares de Inquérito, porque basta o encaminhamento à_Justiça de uma queixa-crime contra qualquer cidadão para que o depoente deixe de comparecer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Isso aqui não
tem nada que ver com o nosso caso essa decisão da Câmara.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presidente,
nós não vamos aqui criar nenhum precedenteLNós vamos ouvir a Coinissão de Justiça, é muito diferente. E
nós Oao Vamos impedir que o-depoente preste seus esclarecimentos, então vamos fazer aqui a diferenciação disso; 'ilôs não estamos cri<itndo precedente nenhum aqui
nesta Corilissão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V ameis criar o
pior dos precedentes aqui.
Amanhã; quem tenha que vir depor, ele entra com
uma queixa-crime; ele entra com qualquer coisa ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Ma:s nós não .estamos decidindo nada aqui, Sr. Presidente. Nós não estamos decidindo no mérito, aqui.
OS~_· PRESIDENTE (Jose- Fragelli)- Mas como estamos deCidindo?

O _SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex.•s. querem preparar uma situação como essa, chegaram aqui
com uma maioria definida, tentando obstruir, esse é o
caso.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Nós estamos
querendo ouvir a Comissão de Justiça, não estamos decidindo no mérito. A diferença é essa. V. Ex~ está entendendo que estamos aqui tomando uma decisão já sob o
mérito -~a questão, e -não -es~~mos, de jeito nenhum,

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• não está
sendo Presidente da sessão. Permita-me também discu_tír. V. Ex• dizer que viemos aqui com _a maioria de(i_ILida,
V. Ex~ _não sabe o meu pensamento. Eu estava inteiramente de acordo com V. Ex~ quando achou que S. S• não
estava subjudice. Como V. Ex• diz que viemos aqui com

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - Aliás, o requerimento foi para isso, para que se tomasse uma decisão. E eu é que estou me recusando a tomar uma decisão,
primeiro, _porque não tem nenhum fundamento, porque
o fato de queixa-crime nada tem a ver com o objeto da
CPI, em primeiro lugar.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

3790 Sâbado 25

O SR. JUTAHY MAGALHÃES --Ninguém está
querendo impedir que o depoente fale. O fato já está bem
definido, Sr. Presidente.

poimento do Sr. Alvaro Armando Leal e essç:ncial para a
defesa do interesse público, não da minha pessoa, como
. em qualquer situação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Em segundo
lugar, ele não está sub judice.

O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Fica regístrado o
~
seu aparte.
Então, vai o requerimento à cOnsideraÇão da Comissão de Justiça e vamos ouvir o depoente._

OSR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, já
está definido aqui, acho que pelo menos foi·-o-que eu en~
tendi da maioria da Comissão, da totalidade da Comissão, de que o depoente vai prestar seus esclarecimentos.
Não há, de maneira nenhuma, a iritenção de evitar que o

depoente venha a falar hoje e prestar todo o esclarecimento que a ComissãO julgue necessário. O que a Comissão está querendo é ver se o Senado tem ou não a mesma
interpretação da Câmara, é somente isto! Ninguém está
aqui querendo definir nada sobre o mérito da questão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O recurso não
tem efeito suspensivo.
·0 SR. JUTAlW MAGALHÃES- Não há estã esclarecido isso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Então está

muito bem.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES- Oquenãõpocfeé
V. Ex• indeferir e· encaminhar. V. Ex• tem que deferir e
encaminhar para a Comissão de Justiça, ou então V. Ex•_
índefere, o senador J osê Lins pede para que o Pienãrío
se manifesfe, e o Plenãrío eiltão se manifesta pelo encaminhamento, um dos dois caminhos. V. Ex• não pode indeferir e encaminhar.
O SR. NiLSON GIBSON -

Ce.It'í.ss.im..o .. Senhor.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Então vamos

estabelecer- o seguinte: vamos estabelecer que esse recurso não tem efeito suspensivo, a fim de evitar o depoimento.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLJCY Peço a palavra, Sr. Presidente: - - - O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Antes, vamos
liquidar logo com isso.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES,--- (Fala distante do
microfone.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- Olha, eu não
sou correligionário do_ Ministro da Guerra, nem é do
Exército, é da Guerra, que está declarando guerra à democracia.
O SR. NILSON GUiSON- Eu :repilo qualquer acusação ao General Walter Pires. Não admito nem aceito,
pelo menos na minha presença. E eu me retiro.
O SR. JOSÍ:: LINS - Vou dar uma sugestão: que V.
Ex' mande para a Comissão, embora sua opinião ·seja
contrária.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Então eu volto atrãs, em pinte, da minha decisão. D~firo Q_ requerí.:'·
menta para mandar à COmissão de Coristituição i:: Justiça, sem efeito suspensivo, ouvindo o depoente. Fica decidido assim.
O SR. RELATOR (José Líns)- Até nisso V. Ex•
mostra a sua grandeza.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) gado a V. Ex•

Muito obri-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
me permite um aparte.

Ex~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Se sobre esse
·eu pediria a V. Ex' que deixe para depois.

caso~

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLLCY- Sr.
Presidente, estã bem, então.
O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) - Não quero
cortar a sua palavra, V. Ex~ sabe que eu não faço isso,
mas a decisão já foi dada.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYPara esclarecer ainda a V. Ex~. especialfficnte, que não
estava aqui.
Mais uma vez, o Senador José Lins incorreu em en.ga~
no, ao falar que S<; tratava de minha defesa pessoal. O de-

O SR. PAULO MINCARONE -_Deseje uma infor~
mação de V. Ex'
Naturalmente V. Ex• o estã reiiletendo à Comissão de
Constituição e Justiça do Senado, pira que a ·comissão
de Constituição e Justiça de..c:;ta Casa se pronuncie arespeito da proposta feita pelo Exm~ Senador Jorge Kalume.
O que eu gostaria de sab~r _de V. Ex' é que, em ouvindo o depoente, se efetivamente ele estaria_obrigado ou
não a depor a respeito dos fatos constantes Qa queixaCtíine apresentada. Isso é que eu desejilria que V. Ex• explicasse porque o depoimento deve ser muito amplo. Espe_cificamente, sobre assunto que estã sob os cuidados da
Justiça, o depoente deve ou n_ão falªr'?
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu acho que
o_ nobr~ Relator explícou bem esse ponto. O depoente
não fica rã obrigado a reSponder não só sobre os fatos referente:; à queixa-cririle por ele proposta contra o Sr. Assis_E'ajrn, ma_;; so\:;lre qualquer outro ponto. -pode-se !legar
a responder. E eu acredito que o depoimei1.to dado por
"SUa Sehhoria aqui, hoje, poderá servir de subsídio à nossa Comissão," mas nunca como uma Confissão.
.Então, concedo_ a palavra ao Sr. Álvaro Armando
Leal, para que posa fazer o seu depoimento.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Exm• Sr.
Presidente desta comissão Parlam~tar de)nquérito, Se-_
nado r José Fragelli, Exm~ Sr. V ice-Presidente da Comissão, Senador João Calmo o, Exm"' Sr. Relator, José Lins,
e_ Exm'~s Srs. Senadores.
Atendendo a convite que me foi feito pelo Sr. Presidente da ComisSão Parlamentar de Inquérito do Mercado Financeiro, é com prazer que aproveito a oportunidade para prestar depoimento relativo ao meu relacionamento profissional com as empresas comerciais e industriais e de serviços do grupo Brastel.
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1. Omsiderações Preliminares
Inicialmente, gostaria de agradecer a esta respeitável
- ComisSío Piulamentar de Inquérito a opOI"tunídade que
me propicia de prestar esclarecimentos _sobre a minha
atividade profissional junto ao Grupo Coroa~Brastel e,
especialmente, o ensejo de tratar de temas _o~nde meu
nome foi injuriado.
Neste ano de 1984 completarei 32 anos de exercício da
profissão de economista, tendo-me formado em 1952,
pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade
de São Paulo, onde tive a oportunidade de participar dos
primórdios da implantação de uma das mais r~oornadas
escolas de economia, além de te.r desfrutado da profícua
-- Convivência com meSúes europeus- e-norte~americãflos,
que vieram à Universidade de São Paulo transmitir relevantes conhecimentos e, principalmente, disseminar o
espírito acadêmico de universidades seCUlares.
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Após formar-me, fui convidado para a docência, ocu~
panda o cargo de profesSor assistente da cadeira_ de História Econômica do Brasil da Faculdade de Economia
da USP; realizando, concomitantemente, o curso de
mestrado em Administração de Empresas da Fundação
Getúlio Vargas, poisjã nessa épOca manifestava vocação
para a aplicação dos meus conhecimentos de economia
na gestão empresarial. Ao mesmo tempo, desempenhava
as funções de professor da cadeira de Estatística Econômica" da Faculdade São Luiz.
Em seguida, vim a ingressar definitivamente-na Vida
empresarial, iniciando·a como chefe do Departamento
d_e Economia da Laminação Nacional de Metais, alcançando, posteriormente, a Vice-Presidência Executiva
do Grupo Industri~l Pignatari, vindo a ocupar- tenho
orgulho de dizê-lo- outros inúmeros cas_gos de dir_eção
em diversas empresas. Cabe também citar minhas atividades dC consulto ria econômica onde vim e venho trans·
mitindo, para ampla gama de empresas privadas, o conchecimento e a experiência que adquiri ao longo de extensa vida profissional. Aproveitando o ensejo, permitOme passar às mãos do Ex' Presidente desta ComiSsão cópia· do--meü curruculum vitae) no qual se detalha o que
acabo de relatar.
Por considerar de importância, proponho-me fazer a
seguinte-observação: em 1952, ainda estudante de economia, trabalhei como estagiãrio no Departamento de Eco~
nomia da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, onde,
além de Oútros, tive como companheiros o Dr. Antônio
Delfim Netto e o Dr. José Flâvio Pécora, nascendo daí, e
devido à nossa convivência acadêmica, uma sólida amizade.
Circunstancialmente, os meus amigos de faculdade
hoje ocupam altos cargos de Administração Pública e,
dentre eles, o Dr. José Flávio Pécora que, quando na iniciatiVa privada, foi meu sócio em uma empresa de consultaria econômica, o que de maneira alguma autoriza
qualquer juízo maldoso a respeito da lisura desse relacio~
namento e de qualquer favorecimento que tenha ocOrrido em meu beneficio ou de minha empresa após a sua
saída da mesma em t 979, quando passou a ocupar o cargo de Secretário-Geral da Secretaria de Planejamento da
PreSidência da República.
Da me..c:;ma maneira, o fato de dois filhos do Dr. José
Flãvio Pécora ainda hoje prestarem serviços à Expande
Consultores Asso-ciados não pode de forma alguma ser
usado como pretexto para qualquer insinuaç-ão ou ilação
maldosa, desde que esses profissíonais prestam serVíços·
técnicos à empresa, um desde 1976 e outro desde 1977,
juntamente com os administradores, economistas, so-ciólogos e advogados que ali trabalham, oferecefl.do à
clientela uma oportunidade singular de ter uma abOrdagem indisciplinar nos serviços que prestamos .
Feita essa introdução, ·gostaria de abordar __de forma
sistemática os temas nos q_uais meu nome aparece citado,
para· trazer aos "Exn Srs. membros desta Comissãó a revelação da verdade sobre os assuntos que são do meu conhecimento, depoimento que representava mais uma
contribuição para que a opinião pública, e especialmente
~te P.arlamento, tenha ~-aiores i~]-formaç~es.
~·

Constituição de Empresa de Consultaria
Econômico-Financeira

Em 23 de maio de 1974 constitui, juntamente com o
Dr. José Flávio PêCora, a empresa PécO-ra & Leal Consultores Associados SJC Ltda., objetivando transmitir
para empresas privadas os conhecimentos e a experiência
adquiridos ao longo de muitos anos, cabendo salientar
que na época havia no Brasil poucas empresas de consultaria que procuravam dar às administrações de empresas
privadas avaliação sobre as repercussões das condições
gerais da economia nacional sobre o planejamento e as
operações das empresas.
Essa sociedade civil foi c~nstituída por quotas de responsabilidade li~itada e a composição_ do capital contemplava participações iguais dos seus sócios cotistas J osé Flávio Pécora e Álvaro Armando Leal.
O objetivo principal da Pécora & Leal Co_ns_ultores
Associados S/ C Ltda., era o da prestação de serviços de
consultaria económica e administrativa a empresas do
Seta r_ privado,
Em 19 de agosto de 1976, através de instrumento particuJar de alteração de contrato social, foi admitida na sociedad_e a econo_mista Sr• lone Rossi Pécora, esposa do
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Sr. José Flávio Pécora e nossa colega de faculdade, com
o intuito de aumentar os quadros da empresa, já que o
aumento do número_de clientes gerou crescimento na de~
manda de .serviços técnicos especialízados.
Em 12 de outubro de 1979; atraVés--de- ínstrumento
particular de alteração de contrato social, os sócios cotistas.José Flávio Pécora que passava a ocupar importante
cargo no Serviço_ Público Federal, e Iene Rossi Pécora,
se retiraram da sociedade, cedendo_e transferindo sl_las
cotas a Alvaro Armando Leal e Breno Griinja Coimbra
Filho, dando à sociedade e aos ·cessionários e dos mes·
mos recebendo plena, geral e irrevogável quitação. Nessa
data a distribuição das cotas ficou sendo a seguinte:_
3,_826 cotas
Álvaro Armando Leal
Breno Granja Coimbra Filho
_ 2_6_cotas
TOtal
3,852 cotas
Conforme- o meSmO ínstrllffiento padicllfar --de alte~
ração contratual, a sociedade passou a operar sob a de~
nominação de Expande Consultores Associádos SfC
Ltda., de cuja gerência PassOu a fãzCi' usõ_ exclusivo o só~
cio Álvaro Armando Leal.
Em 13 de março de 1980, através de instrumento parti~
cular de alteração contratual, transformou~se O objetivo
social da_empresa, excluíndo~se a atribuição que previa a
realização de serviços de audiioriã..
A Expande Consultores Associados s;c Ltda., é emM
presa prestadora de serviços na área de _con~ultl:)ria
económicoMfinanceira, especifiC:am-eO.te para organí·
zações do setor privado, abrangendo os seguintes carnM
pos de atuaçào:
a) elaboação de projetaS de viabilidade e estudO-s
econômico-finimceiros para empresas c_Qmerciais, íridustriais e fiilanceir8.S;
-b) elaboração de estudos de planejamento empresá;.
ria!, compreendendo as áreas cori:terdal, adminísfr~tiv~ e
financeira;
·
c) elaboração de estudos económico-financeiros desti·
nados a fundamentar associações eritre empresas Privi~
das·
d') estudos para definição de diretrlzes e objetivos d"as
empresas;
e) orientação às empresas qu-a-nto às condições macroeconómicas do Pais, beffi como suas perspectivas,
analisando as repercussões nos seus empreendiment()s;
f) identificação de o;Portunida<f:es _ d~ investímentos
consistentes com os objetivos da 6mpiesa assiStida;
g) orientação às empresas na área administrativa· em
geral, incluindo:
-projetas de sistemas financeíros;
-sistemas de informações, organização e métodos;
- controle e planejamento;
- racionalização de rotinas nas áreas admiriisírativa:,
contãbil e financeira.
Nos serviços de consultaria económica prestados pelã
Expande Consultores Associados S/C Ltda., estão in·
clufdas reuniões regulares com a diretoiia das empresas
assistidas, nas quais são debatidos os fatores condicionantes de ordem macroeconômica que, de alguma forma, afetam o empreendimento, assim como tratados temas de natureza microeconómica relacionados às especificidades de cada empresa. Rotineiramente, tambêm sã.o
elaborados estudos de análise macroeconómica contendo interpretações sobre a conjuntura e indicando possíveis tendências sobre o comportamento da economia internacional e brasileira.
Aproveito para pas~ar_ às mãos dO Exm"' Sr. Presid~nte
desta calenda Comissão, relat~rio mais extenso COntendo informações sõbfe alterações contratuais da Pécora §
Leal Consultores Associados S/C Ltda. e da Expande
Consultores Associados S;c Ltda.

3.

Natureza dos serviços de Consultoria Econômica
prestados ao Grupo Brastel

Os serviços de consultaria económica prestados ao
Grupo Brastel dirigiam única e exclusivamente para os
segmentos comercial, industrial e de serviços desse grupo
empresarial, e foram contratados conforme se esclarece a
seguir.
O primeiro confrato- firmado entre Pécora & Leal
Consultores Associados SfC Ltda, e Bra_stel SfC Adminisfração e Participações Ltda. foi assínado em 20 de junho de 1974 e o segundo contrato, que tem vigência até
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hoje, foi firmado em 1'i' de outubro de 1976. Affibos possuem o seguinte escopo:
a) definir em conjunto com a Brastel as diretrizes e
objetivos básicos que deverão nortear sua expan~ão;
b) identificar oportunidades de investimen-tos. e negócios, consístentes com os objetivos de desenvolvimento
da Brastel, podendo _eventualmente localizar, contactar
e/ou participar de entendimentos com entidades_efou financiadores _que fossem possíveis interessados em associação ou financiamentos.
Importante salientai- que esses contratos de prestação
de serviços _de consultaria firmaçios com o Grupo ~_rastel
possu(am dáusulas_ de prestação de serviços eifraordínários, que -contemplavam a possibilidade de realização
de projetas e estudos_ de natureza econômi.ca cuja remu_neração não era abrangida pelos honorários mensais estipulados nos contratos, desde que tais serviços extraordinârios geralmente envolviam prazo relativamente lon- go para sua elaboração, além de custos elevados e ~té
mesmo _a subcontratação de profissionais ou empresas
especializadas; esse serviços extraordinários- -sedam p-a_go_s_ à parte dos honorários mensais.
O terceiro contrato de prestação de serviços de consultaria econômica,. __ que também tem vigência até hoje foi
firmado em 31 de agosto de 1977. Tinha por objetivo estabelecer e implantar phmo de desenvolvimento para um
empreendimento de natureza .eminentemente turística e
de lazer, em área de propriedade de Nova Suissa Em~
preendime!ltos Turísticos e Hoteleiros, integrando projetas já realizados, em andamento e a realizar, envolvendo
as glebas de Bocaina e Taquaral, Sete Espetos e outras,
num total aproximado de cinco rii.il alqueires. Objetivava
organizar_ as estruturas físicas· em sua concepção espacial, propOsições de usos e ocupaçõ~ do solo, paisagismo, infra-estrutura tiSica e de serviços, áreas institucio;.
nais e de lazer etc.

O o bjetiVO desta análise na- áeterminação das necessidades e expectativas do consumidor, definindo pontos de
vendas dos produtos e motivação de compra, análise das
-oorrdições de mercado em termos de produtos competitivos e substitutivos, especificamente, preços, demandas
atendidas, não atendidas e reprimidas, ou seja, a definição dos segmentos de mercado a serem atendidos.
Os s~rVTços de -Consulioria econômica diiigiam~Se única e"eXctuS:ivamente pára os seg~entos comecial ~ industrial do Grupo Brastd e, a partir de 31 de agosto de 1977,
essa assistência estendeu-se para os seus empreendimen-----:tos turíticos e hoteleiros,_ conforme corrobora o contrato
de prestação de serviços firmado naquela data.
A parti! de 1974, _os-Serviços _inci<ii~ prestados pela
consultaria consitiiim na ãva(iação dos levantamentos
das infofriiações relativas a -custos e receitas das lojas,
através do_s_ quais estimava-se o ponto de equilíbrio de
cada loja. Além disso, com base nas informações operacionais de cada loja, eram elaborados relatórios nos
quais podia-se aferir a margeril de cOntribuição de cada
produto e a eficíêilcia- de cada uma delas, os quaiS eram
denominados .. determinação do pont.o de nivelamento
das lojas", Com tais estudos, á díretoria da ária cOmer-cial da Brastel passava a dispor de dados técnicos para
orientar sua decisão de fechar lojas que n_ão contribuíam
para a formação do lucro e abrir outras em pontos considerados adequados. Este tipo de serviço foi desenvolvido
desde o início da vigência do contrato, representando
importante subsídio para a expansão, relocalização e diy_ersificação da rede de comércio varejista da Brastel.
_ __No mesmo ano de 1974 realizouMse estudo preliminar
das operaç-ões das lojas do Grupo Brastel; que o abrangia desde a caracterização das empreas do Grupo até
análise das previsões operacionais e orçamimtáriás dO
segmento de comércio varejista da Brastel, Rei da Voz e
Cobrás Te)egel. Ainda em 1974, foram realizadas inúmeras reuniões técnicas com a díretoria da Brastel para a
discussão do sistema de comercialízação de beriS duráveis, valendo registrar que foi a consultaria que sugeriu
qUe o flOme Brastel fosse estendido a todas as lojas do
segmento varejista do Grupo, que passaram a operar sob
uma única denominação.
Em 1975 foi desenvolvida para a Brastel uma análise
dos programas de Governo e de desenvolvimento urbano da administração do então governador Chagas Freitas, prOcUrando-se avaliar as repercussões no seu .. marketing" e na localização das lojas.
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Ao longo da vigência dos contratos firmados entre a
consultaria e a Brastel foram prestados serviços qUe
compreendiam orientação ma_croeconômica e avaliação
dos efeitos da política económica nos empreendimentos
Comerciais e-indUstriais do Grupo, sobretudo no comércio varejista de eletrodomésticos em geral. Esses serviços
eram prestados através_ ·de reuniões periódicas com os
principais executivos do GrUpo Brastel, assim como por
inteimédio da elaboração de relatórios sobre o comportamento e penpectivas da economia brasileira. Nestes
relatórios eram feitas considerações sobre a evolução
corrente e as tendências da economia brasileira, e, particularmente, acerca do seta r externo, políticas monetária
e fiscal, inflação, produto real, salário e emprego, bem
como sobre _temas telacionados aos programas dé fontes
alternativas de energia. Após a análise de todos os fato~
iis económiCos, que direta ou indiretamente afetavam os
negócios comerciais e industriais da Brastel, eram feitas
recomendações no sentido do posicionamento mais adequado diante do quadro económico pr~sumível.
E~ 1976 elaboraffiõs traba_lho sQbre a definição e objetivos.-do Grupo Brastel, relatórlo que tinha em vista
discutir uma estratégia para o Grupo, em face da incorporação de novas empresas comerciaiS, diante do evento
da fusão dos Estados do Rio de Janeiro e Guanabara.
Ainda em 1976 elaboramos projeto de viabilidade económica relativa à criação de trutas na Serra de Bocaina.
Esse projeto resultou na implantação de um empreendimento responsável por grande parte da ofei'ta de trutas
no mercado brasileiro. o empreendimento representou
uma das iníciativas pioneiras no campo da criação de
trutas, abastecendo principalmente os mercados de São
Paulo e Rio de Janeiro e substituindo irriportações. Executamos, ainda nesse ano, trabalho técnico que recomendava a necessidade de_ centralizar a administração das lojas Brastel, visando a aumentar sua eficiência operacional.
NÕ mesmo ano de 1976,-em face da intenção manifesM
tada pelos dirigentes da Brastel em implantar uma indústria para a produção de televisores, a consultaria preparou relatóriO no-qual se apresentava exaustiva análise do
mercado, sistematizando um conjunto de informações a
serem preliminarmente conhecidas na tomada de decisão
para a implementação de um projeto daquele tipo. A recomendaÇão final, após pormenorizado arrazoado técnico, foi no sentido de que a incursão da BraStel nesse segmento industrial seria muito difícil, em razão, sobretudo,
da concorrênCia já sedimentada e representada por fortes
~pr~sas de capital estrangeiro._ ~_lém disso, mencionamos as restrições de ordem tecnológica com fator adicional de dificuldade para a viabilização, pela Brastel, de
um projeto daquela natureza.
Concomitantemente à elaboração de trabalhos técnicos específicos, as diretorias dos segmentos comercial
industrial da Brastel submetiam à consultaria relatórios
técnicos e documentos referentes a outras empresas industriais e comerciais, nas quais, eventualmente, poderia
haver interesse em participação acionâria ou aquisição.
Vale ressaltar que esse tipo de serviço foi prestado duranfe Os nove anoS de vigência do contrato de consultoria económica para a-s em~presas comerciais e industriais
do Grupo Brastel.
A partir de 1977 iniciou-se trabalho com a finalidade
de reorganização da indústria Benet de Brinquedos
(~nco); em-presa qüe produzia principalmente brinquedos à base de látex. Uma vez realizado levantamento da
situação dessa empresa, constatou-se que haveria necessidade de relocalizá-la, dados os inúmeros pontos de estrangulamento existentes, decorrentes do fato de as antigas instalações serem inadequadas sob todos os aspectos.
A partir daí, sob nossa orientação, evoluiu-se para a realização de um projeto de transferência da indústria p:ira
local adequado. O estudo técnico abrangeu desde o projeto físico, projeto de viabilidade económico-financeira e
implantação do empreendimento, assim cOmo de sistemas organizacionais e métodos de trabalho. Como resul-tado, implantou~se fábrica no Município de Vassouras,
estado do Rio de Janeiro, propiciando a criação de emprego.s e aumentando a arrecadação fiscal desse município, cuja economia encontrava-se relativamente estagna-

e
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Ainda em 1977, iniciou-se o trabalho relativo ao projeto Bocaina, tendo sido feitas inúmeras visitas ao local
dos empreendimentos e desenvolvidas todas as ações de
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planejumento e projeto descritas no segundo contrato de
este est~.!_clo tratou g~~_c!e os ?spectos m_acroeconômicos
prestação de serviços firmado com a Brastel. Este trabaenvolvidos até detalhes relativos à localiza.ção _das lojas.
lho, ao longo de sua realização, exigiu, inclusive, a: Sub~
Conlo resultado, acabou se formando a Brastel Feijão
contratação de empresas de planejamento urbanístico e
com Arroz, que veio representar iniciatiVã- pioneira no
de marketing imobiliário, visto que se impunha um erifocampo da distribuição de alimentos e produtos de prique interdisciplinar.
meira necessidade em geral. Esse projeto demandou a
No mesmo ano, a consultaria realizou extensª_ apálise
realização de grande volume de estudos específicos porsobre o plano de operações mercantis de Brastel para o
que, sendo uma atividade pioneira, os riscos e o grau de
período 1978/1979, na qual estava e.ogitada a expansão
incerteza eram elevados, necessitando~se, nessa medida,
. da cadeia de lojas para o Estado de Minas Gerais e algude vasta fundamentação técnica.
mas indicações sobre evolução de vendas e da rentabiliSimultaneamente, a consultaria foi sOlicitada para
dade esperada.
analisar estudo elaborado pela área de planejamento da
No final de 19_77, a consultaria preparou relatório
Brastel, que previa a implantação da Brastel Feijão com
Arroz--no Estado da Bahia, -ísso em consõnância com o
acerca da Lei n\> 6.463, de 9-11-1977, que torn<lvã obrigatória a declarãçãO do preço total nas vendas a prestação.
trabalho global já referido.
No final de 1980, a consultaria foi procurada para prePor outro lado, nesse mesmo ano foi elaborado para a
parar relatório sobre o Programa Proálcool, e, com base
Brastel trabalho sobre o controle de preços no Brasil.
Em 1978, foi desenvolvido o projeto de relocalização
em informações colhidas junto a fabricantes de_ equipadas lojas Brastel situadas na área metropolitana ao Rio _
mentos, apresentou u_l!l plano relativo a destilaria autôde Janeiro, visando dar maior eficiência à cadeia de lono.rna, com capacidade de 120 mil litros/dia, utilizando a
cana-de-açúcar como matéria~ prima.-- Depois disso, a
jas; Cõ-m: -a elimiilação dos pontos de vendas que não contribuíam paia a formaçãO do_ lucro do segmento comerjiaitiYde 1981, a Brastel optou pela partiCipação acionáriã. na ALCON ---Cia. de Álcool CQnceição da Barra,
cial da Brastel. O mesmo estudo _s_ugefia recomendações
no sentido de reorganização da distribuição físiCa das lolocalizada no Estado do Espírito Santo, tendo solicitado
jas da zona central do Rio de Janeiro, em face do advene obtendo a opiniãO TéCniCà-da Expande, isto atê a êpoca
da interverição da autoridade monetária no Grupo Brasto do metrô e a conseqüente mudança da _configuração
urbana e dos fluxos de pedestres na zona central da cidate!. _
,
de. Os trabalhos elaborados trataram basicamente das
Aii'tda no final de 1980, a diretori"a -do Grupo Brastel
seguintes temas:
submeteu à consultaria, para sua análise, estudo sobre a
-caracterização do segmento comercial da Brastel;
estru_tura organizacional dos segmentos comercial, in~
,....-análise econômico-financeira da OpefãÇãõ;
cdustrial e de serviços, daí decorrendo inúmeras reuniões
- análise da concorrência;
téc_n_icã.s _com a área de planejãmerito do Çi~upo_ Brastel,
-análise geo-grãfícafespecial da zona-çentral do Rio
para crítica e debate dos documentos apresentados.
de Janeiro (metrôjrnudança);
Convém :riJ.enCionàr que, ainda no ano de 1980, foi ela- análise economêtriça, relacionando diver_sas variá- - __-boraao estudo em que se examinavam os efeitOs de medidas expedidas na área do crédito ao consumidor sobre as
veis;
-sugestões para relocalização do lojas.
ativídades de varejo de eletrodomésticos e móveis da
Brastel. Cabe esclarecer que este tr_abalho_não foi dirigi~
do às instituições financeiras do Grupo, mas, sim, direta
Também em 1978, efetuamos importante trabalho ree explicitamente à ãrea de comércio de eletrodomésticos,
lativo ao estabelecimento do mix adequado de produtos
desde que nesse segmento o crédito direto a consumidor
a serem comercializados petas Lojas Brastel, com a finae,xerce importante efeito~renda, afetando o comporta~
lidade de aumentar a rentabilidade das operações deste
menta da demanda.
segmento do Grupo. Neste mesmo ano, foi realizado deEm 1980, alêm das reuniões técnicas e respostas a ditalhado estu,do de organização e métodos para a indúsversas consultas, foram preparados, p-ara cada semestre
tria de brinquedos Lance, com ênfase na descrição e
do_ano, trabalhos sobre o comportamento e as perspecticlassificaçãQ de cargos e funções, assim como na detervas d_a economia brasileira.
minação de um sistema _de promoção e remunera~ão de
cargos, desde que a referida empresa necessitava de uma
Em 1981, foi prodUzido relatório técriico sobre os
organização administrativa compatível com sua opecommercial papers, visto que naquela conjuntura a introração em _moldes arnp~iados.
dução dessa modalidade de títulos de çrédito__ era muita:
comentada, em geral sem que se apresentasse lastro técAinda em)978, foi entregue à Brastel relatório prepa~
nico que permitisse real avaliação de sua conYeniênçia na
rado pela consultada que consistia em observações acereconomia brasileira.
ca da demanda de bens durãveis de consumo derivada de
Além desses trabalhos de natureza mais_a_brangente, a
pesquisas realizadas por institutos de opinião pública, e
que representava importante contribuição pai-a a estratéprestação de serviços de consultaria econô_r,nica aos seg~
mentes comercial e industrial contemplava também a
gia mercado lógica da Brastel. Por outro lado, nesse mesmo ano, como a Brastel jâ manifestasse _interesse_ em inelaboração de trabal~os de âmbito mais restrito, tais
-comó avaliação do -desempenho da Brascasa- empresa
gressar nas atividades de comércio exterior, foi prepa-rapo trabalh_o que trazia esclarecimentos sobre o Sistema
dedicada ao c_omércio de materiais de construção- e até
mesmo trabalhos bastante específicos, tais como a "anâliGeral de Preferência, matériã relevante no quadro dos
problemas tarifários do c_omércio internaciOn-al.
se_dosindicadores para avaliação do desempenho da froEm 1979, além dos trabalhos sobre o _comportamento
ta de veículos do Grupo Brastel.
da economia brasileira -e suas perspectivas, a consultaria
Em 1981, tenho em vista sua especiafízaCão no segfoi solicitada pela ãrea de planejarnento da Brastel para
mento comercial e considerado o _amplo c_onhec:imento
preparar um estudo sobre o mercado de lã de rQcha, utide extensa _gama de fornecedores industriais, a Brastel
lizada princlj)lmente como isolante acústico e térmico.
tenCionou desenvolver de comércio exterior, mais especiNeste ano de 1979 foi efetuado trabalho de análise dos
ficamente através da aquisição Ou implantação de uma
efeitos da imposição- ae percentual de 30% c_omo limite
compahia comercial e..xportadora - trading company.
máxímo parã acréscimo do valor total financiado sobre
Neste sentido, a consultaria foi solicitada_a dar seu pareo preço à vista, uma vez que este tópico interessava direCer técnico, tendo preparado relatório _s_obre aspectos
tamente às atividades de comércio varejista da Brastel.
institucionais_ e_operacionais das _companhias comerciais
Concomitantemente, "foram feitas várias ·reuniõeS" técexportadoras no Brasil, com ênfase na análise da carga
nicas sobre as perspectivas do segmento de varejo da
de incentivos fiscais e financiífós âíSpOi1íVeiS às empreBrastel na _época, destacando-se . a possibilidade da
sas do setor.
criação da BrasteL Feijão com Arroz e da expansão do
Paralelamente, foi entregue_relatóriõ que tratava de
varejo de materiais de construção.
observações sobre a pauta bfasileira de importações,-fraAlém disso, em 1979 foi preparado relatório qUe analibalho que objetivóu dar maiores subsídios à área de plasou as medidas governamentais na área do comércio exterio"r.
----nejamento da Brastel, considerando-se a disposição do
Grupo em engajar-se em atividades de comércio exterior.
Em 1980, foi desenvolvrao pela consultaria do projeto,
Em 1982, quando o Grupo Brastel pretendeu_adquirir
em conjunto com as áreas de planejamento e comercial
a-s lojas de varejo do Gr:upo Ponto Frio, foi sub!Uetido à
da Brastel, relacionado à implantação de uma rede de
consultaria estudo relativo à viabilidade econômicocomercialização de produtos de primeira necessidade,
financeira do empreendimento previsto. Com base --em
destinados a segmentos populacionais de baixa rend~
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informações técnicas recebidas, a consultaria manifestoU
_opinião no sentido de que, tendo em vista o valor da
tranSaçâõ apontado no referido estud_o, mesmo
considerando-se as receitas ·I! econômicas de escala que
seriam geradas pela fusão Brastei/Ponto Frio, o retorno
estimado certamente não seria compatível com o elevado
investimento necessário para a aquisição daquelas lojas,
cabendo ressaltar que o montante desse negóciO era da
ordem de USI 90 milhões..
No início de 1983, a Brastel adquiriu o controle acionário da Marco-van, empresa dedicada a comercialização de materiais de construção, visando a constituir o
maior complexo de comércio de materiais de construção
em operação no País. Logo depois dessa aquisição, a
consultaria foi solicitada a elaborar estudo econômico-:;.
financeiro -com objetívo de recomendar estratégias p::irã
saneamento de sua situação financeira e sugestões para
maximizar a eficiência de suas operações. A Marcovan,
quando da solicitação- dO estudo à consultaria, apiesentava elevado grau de endividamento e situação de liquidez, ímjJondo-se uma ação no sentido de mudar o perfil
de sua çljvida~ quase toda concentrada no curto prazo.
Desde que realizamos o estudo de relocalização das lojas Brastel na área metropolitana do Rio de Janeiro, estávamos acomPanhando seu plano de expansão na Baixada Fluminense, Espírito Santo e Vale do Paraíba, tendo sido também instalada um_a loja em São José dos
Campàs. A cidade de São PaufO seria a seqüência mituTal desse aUmento de capacidade dosegmento de varejo
da Brastel salientar que sempre apoiamos a criteriosã expansãO do Grupo no setor de varejo de móveis e_ eletrodomêsticos; o que profissionalmente não recomendãvarilos era a diversjficação desmedida e inadequada em outros setores, onde o Grupo não tinha especialização nem
mesmo vocação.
Ao long'! de todo operíodo em que a consultaria prestou serviços à Brastel, foram entregues anualmente, e alguinaÇveies' serilesfralmente, uma série de trabalhos
sobre o des_empenho da economia brasileira e suas perspectivas, que se constituíram em importante subsídio
Para o planejamento estratégico dos seus segmentos co~
mercial, industrial e de serviços.
Os trabalhos aqui citados, realizados pela consultaria,
são apenaS alguns destaques de uma gama ampla d~ serviços de natureza estritamente técnica que foram prestados aos segmentos comercial e industrial do Grupo Brastel1 valend9 mais uma vez ~nfatizar que a consultoriaja~
fiais teve QualQUer ingerência na formulação das estrat~
gias e na administração das empresas financeiras desse
grupo. Além disso, os trabalhos_elaborados para os segmentos comercial e industrial do Grupo sempre foram
de natureza estritamente: técnica e de caráter consultivo,
não tendo a consultaria tido qualquer atuação, seja na
tomada de decisões relativas a esses ~gmentos, seja na
sua execução.
4.

Assistência Financeira ao Grupo CoroajBrastel
Como jádisse e volto a repetir, a consulto ria, durante
aproximadamente nove anos, prestou tão só serviços de
natureza têcníco-econômica para para empresas comer~
ciais _e industriais do Grupo Brastel, jamais tendo tido
qualquer conhecimento ou ação sobre a administração
das instituições fmanceiras do Grupo BrasteL Neste ponto) gostaria de discorrer sobre informações divulgadas
que procuram relacionar minha pessoa com ·o episódio
da iptervenção da autoridade monetâría no Grupo CoroaJBrastel.
AlgUm tempo aiites da ida à Brasilia passei a ser informado pelo Sr. Assis Pairo Cunha sobre a piora da situação de liquidez das instituições financeiras que integravam seu grupo empresarial, derivadas fundamentalmente do fato de as operações de open market e "olernight"' estarem sendo fechadas com taxas d~juros muito
elevadas, o que causava extrema dificuldade na colocação de letras de câmbio de emissão da Financeira Co~
roa no mercado, resultando na formação de elevados estoques desses títulos de crédito.
Em 30 de maio de 1983, fui informado pelo Sr. Assis
Paim Cunha sobre o agravamento da jâ então difícil_ situação de liquidez da Coroa, e que seria necessãria uma
reunião cOm as autoridades monetárias, a fim de expor
sua situação e pleitear ajuda emergencial, cabendo mais
uma vez ressaltar que esse tipo de procedim~nto fugia à
rotina dos serviços de consultaria económica prestada às
empresas comerciais e industriais do Grupo Brastel,
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constituindo-se, portanto, em um ato de exceçào, sem
Sr. Assis Paim Cunha, adic"ionalmente, alegou que o não
termos qualquer conhecimento sobre a matéria. Cabe
atendimento desse pleito provocaria ruptura do seu sisteressaltar, também, que atendi a solicitação áo Si. AssiS
ma financeiro, com conseqüências imprevisíveis sobre
Paim Cunha como um gesto de amizade, face à extrema
ampla gama de possuidores de letras de câmbio da Coe delicada situaÇão que me foi relatada na ocasião e ei:nroa, e especialmente sobre grande número de empresas
iazão da forte tensão emocional sob a qual estava subindustriais fornecedoras, principalmente de móveis e ele~
metido o referido empresário.
trodomésticos para as Lojas Brastel, o que configuraria
Diante da gravidade da situação que me foi exposta e
uma crise com efeitos multiplicadores negativos consideatendendo ao pedido do Sr. Assis Paim Cunha, telefonei
rãveis.
ao Dr. José Flávio Pécora, Secretário-Geral da Seplan,
Conhecedor dessa nova circunstância e novamente a
relatando-l~e o teor do que me fora comunicado pelo Sr.
pedi-do do_ S-r. Assis Paim Ctinha, q:ue alegou estar imAssis Paim Cunha, e ponderando que seria _desejá.vel um
possibilitado de viajar, em 20-6-83, dirigi-me a Brasília
encontro desse empresário com as autoridades moneapenas e tão-somente para relatar ao Diretor da Ãrea
tárias. Na oportunidade, a referida autoridade, consideBancária do Banco Central do Brasil, Sr. Antonio Chak
rando a atuação do Grupo Brastel em vários segmentos
gas Meirelles, o que me-dissera o Sr. Assis Paim_Cunha,
econômicos, o número de pessoas que empregava, os
não tendo em momento algum, realizado qualquer pleito
fornecedores com quem trabalhava, e os possuidores de
àquela autoridade.
letras de emissão _de sua financeira, achou por bem pY.ok
_ Em 21-6-83, fui informado pelo Sr. Assis Paim Cunha
videnciar uma reunião com as autorid-ades competentes.
de que o Banco Central do Brasil aprovara sua solicitação __ de assistência financeira adicional_ de Cr$ 5 biEm razão da c~mpreensão e da disposição do
Secretãrio-Geral da Seplan, encontrei-me Com o Sr. Aslhões. Aqui cabe citar trecho do depoimento do Sr. Hersis Paim Cunha em Brasília para narrar às autoridades o
m::~:nn _'?fagner Wey perante esta Casa, em 14-8-8_4:
que por este me fora relatada.. Coincidentemente,- cio fi"Em 2-0-6-83, era o Sr. Chavantes informado, pelo Sr.
nal de uma reunião que estava sendo realizada entre o
Deli_Borges, qu~ uma nova operação de liquidez, no
Ministro-Chefe da ~epran,- Anfõnio Delfim Netto; Mim,on_tante de Cr$ 5 bilhões, era soliC:ftadii pelo Sr. Assís
nistro da Fazenda, Erilane Galvêas; SeCretário-Geral da
Paím Cunha. O pleito, encaminhado através do chefe do
Seplan, José Flãvio Pécora; Presidente do Banco Central
DEFl~, fo[ ~ransmitido_ ao Diretor A-ntonio Chagas
do Brasil, Carlos Geialdo Lorigoni, e·-biretOr d8. Ãrea
Meirelles, que informou ao Presidente Langoni". (grifos
ll()SSOs)_.
Bancãria do Banco Central do Brasii, Antonio Chagas
Meirelles, fui convidado a entrar na sala onde, em apeNo dia 23-6-83, O Sr. Assis Paim Cunha relatou-me
nas alguns poucos minutos, ex_pus tão somente _aquilo
__ _gue estava elaborando levantª_mentos sobre a situação
que o Sr. Assis Paim Cunha haVia me rclatãdO.
do Grupo, qu_e_cstariam prontos no fim daquela semana
Assim, transmiti as informações sobre as dificuldades
e que permitiriam uma ;waliação das reais necessidades
de liquidez da Coroa, que me foram prestadas pelo Sr.
de liqUidez para cobrir eventual hiato de recursos de cai·
Assis Paim Cunha, e as autoridades citadas chegaram ao
xa das suas empresas financeiras, assim como um plano
consenso de que o problema deveria ser apreciado pelo
de mobilização de: ativos do Grupo e plano de recupeBanco Central do Brasil, ficando o Diretor da Área Banração das instituições financeiras.
cãria do Banco Central da Brasil encarregado de apreApesar de não ser de minha atribuição este tipo de asciar a questão. Nesse sentido, em seguida foi marcada
sistência solicitei cópia daqueles levantamentos ~_planos,
uma reunião dos representantes da Coroa com o Diretor
os quais, ao final, jamais chegaram às minhas mãos. No
da Área Bancãria do Banco Central do Brasil, Sr. Anta~
dia 27-6-83 tomei conhecimento, através dos noticiãrios
nio Chagas Meirelles.
__v~i~ulados naquela noite, que o Banco Central do Brasil
-decidira in"tervir no Grupo Coroa-Brastel.
Acompanhando os Srs. AsSis Paim Cunha e Geõ-rge
Maciel Monteiro, dirigimo-nos ao gabinete do referido
Em suas declarações, o Sr. Assis Paim Cunha insinuou
diretor do Banco Central do Brasil, onde fomos informaque cu teria tido um encontro cotn 6 Ministio Antônio
dos' de que a reunião seria realizada tão só eriúe" o Sr-. AsDelfim Netto no intervalo entre a última assistência fisis Paim Cunha- e o-Çhde- do Departam~nt~ de M:_ercado
nanceira de Cr$ 5 bilhões e a data da decretação da interde Capitais (DEMEC), Sr. Iran Slqueira Limã. Juntavenção+ Isso_ é absolutamente f~so. Por outro lado, desmente com o Sr. George Maciet Monteiro, funcionário
de o dia 23 de junho de 1984 eu não mais falei com o Sr.
graduado do Sr. Assis Paim Cunha, agUardei o desenroAssis Paim Cunha.
lar da reunião na ante-sala do referido Chefe de DeparQuero deixar bem claro que minha participação no
tamento. Depois de algum tempo de reunião, entraram
episódio aqui em pauta foi unicamente a de levar ao cona sala do Sr. Iran Siqueira Líma os Srs. Deli Borges e
nhecimento
das autvridades econômicas as aflições e os
Walber José Chavantes, respectivamente Chefe do Deproblemas que me foram relatados pelo Sr. Assis Paim
partamento de Fiscalização do Mercado de Capitais
Cunha, a pedido deste. Jamais tive qualquer partici(DEFIM) e Chefe do Departamento de Operações Bahpação de traba~~o e de assessoria nas instituições financãrias (DEBAN).
ceiras
do Grupo Coroa-Brastel. A decisão sobre a conTerminada a referida reunião, que durou cerca de um
cessão dos financiamentos a esse Grupo foi tomada nas
hora, fui ínformad~ pelo Sr. _Assis :paím Cunha que o
instâncias
e pelas autoridades legalmente competentes
Banco Central do Brasil, sob o_ amparo da Resolução n'i'
do Banco Central do Brasil, sendo norteada pelos parâ374, que prevê assistênCia financeira de liquidez às finanmetros
técnicos
e legais aplicáveis, conforme já assinalaceiras, havia concordado em conceder um financiamento
ra~, em declarações oficiais, ós Srs-: Antôlliô Chagas
ao Grupo CoroajBr-astel no valor de Cr$_ 25 bilhões,
Me1~elles e Hermann Wagner Wey, então díretor_es, rescom retorno de 90 dias, e que o Grupo prestaria as gap~ctJvamente, das áreas bancária e de mercado de capirantias regulamentaresneceSsâ.ri.3.s a uma operação d~sa
taiS
qo Banco Central do Brasil, e mais recentemente denatureza, não tendo dele recebido maiores detalhes acermonstrado no trabalho "A Verdade Sobr-e ·o ·caso
ca dessa assistêricía Ílnancdi-8. Crinlp_re_ sallelltar que o
Coroa-Brastel".
próprio Sr. Assís-PaiffiCunha;-em depoimento realizado
. Na cit<:~.da ent~evista, reproduzida pelo J ornai do Brasil
perante esta respeitável Comissão, conflfma minhas .defie 27-~-83, _o Sr. AntónJo Chagas Meirellesafirmou que
clarações.
foi comunicado dos problemas financeiros do Grupo
No dia seguinte, o S-r~ Assis Paim Cunha iriformou-me
Coroa~Brastel pelos Ministros da ân~a econômica, desmentindo que as negociações com o GoVerno para a conque os recursos referentes ao financiamentõ aprovado
cessão da ajuda financeira à Coroa tenham sido intermepelo Banco Central do Brasil estavam sendo liberados.
diadas por mim. No mesmo sentido, nos depoimentos
Posteriormente, em entrevista do Sr. Antonio Chagas
ofidais_e támbém nos veicul~dos peta imprensa, jamais o
Meirelles, reproduzida pelo "Jornal do Brasil" de 27-983, confirinciu-se o teor das informaÇões a miffi prestadas
Sr. Assis Pairn Cunha _a_firmou que eu tenha tido qualpelo Sr. Assis Paim Cunha, inclusive revelando-se os paquer ingerência ou participação na concessão da ajuda
râmetros da assistência finari'Cdra Con-Cedida sob- ã--égide
emergenCial pleiteada junto ao Banco Central do Brasil,
da Resolução nt> 374 do BanCO- C6lltraJ 0:0 Brisil. - -o que_ também é corroborado pelas demonstrações contiNo dia 19-6-83, surpreendentemente, fui novamente
das no livro ~·A Verdade Sobre o Caso Coroa-Brastel"
publicado-pelo BanCo Central do Brasil.
procurado pelo Sr. Assis Paim Cunha-qUe; ·alegãriâO os
mesmos graves fatores aludidos anteriormente, afirmou
Como se vê_, reitero que o meu conhecimento sobre a
situação_ ~as instituiç§_;s fmanceiras do--Grupo Cciroaque o Grupo Coroa-BraStel necessitaria di:: nlais Cr$ 5
bilhões para fazer frente a novos problerrias de. caixa. O
Brastel foi de carâter eventual e restringiu-Se unicamente
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às inTo_rm<!_çõ_i:s que me foram prestadas por iniciativa dO
Sr. Assis Pai_lll Cunha sobre os seus problemas de liquidez, representados pela dificuldade na venda de letras de
câmbio, que teria sido, ainda segundo ele, determinada
por problemas temporários do mercado financeiro. Em
momento algum tive conhecimento da existência de letras de câmbio sem o legal e devido lastro, o que só vim a
saber depois da intervenção ocorrida em 27 óe junho dC
1983, através do noticiãrio da imprensa e conforme os
comunicados oficiais expedidos pelo Banco Central do
Brasil, bem como através das declarações dos diretore_s
dessa autafquiã:. --

5 - Absorção de Corretora Laureano pela Çoroa
Em deus depoimentos, o Sr. Assis Cunha fez um relato
das circunstâncias que motivaram sua aquisição do controle da Corretora laureano. O caso Laureano é apresentado pelo Sr. Assis Paim Cunha como o cerne ·da explicação para as dificuldades posteriores das instituições
financeiras Coroa e, conseqüentemente, para justificar a
emissão do__ fantástico montante de 358,0, bilhões de letras de câmbio (l) sem o correspondente lastro de contratos de financiainérito.
Atente-se a que a tese básica do Sr. Assis Paim Cunha
fica definitivamente refutada diante do relatório por ele
enviado ao Banco Central do Brasil em 8-9-1982, onde,
após ielatar que no J9 semestre de 1982 aempresajã havia acusado um lucro de aproximadamente Cr$ 142 milhões e uma situação de excelente liquidez, com um ativo
cirCulante de Cr$ t .164 milhões contra um passivo circulante de Cr$ 204 milhões, afirma textualmente: ..como
visto, em apenas 16 meses a _empresa foi recuperada,
atendidos os interesses do mercado financeiro, sem redução do pessoal ou de sua atividade, a qual, aliás, pelo
contrário, ainda se expandiu. Este nos parece um exemplo oportuno de como a capacidade empresarial de percepção do timing e do contexto e condições de um negócio podem gerar resultados onde mesmo empresãrios experientes não conseguem vislumbrar soluções. Estas,
uma-vez que nada aparentemente mudou, estavam à vista, necessitando apenas de olhos que as vissem. Esta visão representou, em 1981, mais de 2 bilhões de cruzeiros". Palavras do Sr. Paim.
De minha parte, quando o Sr. Assis Paim Cunha pediu minha opinião a propósito da compra da Laureano,
apesar de não me dizer respeito contratualmente, pois
não prestava consultaria às empresas financeíias do
Grupo, eu lhe dis~e que, na minha opinião, ele não deveda fazer esSe negócio. E o próprio Sr. Assis Paim Cunha,
nobres senadores, no que se refere especificamente à mik
nha participação no caso Laureano, em depoimento feito à -CPI BNH/Delfin, afirmou: "Diga-se, a bem da verdade, que o Sr. Álvaro Armando Leal tinha discordado
de que se fizesse o empré.stimo de Cr$ 300 milhões à Corretora Laureano, assim como discordava da absorção da
mesma". Quero deixar bem claro que, além de ter discordado, não tive qualquer ação ou relação com essa aquisição.
Ratificando a afirmaçilo ·acima, quando fui indagãdo
pelo Sr. Assis Palro Cunha sobre a possibilidade da absorção da Corretora Laureano, embora nada tivesse
como _tal assunto, pois, como já esclareci, não prestava
qualquer consuhoria às suas empresas financeiras, o desaconselhei, pois a mesma iria diversificar ainda mais o
-seu grupo empresarial e exigiria na sua gestãO iiln grau
de especialização que o grupo ainda não possuía.
Tempos depois da compra da Laureano, o Sr. Assis
Paim Cunha me solicitou diligenciar jUnto às autoridades econômicã.s para que agilizassem a liberação de um
empréstimo jâ_ concedido por parte da Caixa Económica
Federal à SNCI. Na verdade, o Sr. Assis Paim Cunha
ma_ntev-e uma reuníão cóm o Ministro Antônio Delfim
Netto_, da qual participei, e onde única e exclusivamente
foi tratado o teni.a _empréstimo da Caixa Econômica Federal à SNCI, que se destinava a consolidar financeiramente o Grupq Brastel.
(I) "A Verdade sobre o caso CoroafBrastel"- Banco Central do Brasil.

6. Da Intenção do Grupo Coroa/Brastel em absorver a
Delfin Crédito Imobiliário S.A
Assim Como~ jamais desempenhei qualquer papel no
episódio de absorção da Corretora Laureano, também
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nada tive que ver com a manifestação _da intenção do
Grupo Coroa~Brastel em adquirir a Delftn Crédito lmobiliâria. D~úriesnüi-fõrma, também, nunca afirmei ao Sr.
Assis Paim Cunha absolutamente nada sobre a manu~
tenção_ o_u_ não de eve_nttHÜ protocolo de intenções, após a
concessão da assistência firiariceirã-de Cr$ 30 bilhões do
Banco Central do Bras_il à Coroa S.A. Cfédi_to,-Financiamento e Investimentos.
No que se refere às afir01aÇões do Sr.Assis Paim Cunha de que eu receberia uma comissão de Cr$ 2 bilhões
caso se concretizasse o negócio da Delfin_Çr~dito Imobiliãiio, só -ine cabe declarar que tais afirmações são absolutamente falsas. Por outro lado, quando se vai mais a
fundo no exame da questão, indaga-se: por que o Sr. Assis Paim CUnha me pagaria uma comissão tão elevada
sem que eu tivesse tido qualquer partiCipaÇão neSte negócio, que nem mesmo chegou a se concretizar?
o- Si:. Assis Paim Cunha, ao longo das suas declarações, dá a idéia de que o negócio já estava fechado e só
efetivamente não se concretizou em ra~_ão dª_ in_terverição
da autoridade monetária no Gi'upo-coroa-Brastel. Tal
assertiva também não é verdadeira, pois o Dr. Carlos
Geraldo Langoni, ex-Presidente do Banco Central do
Brasil, declarou, em depoimento feito em 1"'-3-841 na Delegacia de Defraudações, que a propost~ d~ __Grupo
Coroa-Brastel foi d!!Sde o início recusada pelo Banco
Central do Brasil, donde se_conclui que o eYentual protocolo de intenções firmado entre o Sr: Assis Paim CU.ilha e
o Sr. Ronaldo Levinsohn nunca teve a aprovação do
Banco Central do Brasil, conforme carta da referida autarquia, datada de 23-6--83, que atesta o irideferimento
__
do pleito.
Em seguida passo a ler trechos do depoimento do Sr.
Assis Paim Cunha à CPI/Delfin onde relata as negociações que manteve e que comprovam a: inexistência -da
min.ha partiCipaÇão na negociação da Delfin.

A. O SR. RELATOR (Alberto Goldman):
- YDevo apenas lembrar-lhe ou alertar-lhe que
o Dr. José Lopes, quando esteve_ aqui, a uma pergunta feita nesse sentido, alegou nunca ter tido
qualquer retaçãiJ com V. S,, ou tratado dessa ques~
tão da negociação Coroa-Brastel com a Delfin".
(Pg. 17)
O SR. DEPOENTE (Assis Paitri Curiha}:

-"Permita-me V. Ex• ressaltar que, em toda
probtemãfiCa effi que eStou envolvido, restou-me
unicamente preservar- \iOU pfe-ser~ar- ~ dígilidade pessoal. Não posso exigir de V. Ext qile aceite
a minha palavra de honra, mas afirmo-lhe que_tive
cerca de, no mínimo, vinte encontros com o Dr. Josê Lopes. Participeí de suas confidências, de suas inseguranças e dos seus receios quanto ao andamento
do processo .da Delfin". (Pg. 17)

e

B. O SR. NELSON WEDEKlN:
"V. S' encaminhou com o Grupo Delfin um protocolo de intenções que possivelmente viria a se con~
suma11o num negócio, ein que a Coroi-Bra-stel a_ssumiria, da forma como V. s~ jã referiu, o Grupo Delfin. BasiCamente ís-SO V. _s• trocou um protocolo com
o Grupo Delfin. Onde é que parou essa negociação'?
(Pãg. 22).
.
O SR. DEPOENTE (Assis Paim Cutlh8.):

- "Diria a V. Ex• que o protocolo correu todas
as autoridades econômicas do País; aprovadas verbalmente. E eu visitei aS aii.toridaaes; estive com as
autoridades pessoalmente e tive a aprovação tãcita e
efetiva da operação. A interrupção se -deveu,~ Em
determinado dia, não houve fechamento di:t posição
da Corretora Coroa ... " (pg. 23)
O SR. S!>RGIO FERRARA:
-"'Sr. Assis Paim, V.S• mencionava, áo resporider ao nobre companheiro e Deputado Alberto
Goldman, que foram realizadas n-ada menos que
vinte reuniões com o Sr. José Lopes de Oliveira no
Banco Nacional da Habitação e V. S' frisou muito
que nessas reuni~e~ participavam i?_esSaS que-não
eram da ãrea financeira e monetâria. v~ s' parece

que quis dizer que eram pessoas estranhas à área financeira. Qual o objetivo da presença dessas pessoas, qual a participação delas e V. S' poderia citar
nomes e detalhes, inclusive até a _hora dessas reuniões'? Quais os nomes e qual o objetivo de_ssas pessoas nessas reuniões com o Presidente José Lopes de
Oliveira?
- O SR. DEPOENTE (Assis Paim Cunha):

-Vou atender a V. Ex•: quero ressaltar que a
resposta que vou dar a V. Ex" vai ter uma imensa influência sobre a minha vida, sobre o meu destino e,
eventualmente, atê sobre a minha liberdade. Quero
ressaltar a V. Ex~, que não estou tenta-ndo fazer frases de efeito, porque não estou tentante fazer frases
de efeito, em termos de comprovação efetiva, de papel, eu não tereí c_offio comprovar, mas respondo a
V. Ex• "O mentor intelectual do Dr. José Lopes é o
extraordinário jornalista Dr. Jorge Serpa, e no gabinete dele foram feitas essas reuniões.
O SR. DEPOENTE (Assis Paim Cunha):
-A maior parte das vezes foram feitas as reuníões no escritório do Dr. Jorge Serpa e em outras
oportunidades, no Clube Terraço, aonde compareceram diversas oü_tras pessoas, inclusive no prõprio
gabinete do Dr. José_ Lopes. Mas basicamente toda
montagem, todo o apoio, tOda a fomiã intelectual
do assunto foi tratada e gerada no gabin~te dQDr._
Jorge Serpa".

·a

ú S"ít. DEPOENTE (Assis Painl Cunha):

-·~... Então-para o fe~hamen:t-o d_<?_ !leg~ci~--~ão
havia conveniência, porque o mentor intelectual, o
inspirador intelectual, pelo que eu_ entendi do Dr.
J.osê Lopes, era o Dr. Jorge Serpa: Basta ver que
grande parte dos encontros se processaram nos escritórios do Dr. Jorge Serpa." (p. 88)
O SR. DEPOENTE (Assis Paim Cuilba}:
-"Eu já tinha encontros com o Dr. José Lopes,
que antecederam o assunto da DELFIN, porque fomos a primeira empresa a ser contemplada com um
r.rojeto, de cujo no'!le não me recordo agora, mas
uma sigla qualquef do BNH ...
O SR. DEPOENTE (Assis Paim CunhaJ.
-"Porque o Dr. Jorge Serpa já tíilha um relacionamento comigo. Eu o conhecia pt-o fundamente.
Ele era amigo pessoal, e tinha ·es.ta influência sobre o
Dr. Joséo Lopes. Eu, _na ocasiã_o de conseguir _essa linha de financiamento, que é realmente um negócio
fantástico, em termos de comércio, eu pedi a interferência do Dr. Jorge Serpa ...
O SR. RELATOR (Alberto Goldma!l):
- ..Sr. AssiSPairri, nas conversas com Q Dr. José
Lopes, em algum momento, V. S' sentiu ou ouviu
ou viu a presença do Ministro Andreazza'?"
O SR. DEPOENTE (Assis Paím Cunha):
-"Eu tenho a convicção absõ!Uia de qUe o Ministro Andreazza era ouvido e concordava com essa
negociação, sem a qual ela não se desenvolveria.
Seni. esta aprova-ção ela não se desenvolveria, não
chegaría aos níveis de aceitação do protocolo, aos
níveis de ir ao Departamento Jurídico do BNH, não
seria discutidi:)Có-rri o Dr. CtJermon~. como eu discuti diversas vezes com ele ..."
O SR. ASSIS PAIM CUNHA:
-"Eu vou historiar exatamente o que se pássou.
Eu fui, após enviar - e consta d---ºs d<?cumentos que
fiz, entregue a esta egrégia Cofnissão- a carta enYiada ·ao Banco- Ceriirãl, Com o prOtocolo ... Neste
dia, coincidentemente, o Ministro Em~ne Galvêas
autografava um livro à tarde. Não me lembro se na
Associação ... num desses salões ..." __
O SR. THEODORICO FERRAÇO:
- .. Foi no Rio de Janeiro."
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O SR. DEPOENTE !Assis Paim Cunha):
- ___ =.::"Foi no Rio de Janeiro. En_tão,

e~ a entreguei
ao Presidente do Banco Central, ele efusivamente
me disse: ''Paim é mais um serviço que vocC vai
- prestar ao mercado financeiro. E, ato imediato, vou
falar com o Ministro Galvêas". Mas o Ministro
~aivê~~ já estava a par do propósito de aquistção ...

Como podemos depreender da leitura deste depoimen~
to, foi o Sr. Assis Paim Cunha quem pessoalmente tratou
da negociação relativa à tentativa de aquisição da Delfin,
ficaii.do dessa forma evidenciãda a minha não particip-ação neste episódio.
Estranhamente, após o seu depoimento na referida
Comissão Parlamentar de Inquérito, o Sr. Assis Paim
Cunha enviou ao Deputado Federal José Carlos Brandão Monteiro carta na qual afirma que não foi o Sr. Jorge Serpa o mentor intelectual da negociação e sim o Dr.
Franz Breschaft. Sobre essa correspondência destaquei
os seguintes trechos:
"Esse plano veio formalmente ao meu conhecimento através do advogado Dr. Franz Breschaft,
que me comunicou ter sido procurado pelo Dr. Paulo Maia, advogado do Sr, Ronald Guimarães, que
desejava examinar e discutir diretamente comigo a
possibilidade da operação. Entendendo que o Banco Central tencionava, por _esse meio, encontrar
uma solução de mercado para os problemas daquele
grupo - repetindo o apelo que nos fora feitO em
1981, para resolver a crise da Corretora Laureano ... "
'~Quanto à referência que fiz ao ·esciít6i'1o de advocacia do Dr. Jorge Serpa Filho, como fica claro
na presente exposiÇão, o mesmo não teve partici·
pação na elaboração do protocolo de intenções em
questão. Considerando tratar-se de pessoa de notória capacidade intelectual, procuramo~lo para solicitar seu parecer profissional sobre alguns empreendimentos empresariais, quando o nosso grupo
ingressou na ãrea do abastecimento inte.rno, pfojetos agrlcolas e do comércio internacional."

A leitura destes trechos comprova mais um fato que
evidencia o emaranhado de inconsistências_ tecido pelo
empresário Assis Pairo Cunha, ficando, portanto, de
üma vez por todas elucidada a Ininha efetiva Uão pútici~
pação também neste episódio.
7. Creditum S.A. Crédito, Financaiamento e
iiientos

Investi~

No que se refere à minha participação neste episódio,
·apresentada pelo Sr. Assis Paim Cunha, cumpre-me esclarecer que, embora tenha sido diretor da Creditum
S.A.- Crédito, Financiamento e Investimento, j.itlriais
parriclpef de qualquer ato relacionado aos negócios e
transações dessa sociedade, pois à época me encontrava
ligado a outro grupo empresarial, que, por suas dimenSÕf<:S_, absorvia a totalidade do meu tempo. Tanto isto é
verdadeiro que a Corriissão de Inquérito do Banco Central do Brasil em seu relatório de Conclusão da Apuração, no item que cogita das responsabilidades dos exadministradores da referida sociedade, concluiu o seguinte:
'-'9.3 b entendimento da Comissão de Inquérito, pelo que ficou comprovado no curso ~a_ apuração, ser o Sr. Jorge Kalil o responsável pelo prejuízo sofrido pela empresa, decorrente de atos de
gestão da sociedade por ele praticados, conforme
detalhadamente exposto nos itens anteriores deste
Relatório.
9.4 Tais atas visaram à realização ou satisfação
de suas conveniências ou interesses pessoais, sendo
irretorquível o peso preponderante que teve no resultado deficitário da liquidanda, configurador do
prejuízo acima assinalado, o "contrato de reconhecimento e confissão de dívida, assunção de obrigações, cessão de crédito e outras avenças", de 26 de
julho de 1976 (fls. 169/170), que assinou juntamente
- com o Sr. Sérgio Beyruti, ambos, simultâneamente,
como diretores da Creditum S.A. Crédito financiamento, Investimento e Jorge Kalil Associados, Co~
mércio, Participações e Empreendimentos Ltda., e
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que assinou ainda, ísoladamente, na representação
de Ligage:lntermediação Mercantil, Promoçõe-s e
i~ftendrmentos Ltda., o mencionado Sr. Jorge

oficialmente à SNCl- Sociedade-NaCionaCde Comer~
cialização Integrada que, em razão de as partes envolvi~
das não terem chegado a um consenso desejável para a
-concretização da proposta, resolveu arquivar o processo,
dando o mesmo por encerrado. Nessa ocasião, o passivo
da Creditum S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos, que permanecia fixado em Cr$ 1.300 milhões,
equivaleria a aproximadamente 362 mil ORTNs ou USS

9.5 Assim sendo, a Comissão de Inquérito
apo_nta esses d.ois diretores como resp_onsâveis pelo
preJuízo :xpenmentado pela empresa, em razão de
ato especrfico d~ gestão da ora liquidanda, ou seja, a
assunçào de obngações de terceiros no caso a socie3,0 milhões.
dade Lige-GE- Intermedia_çào Mercantil, ProDa ob.servação desses números depreende-se _que, na
referida matéria publicada pela Folha de S. Paulo, houve
~oções e_ ~mpreendimento~ Ltda.,_ fato que, em última anâltse, deu causa ao prejuízo a que se fez
uma confusão entre o valor do passivo em dólares na
menção.
data da liquidação extrajudicial da Creditum e o valor
9.6 Quanto aos demais diretores, nilo se caracdo passivo em dólares à época da formalização da proterizou, no inquérito realizado, tivessem praticado
posta da SNCI em abril de 1981, cabendo registrar, que
quaisquer atas de administração que houvessem
na época do encerramento oficial do caso - êpoca releconcorrido para o resultado ruinoso.
- --Van te para se av~liar o que a evefLtual aquisição da Cre9.7 Trata~se de pessoas que não tinha na Iiquiditum teria significado para o Grupo Brastel- equivalia
danda participação acionâría de qualquer signifi~
a não mais do que US$ 3,0 milhões.
cação (uma ação cada uma) e que exerciam ati vidaCumpre esclarecer que, conforme a Lei n9 6.024, o
passivo da Creditum S.A. - Crédito, Financiamento e
de téc_nica profissional em outras sociedades do gruInvestimentos permanecia imutável em cruzeiros, enpo, nao tendo se configurado qualquer atuação doquanto a 1p.assa ativa continuadameiite se vaJoiiiava o
losa ou culposa desses outro.s diretores no exercício
que significa dizer que na época em que o Banco Central
dos cargos de diretores da Jorge Katil Associados
deu por encerrado o caso em questão, o passivo da CreComércio, Participação e Empreendimentos Ltda'
no breve período da sua existência.
.,
ditum S/A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
ainda era de Cr$ 1.300 milhões, equivalendo a 362 rnil
Causas que levaram a empresa à Situação de
ORTNs ou USS 3,0 milhões, enquanto seu ativo, repre~
liquidação extrajudicial
sentando por participações acionárias em outras empre~
sas e bens imóveis, numa estimativa de valor conservaA! caus~.q~e_levar~tll a e_m_presa à ~jtuação de liqui~
dora, excedia em_ mui~o a rriagnitude da maSsa pa-ssiva.
daçao extraJUdicial estao apontadas nos ítens preceden~
Considerando-se, além disso, que o financiamento
tes, .PC!d~~do__ ser consiQ_erada corno principal, imediata e
mencionado previa custo correspondente a 60% da va~
eficiente, ter a Iiquidanda,_por ato exclusivo dos seus adriação das UPCs, o valor efetivo a ser pago pa-ra a aqui~
min_istradores ~orge Kalil e Sérgio Beyru.ti, contraído a
sição da referida massa passaria a equivaler, a grosso
obngação cont1da no contrato a que se fez referência no
modo, a aproximadamente 217 mil ORTNs, se a tran~
item 9.4 deste Relatório, às f. 140."
saçào tivesse sido realizada.
Pelo que se infere do exame da conclusão a que chegou
Em novembro de 1981, a Fazenda Rio Pilões, localizaa Comissão de Inquérito do Banco Central do Brasil
da no município de Santa lzabel, foi vendida pelo Banco
fica claro que não pratiquei nenhum ato administrativo:
Central
do Brasil por valor correspondente a 154 mil
sendo o Sr. Jorge Kalil o único responsâvel pelos atos
ORTNs, o que re~uziria a dívida para apenas 62 mil
r~inosos que levaram a Creditum S.A- Crédito, finan~
ORTNs.
.
c1amento e Investimentos à liquidação _:xtrajudicial.
No 29 semestre de 1983 foram vendidas, através de lei~
Iões na Bolsa de Valores de São Paulo, participações
No que se refere à matéria veiculada Pelo jornal Folha
acionârias que a Creditum S.A. detinha nas empresas
de S. Paulo em 25~3-84, assinada pelo Deputado Federal
Comexport - Cia de Comércio ExteriOr e--RiO-Negro
Eduardo Matarazzo Suplicy, dâ~se a idéia de que o Sr.
S.~. por aproximadamente 40 mil ORTNs e 19 mil
Assis Paim Cunha teria sido induzido a absorver "uma
ORTNs, respectivamente, totalizando 59 mil ORTNs, o
financeira em siü.iai;ão iá-egtilaf", com um passi~o equi~
que reduziria a dívida para apenas 3 mil ORTNs. Isso
valente a USS l05 milhões. Quanto a isso cabe esclarecer
demonstra que serpente essa alfenãção Çe íteilS de ativo~
o seguinte:
juntamente com aquelas condições de fioanciame_nto da
Em janeiro de 1977, a Creditum S.A. -Crédito, FiinasSa-_p-assiV<i,_-redllziria á valor tota(da operação de
nanciamento e Investimentos sofreu processo de liquiaquisição a cifras insignificantes.
dação extrajudicial, conforme a Lei n9 6.024, apresentan~
Restariam, ainda, no ativo, outras propriedades imodo na oportunidade um passivo de aproximadamente
biliãrias g_ue tornariam essa transação efetivamente basCr$ 1.300 milhões, na época equivalentes a 7,1 milhões
tante
rentável para a SNCI - Sociedade Nacional de
de ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro NacioComercialização Integrada. Para ilustrar a afirmação,
nal} ou USS 104 milhões, e, do lado do ativo, através das
pode-se dizer que somente a venda de terra bruta das Fa~
demais empresas do Grupo Jorge Kalil, créditos a recezendas Vale das Flores, em Atibaia, e Vila Branca, em
ber, participações acionárias· em-outras empresas e di ver~
São José dos Campos, possibilitaria a geração de iniresSOS bens imóveis, principalmente as Fazendas Santa lz:i~
sos de no mínimo 150 mil ORTNs.
_ --~~- _
bel, Seringais, Vale das Flores, Vila Branca e outras.
Em 27 de abril de 1981 a SNCI- SocíedadeNacional
Esta
análise
permite
concluir
que,
se
a
SNÇI-Sacie~
de Comercialização Integrada Ltda. - encaminhou ao
dade Nacional de Comer-cialização Integrada tivesse adBanco Central do Brasil proposta para adquirir a massa
quirido
a
massa
passiva
nas
condições
de
preço
e
finan~
ativa da Creditum S.A.- Crédito, Financiamento e -ln~
damento compromissados com o Banco Central do Bravestime~tos e, em contr~I?arti.d_~, liquidar todo o passivo
sil, teria realizado um negócio com rentabilidade razoáda refenda fmanceira mediante condições de financiavel e sem aplicação de recursos prórpios, dada a carência
mento que basicameilte, contemplavam o pagamento inde 30 meses que estava no referido financiamento.
tegral dos débitos junto ao Banco Central do Brasil em
Quando, em alguns de seus depoimentos, o Sr. Assis
15 parcelas semestrais, após um prazo de carência de 30
Paim Cunha afirma que a aquisição d"ã CreditUm não se~
meses, incidindo sobre o saldo devedor correção moneria um bom negócio, falta com a verdade, pois a trantãria equivalente a 60% da variação das U PCs (Unidade
'sação proposta para a compra da massa liquídanda da
Padrão de Capital).
-Creditum S/A - Crêdito, Financiamento e Investimen~
Na oportunidade_da entrega da proposta da SNCI1os lhe conferiria vantagem económica e financeira.
Sociedade Nacional de Comercialização Integrada aO
Alega o Sr. Assis Paim Cunha que não realiiau o neBanco Central do Bras_il elll ab_ril de 1981, conforl!Je fiTegócio porque, entre as clâusulas do contrato da tran~
vê a Lei n'<' 6.024 _que_~egularnen~ava o regime delic}ui~
s-ação,
-inclufa~se a que previa, como exigência do Banco
dação extrajud~cial de_inst~tuições financeiras., os vãlores
central do__ Brasil, a substituição destá autarquia pda
do passivo junto ao B-anco Central, por força da Lei
SNCI_ nas ações que contra a mesm~ foram ajuizadas
mencionada, achavam~se congelados desde janeiro de
pefo Sr. Jorge Kali! e sua mulher. Tal assertiva é também
1977, data da decretação da liquidação e~trajudicial, noinverldica, uma vez que aquela cláusula- cuja não acei~
mesmo valor de Cr$ 1.300 milhões que, na época, equi~
tação foi, em verc;iade, recomendada por mim- foi pos~
valiam a 1.581 milhões ORTNs ou USS 15,2 miihões.
teriormente
retiiada pelo Banco_ Central do Brasil.
As negociações prosseguiiam até 15 de abd\ de 1983,
Ressalte-se, finalmente, que a referida transação não se
quando, então, o Banco Central do Brasil comunicou
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reafizoti em razão de O-Sr. Jorge Kalil não ter concordado em anuir como interveniente no contrato, consoante
à exigência formulada pelo Banco Central do Brasil.
O próprio Sr. Assis Paim Cunha revela que a Creditum
seria um bom negócio; quando na pâg. 251 do seu depoimento pe:ran_te esta C.PI declarª;. "Excelência, estã aqui, à
sua dísposição, o assunto da Cre_ditum, em que V. Ex•
vai ver que a autoridade me dã 10 anos para pagar, 5
anos de carência e 60% de correção monetãria, com docu.tt;~entos do próprio Governo.
S. A abson;ào da Metalúrgica Castor
Quanto aos depoimentos prestados pelo Sr. Assis
Paim Cunha ao Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy e
perante esta respeitável Comissão Parlamentar de ln!
. qu~ri_to_,__ que buscaram vincular minha pessoa- ao episó~
dio da aquisição da Metalúrgica Castor pelo Grupo Co_roajBrastel, cabe esclarecer o seguinte: levando em conta minha experiência profissional e conhecimento do empresariado, que me permitem ter amplo conhecimento
do setor privado da economia nacional, sobretudo na
área da metalurgia, desde que por muitos anos ocupei o
cargo de Vice-Presidente da Laminação Nacional de Metais, empresa dedicada à produção de laminados e pren~
sados de cobre e suas ligas, indagou~me o Ministro AntôniO Delfim Netto se conhecia algum grupo empresarial
que pudesse estudar eventual incorporação da Metalúrgica Castor, como forma de evitar a sua descontinuação,
face à dificíl situação financeira por que atravessava
aquela empresa . .qisse-me na ocasião o Ministro que já
havia falado com alguns empresários a esse propósito, e
que, caso eu conhecesse algum grupo empresarial que se
dispusesse a estudar o negócio, deveria encaminhá-lo ao
Dr. Paulo Roberto de Oliveira Niccoli, Presidente da
Comissão Especíãl de Desestatização, incumbido por ele
para tratar do assunto.
Na medida em que o Sr. Assis Paim Cunha possuía ca~
deia de lojas de utilidades domésticas e materiais dC
co!lstrução, que poderiam distribuir os produtos passfvets de . ser:em fabricados pela referida metalúrgica,
contactet·o, consultando-o sobre o seu possível interesse
em examinar o negócio.
O referido empresário mostrou disposição em analisar
o assunto, baseando-se na hipótese de que a citada em~
presã metalúrgica teria capacidade para fabricar produ~
tos _que poderiam ser comercializados pela sua cadeia de
lojas de utilidades domésticas e de materiais de construção.
Em face do interesse demonstrado pelo Sr. Assis Paim
Cunha em estudar o referido negócio, sugeri que procu~
rasse o Dr. Paulo Niccoli, quejã havia conversado com o
acionísta c0rifro1ador da Metalúrgica Castor, Sr. Ozório
Paes Lopes da Costa. O Sr. Assis Paim Cunha procurou
então a citada autoridade, que o colocou em contato
com o Sr. Ozório Paes Lopes da Costa, daí resultando as
negociações que culminaram com a efetiVa compra da
met~lútgi~a pelq Grupo CoroajBrastel, as quais, quero
aqu1 enfatizar, absolutamente não acompanhei, cabendo
também salientar, que jamais mantive qualquer contato
pessoal ou por· outra via com o empresário controlador
da Metalúrgica Castor.
Na ocasião também fui informado pelo Sr. Assis Paim
Cunha que, para o saneamento da Metalúrgica Castor,
havia necessidade de um financiamento de aproximada~
mente Cr$ 400 milhões. Segundo me revelou o referido
empresário naquela época, a absorção da Metalúrgica
~ast~r .seria possível uma vez aprovado um empréstimo,
Jâ soltcttado pela SNCI ao Banco do Brasil S.A. no inicio
de 1982, no va]or de C:z.S 2 bilhões, do qual, segundo sua
intenção,_ destacaria os recursos necessários para o sa~
neamento da citada metalúrgica.
Todavia, conforme declarações prestadas pelo próprio
Sr. Assis Paim Cunha a esta Comisslo Parlamentar de
Inquérito, suas_empresas "tinham algumas restrições cadastrais junto ao Banco do Brasil, o que estaria retardan~
do a concessão do financiamento pleiteado no iniciO de
1982, significando dizer que os recursos necessários ao
saneamentC! da Metalúrgica Castor tiveram sua ~prO
vação protelada não devido a qualquer consideração ligada a esta empresa em si, mas sim em razão de impedi~
mentos jã existentes da SNCI junto ao Banco do Brasil
S.A.
No depoimento feito perante esta respeitável Comissão Parlamentar de Inquérito, o Sr. Assis Paim Cunha
afirma que eu teria dito que o Dr. José F1ávio Pêcora e o
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Dr. Paulo Niccoli, segundo ele encarregados de dar uma
solução ao caso, assegurariam os meios para ·absorção
da empresa, a qual apresentava um passivo ·de Cr$ 400
milhões.
Nobres Senadores, cumpre declarar que jamais pedi
ao Sr. Assis Pa1m Cunha para atender ou deixar de atender a qualquer pedido das autoridades, mas tão-somente
lhe sugeri que estudasse o negócio. Também jamais lhe
falei algo sobre se determinada autoridade Ihe asseguraria ou não os meios necessários para viabiliZai a referida
absorção. Nos muitos anos de_ prestação de seviços à
Brastel jamais induzi o Si'.- ASSis Paim Cunha a fazer
qualquer negócio. Como consultor apresentavBAhe minha opinião sob o ponto de vista estritamente técnico,
apontando-lhe as conveniências ou não de realizar negócios e transações; vide os casos da Corretora Laureano e
do Ponto Frio, onde minb_as apreciações contraindicavam as -inCorporações.
No caso específicO -da Metalúrgica Castor, nem eu
nem minba empresa de consultaria chegamos a entrar ilo
mérito, sob o ponto de vista técnico, da conveniência ou
não da sua aquisição.
Depois que me informou sobre o seu interesse em estudar a aquisição da Metalúrgica Castor, o Sr. Assis Paim
Cunha realizou pessoalmente com o Sr. Ozório Paes Lopes da Costa lodas as trata ti vas que culminaram com a
concretização do negócio, sendo-me absolutamente desconhecido o teor das conversações e as condiçõça_ daquela transação.
Na verdade, as próprias declarações prestadas pelo Sr.
Assis Paim Cunha ao Deputado Federal Eduardo Matarazzo Suplicy revelam sua intenção quando diz:. "eu
achei que estrategicamente era o melhor que podia fazer;
porque aí era o comprometimento definitivo que o Governo teria comigo ... " (pág. 68 da entrevista concedida
ao Deputado Eduardo Matarazzo Sup!ícy).
9. A solu-ção de mercado para o Grupo Coroa/Brastel
No depoimento prestado perante esta respeitável Comissão Parlamentar de Inquérito, o Sr. Assis Paim Cunha referiu-se a meu respeito a propósito-da tentativa de
solução de mercado que se pretendeu dar ao Grupo CoroafBrastel.
Inicialmente, no que diz respeito ao caso da soluçã_o de
mercado, o Sr. Assis Paim Cunha dá uma explicação na
qual procura condicionar o final das negociações ~ sua
negativa em assinar uma carta inexistente que
"inocentar-me-ia", assim como as autoridades, nos episódios que envolvem o Grupo CoroafBrastel.
· So_bre os _fatos cabe comentar o seguinte: na verdade,
durante o mês de novembro de 1983, fui informado pelo
Sr. Nestor Bérgamo, credor e grande fornecedor das_iojas Brastel, que trazia pedido do Sr. Assis Paim Cunha
no sentido de que fizéssemos rima réuião para tratar de
assunto relacionado à eventual solução de mercado para
o Grupo Cõroa/Brastel.
Nesse sentido, o Sr; Assis Pairli Cunha veio a meu encontro, tendo ocorrído uma primeira reunião na residência do Sr. Nestor Bérgamo, em São Paulo, com a participaão deste empresário, onde discutiu-se o problema. Os
nobres senadores podem perceber que não fui eu quem
procurou o Sr. Assis Paim Cunha, mas ele é que veio ao
meu encontro em São Paulo.
NaqueJa oportunidade ficou decidido que seria procurado um especialista em assuntos do mercado financeiro
para elaborar os estudos e o plano necessários.
Posterlormente foi aprovado por consenso--o nome do
economista Sr. Maurício Cibulares, especialista renomado em assuntos do mercado financeiro, que prontamente
aceitou o convite, iniciando a elaboração dos estudos objetivando d_ar uma s_olução de mercado ao caso CoroafBrastel.
Realizadas várias reuniões de trabt~lho e elaborado o
plano, os Srs, Nestor Bérgamo e Maurício Cibulares tiveram uma audiência com o Dr. Affonso Celso Pastore,
Presidente do Banco Central do Brasil, em cuja oportunidade foi apresentado o refe"rido trãOalho, cem o qual
aquela autoridade concordou em suas linhas gerais. O
teor dessa re_união foi comunicado a mim e ao Sr. Assis
Paim Cunha pelos Srs. Nestor _Bérgamo e Maurício Cibulares.
Passo às mãos do Sr. Presidente _o plano que foi discu, tido com o Dr. Maurício Cibulares e pelo Dr. Pastore e
que nos foi relatado por ele.
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O Sr. Assis Paim Cunha, conforme os seus próprios
depoimentos, interrompeu as negociações relativas à solução de mercado, sendo que, de minha parte, desconheço os motivos reais que o levaram a assim proceder.
Suponho, todavia, que na realidade ele nunca teve interesse ~m qualquer solução de mercado, mas sim, ao contrãrio, em ganhar tempo e permitir que sell:s ativos se favoreçam por ininterrupta valo_dzação, encjrianto que
suas obrigações têm seu valor inalterado.
Por outro lado, cabe ressaltar que, ao contrário do que
foi afirmado pelo Sr. Assis Paim Cunha, as negociações
tlão foram interrompidas devido ~ sua negativa em assi·-nar uma carta, cuja existência desconh~co Completamente.
Para melhor esclarecer tais fatos, passo a ler uma declaração assinada pelos ~~s. Nestor Bérgamo, Maurício
Cibulares e por mim mesmó-, qUe ilcrédito possa elucidar
definitivamente o episódio (cópia anexa)_.
{DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
NOBRE DEPOENTE.)

DECLARAÇÃEJ CONJUNTA
Tendo_ em vista o amplo e distorcido noticiário
da Imprensa sobre o denominado .. "Caso CoroafBrastel", e tendo nesse noticiário sido citados
nominalmente os abaixo assinados, Nestor Bêrgamo, Álvaro Armando Leal e Maurício Cibulares,
em conjunto declaram o seguinte:
!9) Nestor Vicentino Bérgamo participou dos
acontecimentos não só na qualidade de empresário
(acionista majoritário e Presidente do Conselho de
Administração da Bergamo Companhia Industrial)
credor da SNCI -Sociedade Nacional de Comercialização Integrada, empresa que integra o Grupo
CoroafBrastel, como também por ter interesse em
resolver o problema de inúmeras indústrias de_ móveis, credoras do referido Grupo e que, corno ele,
Nestor Bérgamo, integram a entidade representativa do seta r (Sindicato de Móveis de São Paulo), que
é por ele presidida.
Sua participação cingiu-se a procura de uma solução que atendesse aos interesses acima referidos e
contribuísse para a regularização do mercado, cuja
sanidade _é de interesse de todo o empresariado nacional.
29) Álvaro Armando Leal participou dos acontecimentos, na qua\ldade de titular da Expande Consultores Associados S/C Ltda., empresa de consultaria. A mencionada empresa tem, entre inúmeros
outros, a SNCI como cliente. Nada mais natural e ético, portanto que, na qualidade de consultor, procurasse soluções que PUdessem viabilizar o soerguimento da empresa, o que, sem dúvida, vinha ao encontro dos interesses de todos os credores. Daí ter
sornado esforços com _Nestor Bergamo, na comunhão dos- respectivoS objetivõs_que-, como -é Obvio,
se completam.
l') NESTOR VICENTINO BERGAMO e
ÁLVARO AR!\·1ANDO LEAL, preliminarmente
entenderam ser d~ fundamental importância a escolha de um nome de profissional, de alto gabarito,
que fosse experimentado na solução de problemas
do mercado financeiro, iguais a:o da CqroafBrastel.
Entre os nomes encontrados, constava o do Prof.
MAURICIO CIB-ULARES, que foi escolhido em
virtude de sobre ele terem convergldo manifestações
favoráveis de diversas pessoas de opinião respeitável
na matéria.
410) Convidado pelos Srs. NESTOR VICENTINO BÉRGAMO e ÃLVARO ARMANDO LEAL,
o Prof. MAURICIO CIBULARES ãCeltou o convite no ato, sem consultar a.quern quer que fosSe, por
entender que a matéria era .de sua exclusiva compe·
tência decisória.
_
5~>)
Foram realizadas várias reuniões de programâção de trabalho, tendo, inclusive;- participado de
algumas des_tas reuniões os Senhores_ Nestor Vicentino Bergamo, Maurício Cibulares, Pedro Gomide,
Assis Pairo Cunha, Sérgio BenTI.udes_e_outros profissionais que_ assistia~? ao Sr. Assis Paim Cunha. Os
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Srs. NESTOR VtCENTtNQ Bt'RGAMO,
MAUR!CIO CIBULARES e PEDRO GOMIDE
solicitaram uma audiência e foram recebidos pelo
Prof. AFONSO CELSO PASTORE, Presidente do
Banco Ce_ntral do Brasil, a quem foi apresentado o
programa dos trabalhos. Tal entrevista teve por objetivo, único e exclusivo, colocar aquela autoridade
ao -par da existência e do andamento dos trabalhos
que vinham sendo desenvolvidos e que, por certo,
diziam respeito aos interesses do mercado financei·
ro que tem, no Banco Central do Brasil, o seu órgão
ofLdal de controle e fiscalização.
Para concluir, os signatãrios-NESTOR VICENTINO BERGAMO, ÁLVARO ARMANDO
I,.E_A_L_e M.~URICIO CIBULARES deixam expresso, da forma mais indiscutfvet ~ irrestrita, que:
l~> Em nenhum momento qualquer um deles foi
solicitado por qualquer autoridade para atuar na
solução do caso CoroafBrastel.
2Q) Em nenhum momento foi dito ao Sr. ASSIS
PAIM CUNHA que qUalquer um dos Srs. NESTOR VICENTINO BÊRGAMO, MAURICIO CIBULARESeÃLVARO ARMANDO LEAL representasse alguma autoridade governamental ou falasse em seu nome, oficial ou oficiosamente_~
39 Nenhuma autoridade jamais tentou pressionar o Sr. ASSIS PAIM CUNHA neste ou naquele
sentido, através de qualquer dos três signatários. E
nenhum deles afirmou tal coisa ao Sr.-ASSIS PAIM
CUNHA.
Esta é to_da a verdade essencial dos fatos.
São Paulo e Rio de Janeiro, 15 de junho de 1984.Nestor Vicentino Bergamo - Áh·aro Armando Leal Maurício Cibulares
No que se refere ao meu relacionamento com o Sr.
Nestor Bérgamo, cumpre-me esclarecer o seguinte; atendendo à solicitação do Sr. Assis Paim Cunha, certa ocasião recebi a visita do empresário Sr. Nestor Bérgamo,
grande fornecedor das lojas Brastel, a quem já conhecia,
e que me expôs a situação econômico-financeíra de sua
empresa. Após esse encontro, os Srs. Assis Paim Cunha e
Nestor Bêrgamo solicitaram de minha empresa de consultaria a elaboração de um diagnóstico e projeto
económico-financeiro da BCI-Bérgamo Companhia Industrial, acompanhado de sugestões para o equacionamento de sua situação económica e fínanceira.
Realizamos, juntamente com o Sr. Nestor Bérgamo,
inúmeras reunões de trabalho, levantamento de dados,
fluxos de caixa e toda uma série de procedimentos técnico-s indícados para uma anáfise desse tipo: Deste trabalho, resultou um estudo económico-financeiro que foi
entregue aos Srs. Assis Paim Cunha e Nestor Bérgamo.
Uma das recomendações contidas no referidp_estudo é
a_de__que a Bérgamo Companhia Industrial fiZesse uma
venda dQ seu ifuóvel principal, operação que_contribuiria
para o saneamento do passivo financeiro de uma importante indústria do setor moveleiro, e que deveria ser
acompanhada por uma injeção de capital de giro, indispensável para a sua completa recuperação.
Cumpre registrar que minha participação e a_de minha
empresa de consultaria restringiu-se ao aspecto puramente técnico. A partir dessa recomendação técnica, os
- --srs. -A::-ssi:S Paim Cunha e Nestor Bérgamo, pelo que tive
conhecimento, depois de inúmeras reuniões, chegaram
ao consenso de que a referida alienação seria efetivada
através da empresa imobiliária do Grupo CoroafBrastel,
-que adquiriria o mencionado imóvel, assumindo todo o
débito _da Bé!"gamo Companhia Industrial junto ao
BNDES. Esse imóvel seria posterionncnte alugado por
um prazo de 20 anos, o que propiciarfa mudança do perfil do endividamento da Bérgamo Companhia Industrial.
Tal negociação, contudo, não foi Concretizada,
O_Sr. Assis Paim Cunha afirma que essa operação-foi
por mim engenhosamente montada, e que ao final eu receberia, a título de comissão, 75% do vãlor do imóvel.
Nobres senadores-, jamaís -uve qUalquer participação
na negodaçào da referida operação, e, conseqf.lentemente,_jamais _o Sr. Assis Paim Cunha havia proposto qualquer remuneração. Por que seria reservada uma comissão de 75% do valor do negócio para alguém que não
teve_ nenhuma participação?
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10.

Dos Serviços Prestados e Suas Remunerações

Na qu-alidade de prestadora de serviços de consultaria,
a Expande Consultores Associados s;c Ltda., e S~:LH
predecessora Pécora & Leal Consultores Associados
SJC Ltda., celebraram com a Brastel S/C Administração
e Participações Ltda. três_ contratoS. O primeiro em 20 de
junho de 1974, o segundo em 19 d.e Outubro _de 1976, e
um terceiro em 31 de agosto de 1977, estes dois últimos
ainda em vigor. Os dois primeirOs, tinham por objetivo
os serviços de consultaria às empresas comerciais e
indústrias dã contratante, e o terceiro Óbjetivou esped_fícamente os estudos e o planejamento de um empreendimento turístico e de lazer.

se

Conforme
constata nas condições ajustadas nos ci~
tados contratos, a Expande Consultores As~ociac!_os SfC
Ltda. se obrigou a E_restar à !bastei S/C- Comércio,
Administração, Participação e Empreendimentos Ltda.
dois tipos de serviços.
_
----~ .
O primeiro, conip·reendendo a elaboração de rela~
tórios escrítos, enviados regularmente, e reuniões perió~
dicas realizadas com os titulares da contratante, objeti~
vando a avaliação dos levantamentos relativos às recei~
tas e aos custos das lojas, seus pontos de equilíbrio e esti~
mativas dos lucros, orientação sobre as mesmas quanto a
sua manutenção, extinção e aberturas de outras, orien~
tação macroeconômica e os efeitos da_política_econQmi~
ca e financeira n·os estabelecimentos comerciais e indus~
triais que compunham o coflglomerado de empresas da
contratante. Estes serviços eram pagos através de um~
remuneração mensal, fixada quandO da assinatura do
contrato de prestação de serviços, reajustada periodica~
mente, de acordo com a variação_das ORTN.
O segurido, abrangendo de oufros tipos de serviços,
tais como: estudos específicos, elaboração e implantação
de projetas, e outros que eram, como sempre o foram
por força do estipulado nos contratos de prestação de
serviços celebrados, cobrados em separado, mediante o
ajustado em cada caso, entre as partes contratantes.
No que se refere a este item, cumpre esclarecer que ao
longo do tempo e durante a vigência dos mencionados
contratos, a contratante solicitou da_ contratada a -elaboração dos trabalhos que passo a enumerar. Aproveito
esta oportunidade_ para entregar um exemplar de cada
um deles, para constar dos Anais desta respeitável Comissão Parlamentar de Inquérito.

TOMO VI

TOMO VIl
1978
14. Política de estímulos a exportações brasileiras. (Doe. 14}

2.
3.
4.
(Doe.

Relatóiio daS Visitas à BrasteL (Doe._ 2)
Plano de Tr~balhos para a BrastcL (Doe. 3)
Dcfiníções e objetivos do Grupo Brastel.
4)
TOMO[[~

1976
5. Análise do Mercado. para Televisores. (Doe.
5)

TOMO lll
1976
6. Atividade de arrendamento mercantil ("l_ea_sing" no Brasil). (Doe. 6)

!976(77
7. Possíveis efeitos da PolítiCao-EConõmica.
(Doe. 7)
8. O controle de preços no BrasiL (Doe. 8)
9. Aspectos fundamentais da política de "draW~

back". (Doe. 9)

·

10. Medidas de_ apoio governamental às peque-nas e médias empresas. (Doe. lO)
TOMO V
!977
11. Análise da Indústria de BrinqUedos e Arte~
sanato Benet. (Doe.. 11)

45. Observações sobre a pauta brasileira de im~
portaçiles (DOC. 45)

1978

15. Desempenho da Economia Brasileira em

TOMO IX

1978
23.
24.
25.

TOMO XVII
!981
46. O comportamento da economia brasileira
no 111 semestre de 1981 (DOC. 46)
TOMO XVIll
!983
47. Economia brasileira em 1983 (DOC. 47)
Muito embora esses trabalhos (estudos e projetas) te-nham sido realizados no período compreendido entre
1974 e 1981, não foram, contudo, pagos nas épocas em
que foram elaborados, mas sim bem mais tarde, tudo e
coÕ.forme as solicitações feitas naquelas oportunidades
pelo Sr. Assis Paim Cunha, titular da Contratante.

11.
Projeto Bocaina. (Doe. 23)
Escopo do Trabalho. (Do_c. 24)
Projeto Turístico Bocaina. (Doe. 25)
TOMO X

1976(79
26.. Considerações sobre faturamento Brastel.
(Doe.26)
~
.
..
.. c.. ~
27. Definições e oójetivos do Grupo Brastel.
(Doe. 27)
28. Considerações .sobre a receita e as margens
de lucratividade das Lojas- Brasiel. (Doe. 28)
29-r Comentários sobre o plano de operação.
(Doe. 29)

1918
30. Estudo da relocalização das lojas do Grupo
Brastel. (Doe. 30) _
TOMO XII
1978
31. Desempenho da Economia Brasileira em
1977 (DOC. 31)
_
32. Considerações sobre '? d~sempenho da economia brasileira em 1977 {DOC. 32)
31.----Esclarecimentos sobre o Sistema Geral de
Preferência (DOC. 33)
34. A economia brasileira no l 9 semestre de
1978 (DOC. 34)
35. Econam_i_a bra:sildra- e persPectivas para
1979 (OOC. 35)
~
TOMO Xlll

TOMO IV

TOMO XVI
1981

TOMO Vlll

TOMO XI

I)

1980(81(82
40. Informação sobre a estrutura organizacioM
nal do Grupo Brastel (DOC. 40)
41. Relatório sobre Projeto Brastel (DOC. 41)
42. Emissão dç_ ..conimercial paper" (DOC. 42)
43. Planejamento estratêgico do Grupo Brastel
no varejo de eletrodomésticos (DOC. 43)
44. Comentários sobre Grup·o Brastel para di~
reção geral.. "Objetivos", estrutura e executivos
(DOC. 44)

1977
13. Considerações sobre a receita e as margens
de lucro das Lojas Brastel. (Doe. 13)

1977. (Doe. 15)
16. Empresas comC"rcíais exportadoras. (Doe.
16)
~
17. A economia brasileira no 1~C> semestre de
1978. (Doe. 17)
18. Observaç~o sobre a demanda. (Doe. 18)
19. Estudos sobre lojas, departamentos e cadeia
de lojas. (Doe. 19)
20. Projeto Bocaina - Escopo do trabalho.
(Doe. 20)
2t: Plano de operações mercantis 1978/1979.
(Doe. 21)
22. _ Política de estímulos às exportações brasileiras. (Doe. 22)
·

1979
36, Efeito da imposição de 30% com Jjmite para
o crescimento do total fmanciado sobre o preço à
vista (DOC. 36)
37. Restrição ao crescimento econômii::o de
30% sobre o preço à vista (DOC 37)
38. O desempenho da economia brasileira de
1978 e perspectivas para 1979 (DOC. 38)
TOMO XIV
1980
39. Desempenho da economia brasileira de
1979 e perspectivas para 1980 (DOC. 39)
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TOMO XV

12 .. Criação dÕ manual de normas e procedimentos da Indústria de Brinquedos e Artesanato
Benet Ltda. (Doe. 12)

TOMO!

1974(75
I. Determinação do Ponto de Equilíbrio. (Doe.

Sãbado 25

Con~iderações

Finais

Nobres Senadores, após discorrer sobre a natureza do
meu relacionamento profissional com a Brastel, aproveito a oportunidade para fazer considerações finais que
permitam à opinião pública, e especialmente ao Parlamento, a possibilidade de aumentar seu grau de esclarecimento sobre este rumoroso escândalo financeiro que
há mais de um ano assola o País.
O denominado &rupo financeiro Coroa foi responsável pela emissã-o do montante de aproximadamente CrS
358 bilhões de letras de câmbio, equivalentes em 27-6-83
a cerca de USS 678 milhões, sem o devido lastro na forma de contratos de financiamento legítimos, configurando o case:> mais expressivo da história das instituições financeiras da Brasil.
À apuração pelo Banco Central do Brasil deste volume inacreditável de letras de câmbiQ, ufrias" determinou,
em 27 de junho de 1983, que a mencionada instituição
decretasse a intervenção no Grupo CoroajBrastel, Cul_;
minando com a determínação da liqUidação extrajudicial
em 12 de agosto de 1983, e a conseqUente instauração de
processo administrativo contra os administradores do citado grupo empresarial.
Uma vez adotadas as medidas administrativas e judiciais apontadas, buscou o Sr. Assis Paim Cunha justificar o seu prõcedimento, procurando elidir a sua responsabilidade pelos a tos praticados, de forma a ganhar tempo, tendo em vista que por força da legislação vigente,
que regula as liquidações extrajudiciaís, a quase totalidade do seu passivo permanece inalterada e não submetida
à correção monetária.
De acordo com a legislação em vigor, só os apartes de
recursos do Banco Central do Brasil e do BNH sofrem
corr"eÇão monetária, os demais créditos da massa passiva
de uma empresa em regime de liquidação extrajudicial
permanecem congelados, na dependência de uma liquidação das suas massas ativas.
Ressalta-se que a história dos casos de liquidação extrajudicial no Brasil indica que o Banco Central do Brasil geralmente pagou as letras em lastro emitidas por empresas nas quais ínterveio, o que não aconteceu no caso
Grupo CoroajBrastel, onde não foram pagas, evitando
desta forma o comprometimento de recursos públicos.
Diante_ de tal circunstância, o Sr. Assis Paim Cunha
adotou uma estratêgia que consiste em ganhar tempo,
permitindo com isso que os bens componentes de sua
massa ativa se valorizem, no mínimo aéompanhando a
evolução das ORTN, enquãnto as letras de câmbio não
pagas, que constituem a quase totalidade da sua massa
passiva, permanecem com valor congelado, que é rapida-
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mente erodido pelo intenso processo inflacionário que

ocorre na

~o_n_o_mia

brasileira.

Para justificar o desmoronamento do seu complexo
empresarial, alega como causas uma série de absorções
danosas que lhe teríam sido iinpostas pelo Gove'rno, correspondentes à aquisição e à absorção de empresas com
passivos tão elevados, em relação a seus ativos, que o teriam obrigado a recorrer, princijlalmente após a compra
da Con:etora_La_ureano, à emissão daquele incrível montante de letras de câmbiQ, "frias", a fim de gerar os recursos necessários para dar suporte aos, "furos" de caixa
originados daquelas aquisições.
E, no desenvolvimento de sua estratêgia, ó Sr. Assis
Paim Cunha destaca a compra da Corretora Laureano,
em fevereiro de 1981, como o ponto central na sua explicação sobre a rufna Qp Gfupo CoroafBrastel.
De acordo com seus vários depoimentos, a absorção
do passivo dessa empresa, segundo ele demasiado elevado em relação_ao porte do Grupo Coroa/Bras_t_el_na época, teria gerado os problemas financeiros que culminaram com a liquidação_ extrajudicial de suas instituições
financeiras e o pedido de falência das Lojas Brastel, afirmando, inclusive, que as autoridades económicas lhe teriam prometído uma série de contrapartidas que compensariam os ônus decorrentes daquela compra, chegando até mesmo a declarar que a tentativa de aquisição da
Delfin Crédito Imobiliário poderia ser entendida como
tal.
Nobres Senadores, vale a pena fazer algumas considerações sobre a estra~égi_a formulada pelo_Sr. Assis Paim
Cunha, na qual, inclusive, acaba de envolver amigos que
sempre procuraram ajudá-lo, sobretudo lhe transmitindo conselhos para exercer uma ação empresârial prudente e conter seu ímpeto no sentído de expandir e diversificar a qualquer. custo o seu empresarial.
Nos vários depoimentos que realizou, o Sr. Assis Palfn
Cunha procura explicar a derrocada de seu complexo
empresarial a partir da compra da Corretora Laureano
em fevereiro de I 981.
'
Segundo suas próprias palavras, quando assumiu o
controle acionário da referida Correwra, terii absorvido
um_. "f~ro" que alcançava o equivalente a USS 55 milhões, procurando fazer crer que, para viabilizar a mencionada aquisição, o seu grupo empresarial viu-se diarite
da necessidade de realizar desembolsos naquela magnitude, utilizando recursos gerados irregularmente na financeira Coroa, através da emissão de letras de câmbio
sem lastro.
Convém, iniciâlmerite, deiXar bem claro--queo-conceito d~ "fll:ro" u~lizado_pelo Sr. Assis Paim Cunha é engaM
noso, pots susCita a compreensã-o de que se refere exclusivamente a itens de passivo vencidos ejou vincendos em
curto prazo e aos quais não corresponderia nenhum ativo, o q.ue si~nifica que, nos seus vários depoimentos, o
Sr. Assis Pa1m Cunha claramente confunde passivo com
. ''furo". Utilizando os próprios números apresentados
por esse empresârio, observa-se que, quando absorveu a
Correto~a Laureano, o Grupo CoroafBrastel assumiu
um pass1vo com correspondência de massa ativa, tendo
somente havido necessidade de realizar alguns desembolsos na fase incial, os quais lhe foram, como veremos
mais do que proporcionalmente compensados em curt~
prazo.
·
~le_i_n•2.015 dc_23-~2modificou o pecretõ-lci n9J,477 de 268-76, determinando no seu art. I' que os créditos do Banco Central do
Brasil e do Banco Nacional de H_abitaç11.ojunto a entidades sob regime de
liquidação extrajudicial, conforme os_pan1metros da Lei n• 6.024 de 13-374, originãrios de opernçl:les de empr~stimo, de financíamC!!-lo,_ de_ refí·
nanciamento, de assistl:ncia financeira de liquidez, de cessão ou sub·
rogaçlio de cr~dito~ Ol\ céduln~ hipoto;:câria.l, rc:ali;wdas eom rccurso3 d11·
que!es bancos sãQ ~ujcitas à corrcç!o mo_netãria atl: o seu cfetívo paga·
mcnto, inclusive contemplando opcraçOcs realizadas apô10 a decrctaç!o
dos regimes previstos pela Lei n9 6.024.

A seguir, relaciono o total das obrigações que, segunM
do números constantes das afirmações do Sr. Assis Paim
Cunha, o Grupo CoroafBrastel assumiu, quando absorveu a Corretora Laureano em 198~:
I.

Passivo existente na Corretora Laureano:
a) US$ 14,895 milhões referentes à operação 63 junto
ao Banco do Brasil S.A., contratada por empresa coligada (Araguari S.A. Com. Ind.);

b) Saldo devedor mantido junto ao GEROFjBanco
do Brasil SjA., que na época de sua quitação (30~6·81)
atingia- Cr$ 1.266,4 milhões;
c) Empréstimo ~ornado ao BANESPA SfA., que na é-poca de sua quitação (7-7-81) alcançava CrS 100,6 mi·
lhões;
d) Débito junto ao BANRISUL SjA., no valor de
cerca de Cr$ 450 milhõe$~. "rolado:• por meio da emissão
de cheques sem fundo.
II.

Aportes adicionais de recursos feitos pelo Grupo
CoroafBrastel:

Ototal dos apartes de recurSos _feitos pelo Grupo CoroafBrastel, segundo dã a entend~ o Sr. Assis Paim Cunha alcançou CrS 1.171 milhões, que resultam da soma
de saldo devedor no _'llalo_r_ de cerca de Cr$ 820 milhões,
com a importância de Cr$ 351 milhões referentes a cheques da Financeira Coroa colocados na Corretora Laureano entre I0-2-81 e 26-2-81.
Cabe esclarecer, inicialmente que, conforme demonstrou_o sr.Hermann Wey em seu depoimento perante esta
Casa no dia 14-8-84 (! ), esse valor de CrS 35 I milhões já
se embutia no de Cr$ 820 milhões, incorrendo em erro o
Sr. Assis Paim Cunha ao somar esses dois valores, motivo pelo qual a cifra de Cr$ 820 milhões deve ser considerada como representativa do_total dos_aportes realizados.
Esses Cr$ 820 milhões, ainda conforme faz crer o Sr.
Assis Paim Cunha, se compunham da seguinte forma:
a) Empréstimo de Cr$ 180 milhões, concedido em 2711-80, com recursos obtidos através da colocação, junto
à FUNCEF, de letras de câmbio da Financeira Coroa,
com prazos entre 6 meses e 1 ano e cujos Valores deresgate somavam Cr$ 300 milhões;
(I) Pãgs. 54/SS da Exposição do Sr. Hermann Wagner Wey perante a CPI

sobre Mercado Financeiro no Senado Federal,

b) Liquidação de obrigações superveníentes da Corre~
tora Laureãno, com recursos obtidos através-de duas colocações de letras de câmbio junto à CEF, em 19-2-81 e
~6~2-81, que totalizavam Cr$ 389,8 milhões;
c) Aplicação de Cr$ 50 milhões em l0-2-81, retirados
de disponibilidades de caixa do Grupo; d) Aplicação de CrS 80,2 milhões obtidos através de
assistência financeira de liquidez à Financeira Coroa,
sendo Cr$ 50 milhões em 10-2-81 e Cr$ 30,2 milhões em

13-2-81.
Neste ponto, os nobres Senadores devem indagar-se
como procedeu o Sr. Assis Paim Cunha para equacionar
esse conjunto de obrigações que assumiu quando absorveu a Corretora Laureano.
Em 30-6-81 a SNCI- Sociedade Nacional de Comercialização Integrada, obteve financiamentO no valor de
CrS 2,5 bilhões, concedido pela Caixa Económica Federal para consolidar financeiramente a expansão do Grupo Coroa-Brastel, o qual, segundo o próprio Sr~- Assis
Paim Cunha, foi aplicado:
1. na liquidação da dívida junto ao GEROF /Banco
do Brasil Sj A., no valor de Cr$ 1.266.4 milhões;
2. para pagar a dívida junto ao BANESPA no valor
de Cr$ l oo;6 milhões;
3. e também para ressarcir o Grupo CoroafBrastel
-pelo valor dos apartes adicionais _realizados, que totalizavam cerca de Cr$ 820 milhões.
Essas três aplicações somam CrS 2.187 milhões.
Isso significa que, de acordo como raciocínio do Sr.
Assis Paim Cunha, dos CrS 2,5 bilhões que recebeu da
CaiXa Económica Federal, devem ser dedllzidos esses
Ct$ 2.187 milhões que foram utilizados para o pagámen·
to das obrigações citadas, restando ainda daquele empréstimo um saldo positivo de crs 313 milhões.
Contudo, examinando-~ oS 6aiancetes patrimoniais
da Finançeira Coroa encerrados em 31-10-80 e 30-l-81,
que registram- a sitaução patrimonial da empresa em
períodos imediatamente anteriores aos das emissões, respectivamente, de 27-11-80 no valor d<;;_Cr$ JOO milhões, e
de 26-2-81 no valor de Cr$ 389,8 milhões, constata-se
que o valor da rubrica de Financiamentos supera o da
rubrica de Títulos Cambiais por- margem suficiente para
afirmar-se que, em ambas as datas, a Financeira Coroa
dispunha de lastro suficiente, na forma de c_ontratos de
financiamentos contabilizados, para a emissão regular
dos valores citados de letras de câmbio.
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B certo, portanto, que as letras de câmbio corrcspon~
dentes aos aportes de 27-11-80 (de CrS 300 milhões) e262-81 (de Cr$389,8 milhões) passaram a integrar o giro da
Financeira Coroa, ainda mais que por ocasião da liberação dos recursos da CEF a maior parte dessas letras
era vinci:-nda, sendo pouco provável que tivessem sido
resgatadas antecipadamente.
Logo, os recursos da CEF foram aplicados o ressarcimento__ não de Cr$ 820 milhões de apartes adicionais,
mas sim de apenas Cr$ 130,2 milhões que necessitavam
ser compensados, ou seja, Cr$ 820 milhões deduzidos de
Cr$ 689,8 milhões referentes às letras de câmbio que se
incorporaram -a:o tOtãl de aceites cambiais da Financeira
Co_roa. ConseqUentemente, o saldo disponível daquele
empréstimo de Cr$ 2,5 bilhões resutla da sorna do saldo
acima obtidq de Cr$ 313 milhões aos Cr$ 689,8 milhões
do valor de letra~ de câmbio exclu_ídas, alcançando Cr$

)_.002,8 milhões.
Pode-se verificar que esse saldo de Cr$ 1.002.8 milhões
fOí não apenas suficiente para cobertura dos Cr$ 450 milhões referentes ao único item de passivo de curto prazo
remanescente, correspondente ao débito junto ao BANRlSUL, mas ainda restou saldo positivo de Cr$ 552,8
milhões.
Ora~- a:s obrigações consubstanciadas pelo financia~
menta tomado junto à CEF pela SNCI e pela operação
63 juntoS ao Banco do Brasil SfA, assumiada pela SNCI,
não impuseram nenhum encargo financeiro que implicasse saída de fundos, pois o início dos pagamentos a
título de amortização -- fmdo o período de carênciasó ocorreria em data posterior à da intervenção do Banco Central do Brasil nas empresas do Grupo CotoaBrastel.

Portanto, analisando-se logicamente as afirmações do
Sr. Assis Paim Cunha, a necessidade líquida de caixa decorrente da aquisiçãoda Corretora Laureano pelo Grupo
Coroã-Brastel foi, na verdade, NENHUMA,
verificando-se, inclusive, sobra de montante significativo
de caixa, de Cr$ 552,8 milhoes, que ao final de junho de
1981 equivaleriam a USS 6,1 milhões de dólares.
- Além disso, ao analisar~se a aquisição da Corretora
Laureano no tocante ao conjunto de seu!õi efeítos praticamente, constata-se que:
lg Permanecem dois itens de passivo de longo prazo,
a saber, o empréstimo da CEF de Cr$ 2,5 bilhões e a operação 63 no Banco do Brasil SfA, deUS$ 14,895.000. O
primeiro corresponde à dívida autoliqüidãvel que em 306-_81 es_tava__ amparada por garantias representadas por
caução de títulos representativos de Obrigações Reajustáveis da ELETROBRÃS, no valor de cerca de C_r$ 3.629
milhoes, montante que assegurava margem excedente de
45,2% (l), equivalente a Cr$ l.l29 milhões.
No que se. refere ao. segundo item do passivo de longo
prazo, ou seja, a operação 63 (Araguari S/ A. Com.
Ind.), não obstante o Grupo Coroa-Brastel tenha destacado os projetas integrados Boa'caina para garanti-la, em
substituição às Obrigações Reajustãveis da' ELETROBRÁS que a ela estavam oririnalmente vinculadas,
podeMse verificar que as garantias excedentes do empréstimo da ÇEF maiS o saldo de caixa de CrS 552,8 milhões,
já referido, superam o contra valor em cruzeiros dos US$
14,9 milhões, equivalentes a Cr$ 1.355 milhões em 30-681, resultando res(duo patrimonial positivo da ordem de
CiS 3'2J milhões;-.
2'l Como decofrência da absorção da Corretora Laureano pelo Grupo Coroa-Brastel, este obteve (!):
i. carta-patente de corretora de valores, com a trasn~
ferência, para a Coroa Administração e Participações
Ltda, do título patrimonial da Bolsa de Valores de São
Paulo, de propriedade da Laureano S/A- Corretol"a de
Valores, em 18-2-81;
Ii. - a\):(Qrízação para expandir o- limite quantitativo
para as operações normais e regulares da Financeira Coroa, que a havia solicitado em 26-3-81, e do que resultou
o crescimento das operações ativas de Cr$ 3,3 bilhões,
em 1980, para Cr$ 11,6 bilhões em dezembro de 1981 e
CrS 51,1 bilhões em dezembro de 1982;
iü. concessão de seis agências para o Banco de Crédito Comercial S/ A, solicitada em correspondências data·
das de 30-3-81 e 27-4-81, e deferida em 15-6-81;
iv. abertura de linha de crédito de liqüidez, cujo limite foi aprovado, em ll-2-81, no valor de Cr$ 74 milhões
e, logo após, em 13-2-81, elevado para Cr$ 80,2 milhões.
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.. .?IÁRIO ~O CONGRESSO NACI~NAL (Seç~o II)

39 Permanec_em 3ii1da pendentes as-cOlocações deletras de câmbio realizadas em 27-11-80 e em 19-2 e-26-281, que deveriam, segundo o Sr. Assis Paim Cunl1ã-, Seln::·
duir entre os ônus em que implicou a asSuiição da Corretora Laureano pelo Grupo Coroa-Brastel.
Deve-se, inicialmente, assinalar que como evidenciam
os batancetes da Financeira Coroa, q-uejá"-meiu:íOnam_OS,
nas datas que antecederam essas colo_cações de letras havia Iastrô suficiente para emissão regular dos valores respectivos.
~Segundo a publicação ''A Verdade sobre o_ "Caso
Coroa-Brastel", páginas 68 e 69, o Banco ·central do
Brasil apurou que, em 27-6-83, havia um total de CrS 358
bilhões _de letras de câmbio de emissão da Financeira Coroa sem o registro contábil ou-qualquer lastro em-IeSítirnos contratos de financiamenlo, Oü Seja, ••rnasn.Ora, em 27-6-83, data da intervenção do Banco Central do Brasil nas instituições- financeiras do Grupo
Co"roa-Brastel, CrS 358 b!lhões equivaliam a cerca âe
US$ 678 milhões, quantía próxfffia do valor ~as despesas
líqUidas de juros que o Brasil paga por mês- sobre sua
dívida externá.
Portanto, alêm de os balancentes da Financeira Coroa
revelarem a exis_tência de lastro adequado, na forma de
montante compatível de direitos creditórios contabilizados, ainda que se suponha que as emissões realizadas"
novembro de 1980 e fevereiro de 1981 pudessem ser atribuídas à necessidade de gerar recursos para aplicação na
Corretora Laureano, o valor total dessas letras regularmente emitídas, em 27-6-83_, não ultrapassari~_l,8% dos
aceites totais ou 2, l% do valor das letraS "friãs'' (1) aPurado pelo Banco Central do Brasil.

em

(I) Publicação "A Verdade ...", do Banco Central do Brasil, pâg. 38.
(t) Publicação ''A Verdade ... ", do Banco Central do S!a~ii, pâgs. 5 25/26, e

34 a -37.
(I) Ainda que se admita que o conjunto dessas letras, no valor de CrS 300
milhões mais CrS 389,8 milhões, viessem sendo ressacadas :t ta.xas de juros
superiores âs mf:dias do mercado financeiro, seu valor em 27·6-83, não excederia CrS 7,4 bilhões, que representam 2,07% do_ montante de letras ''frias"
ou 1;77% dos aceites totais de CrS 4t8 bilhões,

Verifica-se, em CtJ?-clusâ.o, que seja do ponto de viSta
financeiro, seja do _ponto de vista patrimonial, a absorção da Corretora Laureano- constituiu-se num negócio absolutamente viãvel, não tendo o menor. Sl!por_te
técnico a afirmação de que a referida absorçãO tiVesseoriginado a emissão do fantástico montante de CrS 358
bilhões de letras de câmbio sem lastro, encontrado _pelo
Banco Central do Brasil na Financeira Coroa por ocã~
sião da intervenção.
_
Assim, cabe indagar para onde forãm direcionados os
recursos obtidos pela Coroa Financeira oriundos deSta
fantástica emissão de letras sem lastro'? Quais foram s
motivos reais que levaram o Sr. Assis Paim Cunha a determinar a emissão daquele montante de letrãs de câmbiq, "frias", considerando que a absorção da Corretora
Laureano não fornece explicação numêrica que jus~jfí;
que a emissão do e9uivalente a us~_ 678,0 milhões _cl_eJetras de câmbio sem lastro'?
Uma boa resposta para tais indagações vamos encontrar na denúncia ofeiecida pelã Sr• Promotora de JustiÇa
Wanda Menezes Rocha, ao MM. Juiz de Direito da 13•
Vara Criminal do Rio de Janeiro, vazada nos segu-intes
termos:
" ..No decorrer de fevereiro e março de 1981, de
todo o ano de 1982, desde o iníciO até o final, e do
primeiro semestre de 198), os denUnciados, Diretores das empresas integranes do Complexo financeiro
e comercial denominado Grupo Coroa- Brastel, inclusive das coligadas Coroa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, SERCO- Serviç"Os di: Crê=--dito, Cadastro e Cobrança Ltda., e SOPRO - Sociedade de Processamento de Dados Ltda., sediada
nesta cidade, concertaram um plano para, manipulando os negócios do conglomerado, especialmente
da Financeira, implantarem um gigantesco projeto
de fraude em prejuízo dos investidores do me_rcado
de capitais( ... ). Esse comportamento árcfilosõ, im- ·
plantado _e desenvolvido por ambos os denunciados,
constitui ideação do primeiro deles, Assis Paim Cunha, que transmitiu ao segundo, Waldemar Sebastião Raposo, merecendõ desta plena, voluntária e
consciente adesão. Do derrame de letra~. "frias",

que promoveram, resultç>u proveito ilícito amealhado, na aquisição de bens em nome da coligada So~
ciedade Nacional de Comercialização fntegrada,
dando, ao_ restante, destinação ignorada, em prejuízo de trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito
. in':'est_idores (34.438):."
Pelos demonstrativos quantitativos apresentados nestas considerações finais; constata-Se qUi! a iibsorção da
Corretora Laureano, de maneira alguma poderia ter explicado a emissão do equivalente a US$ 678,0 p:1ilhôes. A
Promotora dé Justiça, Drf Wanda MenezeS Rocha, em
sua denúncia:, afirma- qi.ie os ·recursos oriundoS dessas
práticas ilfcitas ou foram aplicados em benefíCio próPrio
OU no fmanciamento à expansão issistemãtica que caracterizou o Grupo Brastel nos anos que antecederam à intervenção -da aUtoridade económica em junho de 1983.
Este entendimento é corroborado pela ComisSão de
Inquérito constituída pelo Banco Centrai do Brasil em
27 de junho de 1983, qUe em seu relatório infofma o seguinte:

.. uHá que se levar em conta outras informações,
como a fornecida por carta de 16-11-1983, a esta
Comissão de Inquérito, pela Gerência da Massa Falida das empresas SNCI-Sociediide Nacional de Comercialização Integrada, e SNCI BandeirantesArtigos DomésticoS Ltda~ Ali está exposto que a
hoje falida SNCI adquiriu, de 1981 a 1983, nada menos de 49 (quarenta e nove) imóveis e que ãs duas_
empresas SNCI e SNCI Bandeirantes alugaram, no
mesmo período, 81 (oitenta e um) imóveis, na maior
parte lojas comerciais. Quanto à abso"rçãO-ãe--empresas pela SNCI, o documento arrola duas: a Santa
R:osa Aparelhos Eletrodomésticos Ltda. e a Vale do
Paraíba Utilidades Domêsticas (a esta poderiam ser
acrescidas a Marcovan, Mundo dos Plásticos etc.
adquiridos por outras empresas do grupo)."
Mas não é só. O trecho a seguir, extraído do relatório
publicado em 1982, que descreve o histórico e o-escopo
·das atividades do Grupo CoroajBrastel, deixa antever a
disposição do Sr. Assis Paim Cunha em expandir o seu
grUpo" emPresarial, espedalmente comprandO eJl!presas
_col]lerciais em dtficufdadeS:
. "A BrasteLoptou pelo caminho da expansão. A
opção seguinte foi a de assumir o controle de tradicionais empresas em estado de insolvência ( ... ). O
complexo empresarial BrasteljCoroa vem desenvolvendo suas atividades nos diversos segmentos da
economia brasileira e demonstrando uma capacida- de criativa que nào se contenta em impulsionar os
- negócios já existentes. Novas orSanizações são criadas, ingressam nesse universo empresarial que cada
vez mais amplia seu âmbito de atuação num ritmo
de dinamismo crescente.('_)"
Nobres Senadores, pelo _exposto podem perceb~r as intençÕ.es_.do Sr. Assis Paim Curiha, que não se co.t:J.tentava
em impulsionar e solidificar º~- neg6cio"s existentes!_ pois
em 1982, quando jã devia ter emitido um montante considerável de letras de câmbio sem lastro, o referido empresário publicava um relatório onde estava consignado
se~ dr:sejo de expansão.
Assim, a apenas um ano da derrocada final do seu
complexo empresarial, ele ainda alimentava ilusões em
investidores e fornecedores, gerando no mundo dos negócios em geral a idéia de que era sólido e um futuro brilhante seria -reservado para seu grupo empresarial.
Tal fato é confirmado por suas próprias palavras inseridas no capítulQ, "Projeções para o Futuro"(2) contido
no relatório jâ- citado:
(I) Aa pâginas deste relatório nllo sllo numeradas.
(2) Idem à anterior.

"Através de inúmeras outras frentes de projeção,
o Complexo Empresarial CoroajBrastel constrói
igualmente os seus dias futuros. Mas o ma!or _projeto se concretizará quando a integração harmónica
do setor comercial e financeiro processar-se naturalmente; -acusandO a maturidade do -organismo empresarial da mesma maneirci. qUe, em seu devido
tempo, se desenvolvem e atingem a plenitude os or~
ganismos humanos."
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tÕdavia, depois de aproximadamente um ano, a que
assistimos fpi a completa derrocada do complexo empresarial CoroajBrastel, e apuradas inúmeras fraudes.
As demonstrações numéricas apresentadas neste trabalho indicam a falta de consistência da tese central do
Sr. A~5;is Pairo C~nha que atribui ao epiSódio da compra
da Corretora Laureano a responsabilidade pela emissão
do equivalente a US$ 678 milhões de letras de câmbio
sem lastro, e conseqüentemente, a ruptura do seu grupo
empresarial. Ademais, o que se verifica em todos os seus
depoimentos é que o presidente do Grupo Corba/Brastel
somente se refere aos passivos que aborveu, nunca, contudo, mencionou ou mensurou o valor dos ativos existentes nas empresas que adquiriu.
Ao lado dessas evidências empíritas que refutam a tese
criada pelo referido empresário, some-se o fato constante do seu depoimento feito ao Deputado Federal Eduardo Matarazzo Suplicy, sobre as absorções da IPITUR e
da Corretora Falcão feitas anteriormente à compra de
Corretora Laureano as quais, segundo as suas afirmações, por se constituírem em experiências bem sucedidas, certamente estimularam o Sr. Assis Paim Cunha a
realizar empréstimos para a Corretora Laureano, que
tambêm lhe proporcionariam o retorno financeiro dese~
jado. Tais empréstimos culminaram na aquiSição da
Corretora Laureano, por estar a Coroa entre os seus
maiores credores, segundo as palavras do próprio empresário a esta respeitável Comissã.o Parlamentar de Inquérito, na pãg. 244 do relatório taquifrafado, ã.firmati~
do quo; "se_ não comprasse quebrava, a Laureano me devia 300 milhões, o Sr. vai ver aqui".
Conforme o exposto no livro., "A Verdade sobre o
Caso Coroa-Brast_el", publicado pelo Bimc_o Central dÕ
Brasil em !Jlaio de 1984, quando o Grupo Coroa/Brastel
assumiu o controle da Corretora Laureano foram dadas
as contrapartidas necessârias à viabilização -desta incorporação, fato esse reconhecido pelo próprio empreSáriO,
que em fevereiro de 1981, ou seja, após" 16 meses da compra da Corretora Laureano; enviou relatório ao Banco
Central do Brasil registrando que naquele período tinha
revertido a difícil situação financeira da época em que
realizou a aquisição, mostrou a ocorrência de lucros e, finalmente, enalteceu as suas próprias qualidades, destacando sua visão empresarial na recuperação da empresa .
No depoimento que prestou perante esta respeitável
Comissão Parlamentar de Inquérito, no final das discussões, o Sr. Assis Pairo Cunha modifica sua versâ.o original, afirmando que Q, "furo" da Laureano na verdade tinha sido transferido para a Financeira. Contudo, pela
demonstração já feita, observa-se que não ocorreu nenhum. "furo'' quando o Grupo CoroajBrastel absorveu
a referida Corretora. Logo, como a Financeira podei'ici.
ter sido prejudicada'?
Neste ponto, gostaria de fazer uma observação relativa aos serviços de consultaria econômica que prestei à
Brastel durante 9 anos. Em todos estes anos realizamos
inúfueros frilbillho"s técnicos para os segmentos comercial, industrial e de serviços do Grupo Brastel, sempre
com o objetivo de reacionalizar e dar maior consistência
às operações do Grupo nestes segmentos, tal como -os Senhores podem atestar pelos inúmeros trabalhos que hoje
entregamos para constar dos anais desta Calenda Comissão.
Nem sempre o Sr. Assis Paim Cunha ouvia ou seguia
os conselhos de seus consultores. Aliás, ele mesmo confi~ma e destaca isso no seu depoimento prestado à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o caso
BNHJDelfin, quando afirma que o desaconselhei a reali~
_zar o _negócio da Corretora Laureano, desde que isso re-presentaria uma .diversificação para a qual o Grupo, no
meu entender, amda não estaria preparado.
.Por ocasião ~a ~ua tentativa em adquirir o Ponto Frio,
mmhas_ ponderaçoes contra-indicaram a realização do
n~g~ciq; no caso da intenção da Brastel em adquirir uma
trad~ng_company preparamos um estudo, recomendamos
a cnaçao de uma empresa nova e fomos surpreendidos
pe!a. ~ompra do controle acionârio de uma empresa que
ex1gma, para a manutenção do seu registro especial uma
"performance" elevada, o que demandaria da B~astel
um e~fo~ço co.Qsiderável, sobretudo para quem não tinha
espec1altzação em comércio exterior.
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No caso da compra da Marcovan, fomos novamente
surpreendidos peta efetivação de _uma absorção passivo e

em

situação_d~

quase insolvência.

Vãrias vezes foram-nos apresentados casos d_e aquisições de inúmeras empresas comerciais, industriais e de
serviços, sendo-nos solicítada a opinião sobre como
recuperã-las ou incorporã-Jas à dinâmica operacional da
Brastel. Dentre outros, cabe-nos destacar o da implantação das lojas Brastel em São Paulo. Qual nã,o fo_i_ a nossa surpresa, quando o Sr. Assis Paim Cunha informoU:
nos que havia comprado pontos comerciaís de uma cadeia de lojas de sapatos para instalar lojas de eletrodomésticos, ferindo a orientação têcoica c_gbí'!el quanto à
localização preconizados__ pela consultaria. Além do
mais, transferiU das suas organizações volumes vultosos
de recursos para a compra des.c;es pontos e dos estoques
necessãrios ao giro desses empreendimentos. Convêm registrar que jam-aiS a consulto ria teria -indicado, sem prévia análise, a compra de pontOs de v~_nda Q._aquela natureza, pois seu aproveitamento- envolvia elevados custos
de transformação e muitas lojas não possu(am localização adequada para operar varejo de eletrodomésticos.
Nisto tudo foram despendidos cerca de USS 10 milhões
em 1982. Alêm disso, adquiriu do BNDES um armazém
no valor de cerca de USS lO milhões.
Cumpre ·maí-s uma vez lembrar que até o advento da
intervenção do Banco Central do Brasil nas instituições
financeiras Coro~. o Sr. Assis Paim Cunhajã tinl)a absorvido as seguintes instituições congêneres: I ....:.... PlTUR, Corretora Falcão, Corretora Laureano e Rio Financeira, as quais, segundo opiníão do próprio empresãrio, constituíram-se em bons negócios. Ora, se foram
bons negócios, como pode o referido empresário afirmar, como fez nos seus depoimentos, que era credor do
Govern_o?:
Tais afirmativas, por si só, destr6em a tes_e_do Sr. Assis
Pairo Cunlia de que sempre absorveu negócios danosos.
Não hâ evidências fac_tuais que permitam concluir que
isso aconteçeu.
Tomando por base as empresas finanCeiras que com~
prou, o Sr. Assis Pairo C_unha, nos inúmeros _depoimen~
tos que já pi-esto-u, jamais demonstrou -~ritmética e contabilmente como os negócios que o G-overn-o lhe teria induzido a fa~r a~abaram por gerar a "quebra" do seu
complexo empresarial.
Nos inúmeros depoimentos que prestou, e nas ··suas
várias entrevistas, o Sr. Assis Pairo Cunha faz relatos
contraditórios, -apreserifãridõ -números diferentes e que
não permitem ao mais preparado e atento dos leitores
qualquer conclusão a respeito do percurso aritmético da
derrocada de seu complexo empresaríal, especialmente
nos casos da__ Laurea_no_e_d_a Metalúrgica Castor.
Com relação à Creditum S.A Crédito, Financiamento
e Investimentos, dá idéia deque seria mais um negócio
danoso que lhe estavam querendo empurrar.

Todavia, os demonstrativos que apresentamos nas páginas 34 a 40 deste depoimento indicam o contrário, pois
esse seria um bom negócio para o Grupo CoroajBrastel.
Posteriormente, em depoimento realizado perante esta
respeitável Comissão Parlamentar de Inquérito, na pág.
251 da versão taquigrafada, o Sr: AssiS Pairn Cun_ha revela que a absorção da Creditum teria sido_y,m bom negócio para o seu grupo empresarial, quand_o diz: ... Ex•,
está aqui à sua disposição o assunto da Creditum, em V.
E:rt• vai ver que a autoridade me dá lO anos para pagar, 5
anos de carência e 60% de correção monetária, com documentos do próprio governo: Ex~ .
Afinal, onde estamos? quando interessa para o Sr. Assis Paim Cunha, o negócio ê aprese-ntado COmo bom;
quando interessa gerar confusão e desorientação na opi~
nião pública, o mesmo negócio é apresentado como
ruim!
Quanto ao episódio que configuróu a fentativa do
Grupo Cotoa(Brastel em adquirir o controle da Delfin
Crédito Imobiliâ-rio _S.A._,_ o Sr. Assis Paim Cunh_a procura apresentar este negócio como mais um_a contrapartida
que o Governo lhe daria por ter comprado a Corretora
Laureano em fevereiro de 1981.
Partindo~se do fato de que a Corretora Laureano foi
um bom negócio, como reconhece o própriO empresário
nQ relatório que enviou ao Banco Central do Brasil em 8
de setembro de 1982, onde reconhece o êxito da operação, indaga-se: por que a incorporação da citada em~
presa· de crédito imobiliário seria uma- contrapartida?
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Quais as evidências que co_rroboram essa pretensa ligação que o Sr. Assis Paím Cunha pretende estabelecer'?
Por outro lado, não é poss(vel identificar, nos depoimentos daquele empresãrio, fatos e circUnstâncias que indiquem se em algum momento a operação da Delfin foilhe apresentada como uma contrapartida pela compra
da Corretora Laureano.
,
.
Da leitura do depoimento do Sr. Assis Pairo Cunha,
feito perante a Comissão P_arlamentar de Inquérito que
investiga o Cas_o BNHjDelfin,_ percel]e-Se Claramente
que o negócio surgiu de um entendimento consubstanciado em protocolo de intenções celebrado entr o Presi~ .
dente do Grupo Coroa-Brasltel e o principal administrador e acionista controlador da Delfin, Sr. Ronaid Guimarães Levinsohn.
Daquele depoimento também se deprende que o refe·
rido protocolo de intenções foi entregue para exame ao
Banco Central do Brasil, que_o indef~riu, fato esse corroborado pelo depoimento do então Presidente do Banco
Central do Brasil, Dr. Carlos Geraldo Langoni, na Delegacia de Defraudações em l'i'-3-1984.
-Dentro da lógiCa do empresário, de que essa seria mais
uma contrapartida do_ Governo, o Banco Central do
Brasil não deveria ter colocado obstáculos à efetivaç_ão
daquele negócio. Logo, inexiste a alegada contrapartida.
No que diz respeito ao caso da Metalúrgica Castor, o
Sr. Assis Paim Cunha novamente afirma que se consti~
tuiu ~m mais um mau negócio induzido pelo Governo.
O Sr. Assis Paim Cunha, quando estudou a possibilidade de aquisição da Metalúrgica Castor, certamente
dev~ ter avaliado as conveniências da sua agregação ao
grupo empresarial Coroa-Brastel, pois sabia que a referida empresa tinha 'lm passivo financeiro oneroso, principalment"" porque o referido Sr. já tinha muita experiência em adquirir empresas comerciais em díficil situação
financeira, tal como afirma no relatório sobre o seu Grupo publicado em 1982.
O nexo criado para ~ caso da Metalúrgica Castor reflete, de um lado, mais uma vez a disposição do refe~ido
empresário em expandir o seu grupo empresarial e, de
outro, a tentativa de dar a idéia de que, comprando a re~
ferida metalúrgica, aumentaria o nível de cqmprometime-rlfõ de autoridades governamentafS, ·coOTciime suas
próprias palaVras inseridas na página 68 do depoimento
qutf prestou ao Deputado Federal Eduardo Matarazzo
Suplicy.
A suposição mais óbvia que pode ser feita é a de que se
as auto:ridactes governamentais tivessem eSse grande interesse na solução do problema da Metalúrgica Castor,
certamente o Sr. Assis Paim Cunha não teria tido as dificuldades em obter os recursos que pleiteava junto ao
Banco do Brasll para sanear as finanças da empresa.
Mais uma vez o Sr. Assis Paim Cunha apresenta uma estória com enredo inconsistente.
Como os nobres Senadores podem concluir, a compra
da Corretora Laureano não gerou necessidade de recursos qUe possam explicai a emíssàO'daquele vultoso montante de letras de cârnbiQ_. "frias"; a sua tentativa para
compra da DelfinS/A- Crédito Imobiliârio, em momento algum lhe foi apresentada como _uma contrapartic!_a de~o~ente da c_ompra da Corretora Laureano; a com~
- pra da Metalúrgica Castor roi uma decisão inteiramente
sua. E, nos casos das aquisições de empresas- lpitur,
Falcão e Rio Financeira - que estavam sob a intervenção da autoridade monetária, o GruPo Corda-Brastel
obteve o retorno adequado em relação aos investimentos
realizados, como reconhece o Sr. Assis Paim Cunha nos
seus vários depoimentos.
Diante de tais fatos, nenhum sentido têm as explicações dadas pelo Sr. Assis Paim Cunha para justificar a
derrocada de seu complexo empresarial e a emissão do
equivalente a USS 678 milhões de letras de câmbio
"frias".
A associação das observações ora feitas fortalece _a su·
posição de que toda a sua estratêgia: acusatória obje"tiva
postecipar a solução dos problemas de suas empresas e,
consequentemente, o ressarcimento dos inúmeros credores, que, desprotegidos pela legislação em vigor, têm suas
letras de câmbio não pagas, muitas delas adquiridas com
poupança resultante de muitos anos de árduo trabalho,
sofrendo uma desvalorização considerável.
A suposição de que o Sr. Assis Paim Cunha visa llnica
e exclusivamente ganhar tempo ê refo_rçada pelo fato de
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que _quando o Sr. Maurício Cibulares elaborou plano
que contemplava uma solução de mercado que permitisa recú.peração das empresas comerciais do Grupo
Coroa-Brastel e mudança do seu perfil de endividamen~
to, com o consequente pagamento dos credo-res habilitados na sua massa passiva, as negociações foram ínterrg_mpidas pelo presidente do Grupo Coroa-Brastel.
A fim de justificar dito procedimento, posteriormente,
o .Sr. Assis Paim Cunha veio a público e declarou que a
solução de mercado proposta só não frutificou porque
ter.ia s~reçusado a assinar carta. por ele imaginada que
me inocentaria, assim como as autoridades económicas,
de omissões e até mesmo de c_umplicidade nos episódios
que envolveram a ruptura do complexo empresarial
Coroa-Brastel.

se-

A verdade, contudo, é outra. Desde que foi sugerída a
elaboração de um plano que objetivasse uma solução de
mercado para o _Grupo Coroa-Brastel, e na medida em
qu,resse p.Jano foi submetido e obteve a aprovação de
suas linhas gerais pelo Presidente do Banco Central do
Brasil, o Sr. Assis Paim Cunha, certamente, sabia que
.havia enorme possibilidade de sua implantação e, conseqUentemente, uma solução para o caso Çoroa~Brastel,
Evidentemente, a implementação de uma_ soluç_ão de
mercado nos moldes da que foi proposta não interessava
ao Sr. Assis Pairo Cunha, pois não permitiria ao referido
Sr. a obtenção de vantagens tão grandes como as que poderá receber em função da sistemática atual, onde sua
massa passiva acha-se majoritariamente congelada e sua
massa ativa valoriza-se, em termos reais. Por outro lado,
na solução de mercado proposta, todos os credores seriam ressarcidos, perspectlva que tenho certeza nunca foi
do agrado do referido empresário, dado que, peta conti·
nuidade da sistemática atual, em que os portadores cJe letras de câmbio Coroa não vislumbram o dia em que as
rnesmas serão pagas, aufere maior vantagem.
Nos vários depoimentos reali:iã.dos, o Sr. Assis Paim
Cunha df~ que teria remunerado autoridades económi·
cas. Na maioria desses depoimentos, ele também afirma
que seu grupo empresarial ruiu em função dos maus negócios a que as autoridades econômicas o teriam induzido. Por que o Sr. Assis Paim Cunha remuneraria pessoas
que lhe impuseram a realização de maus negócios? Por
que remunerar alguém pela prestação de um desserviço?
Nas oportunidades em que diz ter remunerado alguém, o Sr. Assis Paim Cunha somente faz insinuações.
Relata que me iria dar Cr$ 2 bilhões, caso se concretizasse o negócio da Delfin, ou que eu cobraria uma taxa de
75% sobre o valor de uma operação na qual ele iria adw
quirit um imóvel industrial para posteriormente
arrendá-lo. Todavia, além de essas operações não se terem concretizado, as remunerações sugeridas serem absurdas e nem ao menos terem sido aventadas por nenhuma das partes, ao mais ingênuo observador não passa
despercebido que os números citados constituem um
imenso disparate.
Além do mais, qual a lógica em remunerar pessoas
que, como eu, nenhuma participação tiveram rios cas-os
citados, que nem se concretizaram? Essas acusações fei(as pelo Sr. Assis Paim Cunha constitu~m mais uma cena
_da estória montada para gerar confusã.o e ganhar tempo,
e-onduzindo a um desfecho na solução--que lhe seja o mais
favorável:
Depois que apresentei a esta respeitável Comissão
Parlamentar de Inquérito as inconsistências e a frag_iliade
da tese apresentada pelo Sr. Assis Paim Cunha para justificar a derrocada do seu complexo empresarial, gostaria de aproveitar o ensejo para sugerir aos Pode_res Legislativo e Executivo que atuem no sentido de promover
transformações no elenco de medidas legais que regula a
correção dos créditos de entidades sob o regime de liquidação extrajudicial, conforme os parâmetros da Lei n'i'
6.024, de 13-3- r974, conferindo-lhe caráter mais justo,
ao permitir que não somente os crê:ditos das autoridades
monetárias sejam corrigidos mas também estendendo
esse beneficio aos demais créditos da massa passiva de
entidades sob aquele regime.
Neste sentido, aproveito a oportunidade para fazer
um apelo veemente às autoridades monetárias deste País
para que diligenciem no sentido de que sejam promovidas modificações na Lei, tornando possível aos possuidores de letras de câmbio habilitados que o valor de seus
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créditos seja submetido à corrcção monetária, Complementando desta forma as medidas implantadas pelo
Decreto-lei n<;> 2.015, de 23-2-83, pelo qual somente os
créditos do Banco Central do Brasil e Banco Nacional da
Habitaç?o são corrigidos nas empresas em regime de liquidação extrajudicial, pois a lei somente é justa quando
dá tratamento igual a todos.
Finalizando, também gostaria de propor aos Srs. Parlamentares de ambas as Casas Legislativas que se empenhem ainda mais em aperfêiçoar a legislação que regula
o Sistema Fina:nceírõNa:Cíonal, a fim de que sejam produzidos instrumentos legais que protejam os investidores
do mercado de capitais, evitando, desta forma, que os
canais institucionais de captação de poupança sejam des~
moralizados, prejudicando em última instância o desenvolvimento da economia brasileira.

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Sr. Presidente. pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) com a palavra.

V. Ex• estâ

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Sr. Presidente, óbvio _
que são 13:30 horas. Por mais resumido que fosse o debate- pela extensão da matéria, parece que vai ser alongado -, nã.o é possível se fazer em continuação ao depoimento. Assim peço a V. Ex• as providências necessárias para em outra sessão debatermos este assunto.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Temos adotado o seguinte procedimento: a suspensão da sessão e seu
prosseguimento mais tarde. Esta tem sido a praxe da Comissão até agora. _

O SR.-VfRGILIO TÁVORA- Lamentavelmente,
então, não e$tarei presente, o que ê Uma pena para mim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se V. Ex• pudesse estar presente, dar-lhe-ia a palavra em primeiro lugar.
O Depoente está-me dizendo que realmente se encontra cansado no momento, precisando, inclusive, de tempo. Se S. Sa. pudesse continuar daqui a uma hora, uma
hora e meia ...

O SR. ÃL VARO ARMANDO LEAL (Fora do mi-

Sâbado 25
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O SJ3.. JOSf: LINS -Sr. Presidente, permita-me uma
sugestão diferente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Pois não.

O SR. JOSE: UNS- Sugiro, Sr. Presidente, façamos
a partir de 19 horas e 30 minutos. Aí, então, todos poderão vir, porque a tarde é normalmente um período de intenso trabalho em plenário e de outros compromissos.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- À noite posso vir, Sr.
Presidente.

crofone._ Inaudível)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Temos felto
sempre assím, suspendemos os trabalhos e, depois voltamos.

O SR. RICARDO FIÜZA- Sr. Presidente, se V. Ex•
me permite wna sugestão. _(Ass_entimento da Presidên_cia.)

O Depoente reside em São Paulo. Ser-lhe-ia extremamente incómodo ter que comparecer em outro dia, para
prosseguir o seu depoimento.
Invoco justamente este precedente. Já temos cOntinuado aqui com reuniões até às 21 horas.

Vejo _que o vulto da matéria, por mais gênio que seja o
parlamentar, não acredito tenha conseguido realmente
analisar este depoimento._

O SR. VIRGfLIO TÁVORA - Lamentavelmente
não sou futurólogo. V. Ex~ põe a sessão na hora que deseja. Se puder comparecer, compareço. Tenho compromissos important~s.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• não
poderá comparecer dentro de hora e meia?

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Vai-me ser riluito
difícil. Em todo caso, V. Ex~ é que decide a hora da sessão.
·
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Então, continuaremos a sessão.

Já fizemos uma manhã inteira. Estamos em uma fase
em que o Congresso está envolvido com matérias muito
sérias.
A minha opinião, Sr. Presidente, é apenas uma opinião, é que marcássemos uma data imediatamente, se o
depoente concordasse, e pudéssemos debater, porque
não acredito que ninguém tenha lido esse documento, a
não ser o emocional ou a pessoa que não queira estudar
o assunto. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Marcamos
esta reunião para o dia 11 de setembro, terça-feira, à
mesma hora, para prosseguimento do depoimento do Sr.
Álvaro Armando Leal.
Está encerrada a reunião.
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1.1 -ABERTURA

Oficio S/25 (n9 56~/86, na origém), do Gov~rnador do Estado
de Mato GrossO, SolicitandO ~t~ffza-Ção do.SeÕã"do FedCrãfã fim
de que aquele. Esiido póSsã-reãfi'Zâf õPeraçãO de- empréstimo
eXtenio no Vã.Io_r de-US$ 23,~~·~·- para ~~ [lns que e&~ecifiCa.

1.1.1 -Comunicação da Presidência

Inexistência de quorum para abertura da sessão
1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

2-ATAS DE COMISSÃO
3- MESA DIRETORA

1.2- ENCERRAMENTO

4-1.ii:HiRES--E-VICE-LIDERES DE PARTIDOS -

1.3 -·EXPEDIENTE DESPACHADO

5- COMPOSIÇÃO DAS CdMISSOES PERMANENTES

Ata da 20'-' Reunião, em 28 de outubro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária 1 da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. Alaor Coutinho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal - Afonso Sancho - Luiz Cavalcante
- Alaor Coutinho ..:.- Arno Damiani.

O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 5 Srs. Senadores.
Não há, portanto, número regimental para abertura dã
--- - -sessão.
Nos termos do § 2' do art. 180 do Regimento Interno,
o Expediente que se enContra sobre a mesa será despachado independentemente de leitura.
A P-resiõêllêíã: de5tg:ria para a:· Sessão ordiriârl3 -d_~ amanhã a seguinte
- -

ORDEM DO DIA

junho de_ 1974, os pedidos de concordância para realização de uma Operação de Crédito Externo, no valor de
US$ 23,000.000.00

Trabalhos das Comissões
O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho) cerrada a reunião.

Estâ en-

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 52 minutos.)
EXPEDTENTE DESPAÇ!:!ADO NOS TERMOS DO
§ 2• DO ART. 180 DO REGIMENTO lNTE!INO

OFICIO N• S-25, D.E 1986
(N' OF/GG/00565/86)
Cuiabá, 18 de outubro de 1986.
Senhor Presidente,
O Governo de Mato Grosso encaminho~_ às AutoridadeS Federais, nos termos do Decreto n' 74.157, de 6 de

Assim sendo, encaminho em anexo a este o que segue:
a) Cópia da Lei Estadual n' 5.030, de 19 de junho de
1986, que autorizou o Estado a contratar Crédito~ Externos até o valor de USS 99,207,171.00 (noventa e nove milhões, duzentos e sete mil e cento e setenta e hum dóla-

res).
b) C9pia do Aviso n' 512, de 14 de maio de 1986 da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República,
reconhecendo o carãter proprietãrio da operação e a capacidade de endividamento do Estado, até o limite de
US$ 23,000,000.00 (vinte e três milhõ_es de dólares);
c) Cópia da cr~dencial expedida pelo Banco Central
do Brasil (FIRCE), para atendimento do disposto no Artigo 2Q, InCiso I, do Decreto nQ 65.071, de 27 de agosto de
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1969 combinado com o Artigo 7<~ § l'i' do Decreto n"'
84.128, de29 de outubro de 1979. e do Decreto n<~ 74.157,
de 6 de junho de 1974;
d) Cópia da Exposição de Motivos n<1 284/86 de 15 de
outubro de 1986, encaminhada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, ao Excelentíssimo Senhor

Presidente da República;
e) Quadro Demonstrativo da DíVida Fundada Interna e Exterria- deste Estado, inclusive o cronograma para
os próximos anos;
f) Plano de Aplicação referente aO Pedido Externo no
valor de USS 23,000,000.00 (vinte e três milhões de dóla-

res).
Com base no exposto, solicito dessa elevada Cas~ do
Congresso Nacional a autorização previSta- no- Artigo 42
Item IV, da Cons_tjtuição Federal, para que o Es_tado
possa contratar empréstimo em moeda estrangeira.
Atenciosamente, Wilmar Peres de Farias, Governador
do Estado.
LEI N• 5.030,
DE 19 DE JUNHO DE 1986
Autoriza o Poder ExecutiVo a contratar empréstimo e dá outras providências.
O Governador do Estado de Mato Grosso.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado
decreta e eu sanciono a seguinte lei: __
Art. I 'I Fica o Poder Executivo autoriZãdci a coiúratar empréstimos externos destinados a liquidação dos
compromissos já existentes e vericiveiS-efri 1986 e 1987 no
valor deUS$ 99,207,171.00 (noventa e nove rriilhões, duzentos e sete mil e cento setenta e hum dólares).
_
Art. 2'~ A autorização dada ao Executivo para rolagem da dívida nos exercícios de 1984 e 1985, de que trata
a Lei n'~4.822, de 12 de dezembro de 1984, fica reratifica:..
da para os exercícios de 1986 e 1987, permanecendo inalterado o valor _de USS 8,300,000LOO (oito inilhões e tre. .
_
zentos mil dó[ares).
Art. 3'1 Para garantia do principal o acessório, fica o
Poder Executivo autorizado a utilizar_ parcelas de receitas estaduais o prazo de vigência dos contratos de empréstimOs -áiilorizado por esta lei.
Pará,grafo úniCo. Fica ainda o Estado autorizado a
oferecer- à-União a contragarantia de praxe do aval da
República Federativa do Brasil que se fizer necessária,
Art. 49 O Poder Executivo consignai--â -nos Orçamentos anuais do E_sta,do, durante o prazo que vier a ser
estabelecido para o financiãiriento em -moeda estrangei~
ra, dotações suficientes à amortização do principal e
acessórios resultantes do cumprimento desta lei.
Art. 5' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em eontrãrio.-

Palãcio Paiagtiãs, em Cuiabã, 19 de junho de 1986,
1649 da Independência e 979 da República:. - Wilmar
Peres de Farias- Filinto Corrêa da Costa- Joio Bosco
da Süva - Amllcar Coelho Chaves- Acy Castrillon Ferw

reira - Ney Abadia de Oliveira - Edésio Cardoso Carw
valho - Rubens da Cruz Pereira - Antonio Cesar Soares
da Siha - Leónidas Duarte Monteiro - Otair da Cruz
Bandeira - José Augusto da Silva Curvo - Aldemar de
Ar86jo Guirra- Niírio Mareio CaDraf Corrêa-;_ Valdon
Varjão- Alfredo Leite Hage- Carlos Cália Bo~lo
Epaminondas Lins - Adauto Nogueira Borges - Ivan
Szeligonski Ramos.

posta, até o limite correspondente a USS 23,000,00Õ.OO
(vinte e três milhões de dólares).
Ao encanminhar cópia de Aviso dirigido ao_Exm"' Sr.
Ministro de Estado da Fazenda, aproveito a oportunidade para renovar a V, Ex• protestos de elevada estima e
consideração. -João Sayad, Ministro.
Brasília-DF, 24 de junho de 1986
À Sua Senhoria o Senhor

Aviso n"' 511/86
Em, 14-5-86
A Sua Excelência o Senhor
Douto;r _Dilson Domingos Funaro ___ _
DignfsSímo Ministfõ de Estado da Fãzenda
Senhor Ministro,
Tenho a honra de referir~me à solicitação do Exm"' Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso relacionada
com os aspectos de prioridade do Programa de Refinan-ciamento da Dívida Externa daquele Governo, vencfvel
em 198~, para fins ~e outorga de garantia da República
Federativa do Brasil, em óperação de crêdito externo,
em lt!-O~d_a, sob _o amparo da Lei n.,. 4.131, de 3 de setembro de 1962, a ser contratada por aquela Unidade da
Federação, no valor de US$ 23,000,000.00.
2. No tocante à operação em referência e para os
efeitOs do Decreto n.,.--74.157, de QdefU.nho de 1974, e do
artigo 49 do Decreto-lei n9 1.312, de 15- de fevereiro de
19741_ com as redações dos artig:os 1"' do Decreto-lei n9
1.558,_de 17 de junho de f97_7 ~ _19 do Dec~to-lc;i n9
2.070, de 14 de gezembro de 1983, reconheço a prioridade requerida, para fiils de contratação da operação proposta, atê o limite correspondente a US$ 23,000,000.00
(vinte e três milhões de dólares).
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os
protestos de elevada_ estima e- consideração. ~ João
Sayad, Ministro.
- Aviso n'~ 512/86
Em, 14-5-86
A Sua Excelência o Senhor
Doutor Júlio~JQ_s~ de_ Campos
Digníssimo Governador do Estado de .Mato Grosso
Senhor Governador,
Tenho a honra de _referir-me à s_olicitaç_ão de V~ Ex.',
relacionada ~m os aspectos de prioridade do Programí)
de Refinanciamento da Dívida Externa- desse Governo,
vencível em 1986, -pãra fins de_ outorga de garantia da
República Fedérativa do Brasil, C?ID ope~ação de crêdito
externo, em moeda, sob o amparo da Lei n9 4.131, de 3
de setembro de 1962, a ser contratada por essa Unidade
da Federação, no valor de USS 23,000,0QQ,_QO.
2. No tocante à operação em referência e para os
efeitos do Decreto n'~74.157, de 6 de junho de 1974, e d_o
artigo 4"' do Decreto-lei n9 1.312, de 15 de fevereiro de
1974, com as redações dos artigos 19 do Decreto-lei n9
1.558, de 17 de junho de 1977 e 1.,. do Decreto-lei n9
2._070, de 14 de dezembro de 1983, reconheço a prioridade ~equerida, para fins de contratação d~ operação pro- .

Doutor Amílcar Coelho Chaves
M.D. Secretário Chefe do Gabinete de
PJanejamento e Coordenação
G_Qverno do Estado de Mato Grosso
Cuíabá- MT
Senhor Secretário,
Referimo-nos ao Oficio OFfGPC/238/.86, de 20-6-86,
por intermédio do qual v' s• solicita autorização para o
Estado de Mato Grosso contratar operação de crédito
externo, em moeda, no valor de USS 23,0 milhões, objetivando carrear recursos para o Programa de Refinanciãmento da Divida Externa desse Governo vencível em
l986c
2. A propósito, de acordo com o disposto no inciso I
do art. 2"' do Decreto n"' 65.071, de 27-8-69, cumpre-nos
comunicar a V. s~ que, nesta data, com base nas atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto n9 84.128,
de ~9-10~79, Q Banco Central do Brasil credenciou esse
Estado com v-istas à operação citada, exclusivamente
para os fins do art. 42, item IV....in fine", da Constituição Federal.
3. Outrossim, informamos a V. Sll que a fixação das
condições financeiras da operação, bem como qualquer
contato com instítl.iições financeiraS ·no exterior, visando
a sua colocação no mercado, dependerã de prévia e expressa autorização deste Órgão.
4. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria nossos protestos de estima e consideração.
Departamento _de Fiscalização e Registro de Capitais
Estrangeiros- Olímpio Lopes Ferreira de; Almeida, Che-r~.

E.M. n' 284
Em, 15-10-86
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Estado de Mato Grosso pretende contratar empréstimo externo, no valor _de até USS 23,000,000.00 (vinte e
três milhões de dólares norte~arnericanos), de principal,
com a _garantí!!_ da União, para o Programa de Refinanciamento da Dívida Externa, vencível de 1986.
2. Os aspectos formais piêvfos, requeridos pela legislação pertinente para a concretização do emprêstimo, foraffi'..atendidos pelo Estado, a saber:
a) foi promulgada a Lei n'~ 5.03_0, de 19-6-86, autorizando o Estado a contratar empréstimo de crédito externo até o valor deUS$ 99,207,171.00;
b) foram reconhecidos pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, atrav~ do Aviso n9
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511/86, de 14-5-86, o caráter prioritário da oPeração e a
capacidade de pagamento do Estado;
c) for expedida credencial, pelo Banco Central do
Brasil (FIRCE), através do Ofício CREDE-86/078, de
24-6-86, para atendimento ao disposto no artigo 211, inciso I, do Decreto n"' 65.071, de 27-8-69,-e no Decreto n~'
74.157, de 6-6-74.

3.

O exãme das condições creditícias da operação se-

. rá e_fetuado pelo Ministério da Fazenda, eni articulação

com o Banco Central do Brasil, nos termos do Decreto
n" 74.157, de 6-6-74, assim q·ue apresentada a respectiva
minuta de contrato.
·
4. Nessas condições, tenho a honra de_ submeter proposição a VOSsa Excelência no sentido de que seja o Es-
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tado de Mato Grosso autorizado a dirigir~se ao Senado
Federal-para os fins previstos no artigo 42, item IV:.. '"in
fine", da Cçmstituição Fi::deraL
- Aprõveltõ- a -oportUnidade para rencivar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. Oilson Funaro, Mini~tro da Fazenda.
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PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Ministério da Fazenda
Exposição de Motivos n9 284, de 15 de outubro de 1986.
Proposta para que o Estado de Mato Grosso seja auto_rizado a dirigir-se ao Senado Federal para os fins previstos
no Artigo 42, item IV, "in fine", da Consti.t_ui_ção Federal. "Aprovo. Em 16-10-86."

("Às Comissões de Finanças e de Constituição e
Justiça.)

ATAS DE COMISSÃO
COMISSi\0 PARLAMENTAR DE INQUE;RITO
Destinada a investigar o funcionamento do mercado rmanceiro do País

25• REUNIAO, REALIZADA
EM 4 DE SETEMBRO DE 1984.

Às nove horas e quarentae cincO rriinut:ôS dõ ·aia ·quatro de setembro do_ano çle _tni.l novecentos e oitegta e
quatro, na Sala de Reuniõ~s da Comissão d~ Finariças,
reúne--se a ComissãO Parlamentar de Inquérito destinada
a investigar o funciOnairiê.ntõ dCi mercado financeiro do
País, presentes os Srs. Senadores Josê Lins, João Calmoo, Jorge Kalume, Virgílio Távora; José Fragelli,
Mauro Borges e Pedro Simon. Comparecem, ainda, os
Srs. Deputados Eduardo Suplicy e Geilésio de Barros.
Abertos os trabalhos, o Senador José Fragelli, Presidente da Comissão, dispensa a leitura da Ata da reunião
anterior que, em seguida, é dada como aprovada.
Logo após, o Sr. Presidente, convida o Sr. Carlos Geraldo Langoni, ex-Presidente do Banco Centrill, a tomar
assento à Mesa e fazer o juramento -de praxe.
Com a palavra o Dr. Carlos Geraldo Longoni, faz um
relato sobre _sua atuação com relação ao mercado financeiro no Banco Central do Brasil e_apresenta esclarecimentos sobre o problema que envolveu a intervenção no
Grupo Coroa-Brastel.
Na fase interpelatória, usam da palavra os Srs. Senadores João Calmon, Pedro Simon, Mauro Borges,
Virgílio Távora, José Uns, Jorge Kalume e os Srs. Deputados Eduardo Suplicy e Genésio de Barros.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
~aquigráfiC:as tão logo traduzidas e revisadas sejam
publicadas em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata <j_U:e,lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, e irã à publicação.
ANEXO À ATA DA 25' REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO
DESTINADA A INVESTIGAR O FUNCINAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO DO
PA{S. REAUZADA EM 4 DE SETEMBRO DE
1984, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO DO
SR. GERALDO CARLOS LA_NGONI, EXPRESIDENTE DO BANCO CENTRAL, QUE SE
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DO SR. PRES.Il)ENTE DA COMISS.40.
Presidente:Senador José Fragelli
Relator: Senador José Lins
(Integra do apanhamento taquigráfico.)
O SR. PRESIDENTE (José Frage!li)- Declaro abortos os trabalhos da CPI do Mercado Financeiro. Temos
a honra de contar com a presença do ex-Presidente do
Banco Central, nosso ilustre Professor Carlos Geraldo
Langoni, a quem dou a palavra para fazer a sua exposição-.
O SR. CARLOS. GERALDO LANGONI - Muito
obrigado, Sr. Presidente, Senador José_Fragelli; Sr. Relator Senador José Lins, Senador~, Deputados, minhas
Senhoras, meus Senhores.
Em primeiro lugar, cu gostaria de divir que compareço, hoje, ao Senado, com a satisfação que é dever de
qualquer administrador público de poder prestar contas,
a esta Cas_a, de seus atas, da sua açào administrativa. Eu
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considero, portanto, esta oportunidade um privilégio de
poder, perante o Congresso Nacional, p~rante os Srs. Senadores e Deputados, apresentar a visão mais clara
possível desse problema que envolveu a intervenção no
Grupo Coroa, e, também, ao mesmo tempo, apresentar
um pouco do que foi a minha atuação com relação ao
mercado financeiro· no Banco Central do Brasil.
Desde que eu assumi o Banco Central do Brasil, eu defini uma linha não paternalista no relacionamento com o
sistema financeiro. Essa linha não paternalista, eu procurei manter de forrria coerente ao longo dos anos em que
permaneci à frente da administração daquela entidade.
Em primeiro lugar, eu sempre assumi uma postura
contrária à existência de subsídios, principalmente subsídios creditícios na econ-omia brasileira, o que representava urna forma regressiva e ineficiente de transferência _de
recursos públicos; e, em particular, com relação ao sistema~ financeiro tão logo eu assumi o Banc-o Central, eu
procurei elevar, progressivamente, os custos de todas as
linhas de assistênciã ie liqUidez, que tinham, em muitos
casos; permãnecido, praticamente, constantes taxas fixas; ao longo do tempo, apesar do aumento da inflação,
portanto, as linhas de Iiqú"idez acabavam
transformando-se em linhas subsidiadas.
Dois exemplos importantes dessa ação foram, eni pri~
meiro lugar, a elevação nos custos da Resolução n"' 374,
que--depois nós vamoS voltar a mencionar, soJ;l_ a qual incidia uma taxa fixa de 40% ao ano; nós transformamos
essa taxa-fixa numa tii.X:R variáVe1, ou seja:, acompanhando a correção monetária e mais juros de9%_ao ano. A se~
gunda mudança importante, que resultou de uma
atuação intensa nossa, junto ao Governo, foi o Decretolei n"' 2,015, de 26 de fevereiro de 1983, que estabeleceu,
pela primeira vez, a obrigatoriedade da incidência de
correção monetária -nos débitos do Banco Central do
Brasil e do Banco Nacional da Habitação, decorrentes
de processo de intervenÇão efou fiqO:idação extrajudicial.
Essa ê uma mudança extremamente importante, porque
no passado, até entrar em vigor esse decreto-lei, esses débitos não eram corrigidos monetariamente, portanto, se
houvesse uma interveriçãO os recursOS dõ_ Governo estariam perdendo o seu valor, ao longo do tempo.
Agora, essa definição de polítícã não paternalista não
foi uma definição apenas te_órica, ela se caracterizou por
uma ação intensa com relação ao saneamento do mercado financeiro. Na minha administrãÇão, na rnin_ha gestão, as intervenções, no mercado financeiro, atingíram o
número expressivo de setenta e seis, dentro da Lei n"'
6.024. E também, pela primeira vez, nós procuramos estabelecer, ou melhor, restabelecer o conceito de ris_co de
mercado, no sentido em que os eventuais prejuízos a írivestidores, em decorrência de quebras de instituições financeiras, não seriam cobertos por recursos ·da reserva
monetária, os recursos da reserva mOnetâ}ia atenderiam
apenas a cobertura de depósitos à vista. A idéia era realmente educar o investidor para o conceito de risco e para
a relação que existe, necessariamente, em qualquer mer~
cada_ flllanceiro, entre rentabilidade e risco.
Também nós procuramOs -eStãbeleCet uma regra de
conduta em que a participação do Banco Central, nas
chamadas soluções de mercado, que ê uma participação,
aliás, prevista em lei, ela deveria restringir-se, basicamente, à concessão de linhas de liqüidez, conforme as regras definidas pelo Conselho Monetário Nacional, eventualmente concessões de agências, benefícios fiscais tain~
bém previstos em lei, a consolidação de dívidas e, eventualmente, limites operacionais, ou seja, nós elüninamris
uma prâtica de financiar diretamente a aquisição de ins~
tituições fmanceiras, que tinha sido realmente, uma prática comum no mercado financeiro até u_m período bem
recente.
Então, eu gostaria que essa concepção não paternalista fosse utilizada como um pano de fundo para nós po~
~~rmos e_!ltão ~n_t_e_n~~r C.:-~~~p~eend~-~ IJ.l:e~h~r-~_for!lla
de-atU-iÇão-dO- BanCo Centrãrdo Bfasil, tanto no casá
..Coroa~Brastel" ~orno em relação à Corretora Laureano.
Em primeiro lugar, cõm relação à Corretora Laureano,- existe hoje, hâ uma documentação farta, que eu não
Vou· aqui repetir, que comprova o po13icionamen!o do Banco Central do Brasil de, sistematicamente, recusar o
acesso daquela corretora às linhas de crédito, às linhas
de liquidez do Banco Central do Br_a~il. Na realidade.
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praticamente todas as solicitações da Corretora Laureano foram recusaçfas pelo Banco Central do Brasil. O
Banco Central recusou novos financiamentos, recusou
propostas, por exemplo, para troca dos papéis que erã.m
obrigações da ELETROBRÃS por papéis estaduais e recusou, até mesmo, a liberação dos rendimentos jâ vencidos ~aqueles títulos. E o mais importante, ainda, é que
quando, finalmente, em dezembro de 1980, a Diretoria
do Banco Central toma conhecimento, pela primeira vez,
de um relatório preparado pela Auditoria do Banco, que
descreve a situação ou atualiza a situação da Corretora
Laureano, o Banco Central do Brasil se manifesta formalmente, em decisão de diretoria, a favor ou da intervenção na corretora. ou por uma solução negociada que
não envolvesse aparte de recursos especiais pelo Banco
Central do Brasil. Aliás essa decisão foi comunicada, de
imediato, ao Exm' Sr. Ministro da Fazenda.
Esses fatos demonstram, de forma inequívoca e incontestâvel, que não houve, absolutamente, dispensa de
qualquer tratamento privilegiado ou concessilo de spporte especial à Corretora Laureano. Ao contrário, no episódio, o Banco Central do Brasil foi extremamente rigoroso e agiu com absolu_ta inflexibilidade.
Eu lembraria, também, que a época entre o final de
1980_e_ o ·inicio de 1981 compreende o período em que a
atuação saneadora do Banco Central do Brasil atinge o
seu âpice. Nesse período curto, de praticamente três meses, nós realizamos cerca de 18 (dezoito) intervervenções,
inclusive num banco, Banco Regional.
Portanto, a postura antipaternalista do Banco Central
não era como eu -disse, apenas retórica, mas ela se traduzia numa ação efetiva, de modo que o mercado tinha conhecimento, tinha consciência de que teria que correr
com os riscos normais da atividade empresarial e não podería contar com qualquer esquema especial, por parte
do Banco Central do Brasil.
Com relação ao processo de intervenção, nós adotamos uma estratégia bastante pragmática, bastante objetiva. 1:. muitas vezes extremamente dificil o julgamento, a
priori, a cerca da capacidade ou não de uma instituição
sobreviver no me_n;;ado. Muitas instituições atravessam
crises transitórias de liquidez, superam essa crise e conseguem sobreviver e voltar a crescer, outras não lê_m o mesmo sucesso. Então, nós decidimos seguir uma estratégia
basicamente de acompanhar a evolução da mercada e
deixar que a situação de iliquidez aparecesse de forma
explícita, ou seja, dessa forma, dessa maneira, era o próprio mercado que estava gerando ou levando, caracterizando a necessidade de intervenção e, em muitos casos,
inclusive, esse processo levou a uma sistemática, a um
método em que os administradores das instituições, eles
mesmos s-olicitavam a intervenção ao Banco Central do
Brasil.
Com relação à Corretora Laureano, nós seguimos exatamente essa linha de ação. Nós bloqueamos o acesso da
corretora às linhas de liquidez do Banco Central e aguardamos, tão-somente, a comprovação de sua iliquidez para, então 1 decretarmos a intervenção.
Por que não foi decretada a intervenção? Só não foi
decretada a intervenção porque, exatamente, nesse momento em que o Banco Central estava já cuidando, inclu~
sive, da operacionalidade dessa intervenção, o Grupo
Coroa, quejâ vinha colocando recursos na instituição há
algum tempo, demonstrou interesse em absorver a Laureano, e, mais do que isso, demonstrou interesse em absorver a· 'Laureaho num esquema em que efetivamente
não implicava em qualquer aparte especial de recursos
por parte do Banco Central do Brasil.
Eu gostaria de ressaltar, inclusive, que já, em diversas
ocasiões, ficou caracterizado que havia um vínculo profundo entre as duas instituições, o que jâ vinha de longa
data. Eu gostaria de relembrar, aqui, que a Corretora
Laureano foi constituída, em 1967, com a denominação
de Coroa, e o Sr. Roberto Laureano, foi, durante muitos
--anos; -rrü::mo-ro-oeretiv-o- do--coriSetiio Píscal-ãa- Financeira
Coroa. Quer dizer, havia um inter-relacionamento antigo, não era uma novidade, não era uma coisa nova esse
envolvi.Jllento entre a Coroa e_a Laureano, portanto, entre o Sr. Assis Paim e o Sr .. Roberto Laureano.
Foram esses Vínculos estreitos que, praticamente, levaram o Sr. Assis Paim Cunha a aplicar, por sua exclusiva
conta, risco e responsabilidade, recursos na Corretora
J,..a.ureano. Eu gostaria,_ portanto, dedestacar com @:nfa-
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se, que não é correto, na realidade, é absolutamente falsa
a versão de que essa estratégia do Sr. Assis Paim tenha
sido, em qualquer momento, orientada, estimulada ou
imposta a ele pelo Banco Central do Bfasil.
Na verdade, a Coroa estava em um processo crescCiite
de envolvimento com a Corretora LaureanO, cujaS dificuldades aquela empresa procurava contornar ;~traves de

fornecimento de recursos, a fim de evitar a intervenção
do Banco Central. Nesse sentido, seu i!lteresse em participar na solução negociada era previsivel e natural.
Na verdade, para os Srs. terem uma idéia de_ como o

Banco Central estava determinado a realizar a intervenção na Corretora Laureano, há um aspecto muito interessante que é o fato de que uma das cláusulas do conM
trato pactuado entre a Coroa e a CorretOia LaurCaD.o,
alguns dias antes da absorção dessa corretora, explicitaM
va que o Banco Central do Brasil iria realizar. a interM
venção, caso a solução negociada não chegasse a bom
termo; quer dizer, esta é uma evid!ncia concreta de que
inclusive o Sr. Assis Paim estava absolutamente c_onsciente e convencido da postura do Banco Central doBrasil de não apoiar a Corretora LaurCano.
Por que o Banco Central aceitou a solução de mercado? O Banco central do Brasil aceitou a solução de mercado porque ela não implicava no aporte de qualquer recurso especial, por parte do Banco Central, ou seja,
como eu disse, na medida em que essa solução se enquadrava perfeitamente dentro· daqueles princípios gC:rais
que descrevi no início da minha exposição.

O que o Banco Central concedeu, então, para viabilizar a solução do mercado que, diga-se de passagem, é
sempre o objetivo-do Banco Central, quer ~izer, manter
a estabilidade do sistema financeiro, evitar soluções traumáticas, que é, em qualquer lugar do mundo, o objetivó
fundamental da atuação do Banco Central do Brasil, a
intervenção é sempre um óltimo ato, quando realmente
já não há mais alternativa, já não há mais opções, o .que
o Banco Centralconcedeufoi, basicamente o seguintç: em
primeiro lugar, 6 agências para o Banco Comercial do
Grupo Coroa; segundo, autorização para a financeira
expandir os limites do crédito que, naquela época, estavam limitados, dentro das regras da Resolução n'i' 667,
que, aliás, beneficiou também outras 18 instituições; portanto, não era um privilégio não era uma coisa feita especialmente para a Laureano e, finalmente, foi dada uma
assistência financeira, uma certa liquidez de curto prazo,
também estritamente dentro das normas da Resolução
n'i' 374, que foi paga no prazo de 6 meses.
Na realidade, quãndo nós analisanios, portanto, a solução desenhada e implementada pelo Banco Central,
não houve, realmente, qualquer favorecimento, qualquer
esquema especial. Deu-se o mín_imo neéessári~ pa~a viabilizar uma solução de mercado, não traumãttca, Já que
se tratava de uma das maiores- corretoras que operavam
no País.
-Havia uma idéia clara e uma compreensão de que esse
esquema, essa solução daria condições ao grupo Coroa
para absorver o descoberto que existia na Corretora
Laureano e, inclusive, criava: condições para uma expansão salidavel, ao longo do tempo, quer dizer, havia todas
condições.
Só para dar uma idéia, aos Srs, de números, a necessidade imediata de caixa que essa absorção trazia era alguma coisa da ordem de 300 milhões e o limite autorizado
pelo Banco Central do Brasil, esse limite exúã _de expansão para o ano de 81, era da ordem de 8,6 bilhões, ou seja, havia condições dentro das regras, dentro da legalidade, sem necessidade de lançar mão de letras frias para
viabilizar perfeitamente a -ãbsorção da- Corretora Laureano.
_
Quatro meses após a:s- negociações, á eõipreSa líder da
área comercial do Grupo Coroa-Brastel - a Sociedade
Nacional de Comercialização Integrada Ltda. (SNCI)obteve financiamento de --Cr$- 2,5 bilhões junto à Cabia
Econômica- Federal; destinado -especificamente ·a -refõi'ÇCI
de capital de giro. Nessa operação, o Banco· Central do
Brasil não teve, nem poderia ter, qualquer participação,
levada a cabo, aliás, por empresas não-financeiras do
Grupo no âmbito do Conselho de Desenvolvimento
Económico, onde o Banco Central do Brasil sequer tem
assento,
O Banco Central do Brasil soiitente teVe ciancia dessa
operação na medida em que, sendo as garantias ofereci-
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das_ exatamente as Obrigações da ELETROBRÁS (que
rastreavam empréstimos anteriores junto ao Banco do
Brasil e ao próprio Banco Central), a liberação delas exi·
gia, necessariamente, a concomitante liquidação dessas
dívidas.
Isso explica, aliás, a transferência dirCta de parte dos
recursos da Caixa Económica Federal para o Banco
Central e para o Banco do _Brasil. ~ fato evidente que
essa operação, ainda que não fosse parte das negociações
originais, aumentou a liquidez do Grupo como um todo
e, portanto, indiretamente, facilitou ainda mais a absorção da Corretora Laureano. Portanto, reduz-se ainda
mais a justrticatíva da necessidade de emissão de letras
frias ou a relação que se pretende estabelecer entre o
problema da Laureano e, mais tarde, a quebra do Grupo
Coroa.
Com relação a esse aspecto, ou seja, de que não é
possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre a
Laureano e o Grupo Coroa, já houve também evidências
mais do que sufiCientes.
Em primeiro lugar; a evidência das próprias asserilble~ias gerais do grupo Coroa que se -realizaram após a ab~
sorção, onde, nas respectivas atas, há plena e rasa quitação das obrigações do Grupo Laureano, além do mais,
com base nos lucros apurados, já distribuição de dividendos.
POi-uin-to~ a absorção foí rapidamente realizada e o
Coroa passou, inClusive, a já apresentar· resultados positvos.
Mais impressionante; todavia, é o espontâneo relatório que o Sr. As_sis _Pa_im_ Cunha_ apresentou ao Banco
Central do Brasil, em 8-9-82, em que destaca a rapidez de
recuperação da Corretora e seu significativO desempenho operacional. De resto, independentemente da ampla
evidência documental, resta sempre o bom sens9: como juStificar a ~missão de Cr$ 358 bilhões de letras
frias para cobrir obrigações da Corretora Laureano_? Os
nómeros, em sua crueza, por si sóS,-mostrari:i a cOmpleta
inconsistência da alegação. Não há, portanto, qualquer
fundamento, qualquer justificativa em tentar relaciOnar
a abosrção da Corretora Laureano com os problemas futuros do Grupo Coroa.

~GruPO

-A derrocada do Grupo Coroa-Brastel é conseqUência,
ónica e exclusiva, da gestão temerária e da inc-ompetência empresarial, que programou plano excessivamente
ambicioso de expansão das atividades do Grupo, praticamente duplicando, em poucos anos, o nómero de suas
empresas. Hoje, sabe-se que essa expansão foi financiada
de forma -criminosa, pela emissão premeditada de letras
frias, que culminou com o requinte da sofisticação eletrónica, com terminais clandestinos de computador.
Isso hoje está documentado, na própria ação e no próprio parecer, da promotora, na ação que corre no Rio de
Janeiro.
Desejo registrar aqui, emprestando-lhe a necessária
ênfase, que·a Presidência e a Diretoria do Banco Centrai
do Brasil desconheci1;1m a ocorrência de quaisquer irregularidades no Grupo Coroa,-e- seria inCóricCbível sequer
a suposição de que, tantQ uma quanto outra, tivesset?,
por algum modo, admitido_ ou_ concordado com a emtssão de letras frias, sem lastro, ou de cheques sem provisão de fundos. Tamp-ouco houve, de parte da mesma
Presidência ou da Diretoria do Banco Centra_l dQ B~sil,
qualquer orientação no sentido _de dificultar a ação fiScalizadora junto àquelas instituições financeiras.
Há nesse sentido, em primeiro lugar, uma evidência
concreta. Seis nii.!ses após a absorção da Corretora Laui'i:ano, há uma fiscalização, uma auditoria feita nos balanços _semestrais da Corretora. Portanto, não há como
defender õU justifica·r ou tentar explicar~ tese-de que fazia parte de um suposto acordo a deliberada decisão ·de
não fiscalizar a Corretora, o que seria de todo absurdo e
nunca seria aceito pela diretoria do Banco Central.

- E mais- que isso, uma m.edidâ dessa. na.turezâ seda impossível de se~_ imple~entada, no contexto ei_P._ que_ atua a
fiscalização do- Barlco Central, que é um contexto descentralizado que envolve 4 diretorias diferentes sem, eVidentemente, uma formalização, sem urna orientação expressa em documentos que caracterizassem esse fato.
_Quer dizer. realmente, é uma afirmativa absurda e gostaria de, com ênfase, aqui destacar que esse problema nunca ocorreu.
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Nós sabemos hoje, inclusive com base nos depoimentos prestados pelo Diretor da Mercados de Capitais que,
num certo estágio, houve interrupção dos procedimentos
de fiscalização, mas gostaria de destacar, com maior ênfase, que esse fato nunca chegou ao conhecimento da
presidência do Banco_ Central do Brasil.
Gostaria de deStacar também que, na realidade, para
chamar a atenção sobre a forma de nossa atuação, quando, posteriormente, é dada assistência financeira ao Grupo O:"roa, aquele emprêstimo liquidez de 25 bilhões de
cruzerros.
A Presidência do Banco Central do Brasil emiti_u ordem expressa para a realiza-ção de auditoria especíal, de
caráter amplo, em todo Grupo, que foi de fato realizada.
Aliás, é eSsa auditoria .que vai, então, mais tarde, confirmar a existência de maciça emissão de letras frias.
Finalmente, desejo que fique registrado mais uma vez,
o fato_ de que tão logo o resultado dessa inspeção apontou -irregularidades de natureza grave, detectadas nas
empresas do setor financeiro do Grupo Coroa, não se
passar mais de quarenta e oito horas (na realidade, um
fim de semana), entre o conhecimento formal da real situação do Grupo e a expedição do ato de intervenção,
que, convém assinalar, contou com expressa autorização
dos senhores Ministros da área económica. Confirma-se,
desta forma que, no episódio, o_correu a pronta e eficaz
atuação do Govetno, como um todo, e não uma deciSllo
isoladã. do Presidente do Banco Central do Brasil.
Não há, portanto, a menor consistência na suposição
de que teria havido conivência, ou omissão, das autori-dades. Pelo contrário, o Governo, assim-·COffio o mercado, durante algum tempo, foi ludibriado pelas artimanhas de um delinqUente. Decisões foram tomadas, como
não poderia deixar de ser, com base em elementos fornecidos e informações prestadas às autoridades e que, sa..
mente mais tarde, revelaram-se falsos. Com base em in·
fo-rmações recenteinente recolhida"S e, sobretudo, a partir
do depoimento prestado pelo Diretor da Área de Mercado de Capitais, verificâ~se que, infelizmente, informaçôes
de suma importância sobre o comportamento e a
atuação do Grupo não chegaram ao conhecimento da
Superior Aãmhlisi.ração do Banco Central do Brasil.
Uma vez tendo tomado conhecimento da verdadeira
situação o~tentada _pel_as ~mp~esas 4a área financeira do
GrUpo, ã-ãção-do-BãilcO Centrãl do Brãsil e do Governo
como um 'todo foi rigorosa e fulminante: decretação,
nessas empresas, do regime de intervenção, previsto na
Lei fi\' 6.024, e imediata comunicação de atos capituláveis ria legislação penal, e imputáveis aos administradores dessas mes_r:nas empresas, ao Ministério Póblico, para
pr~mta insfauraçãç. da ação penal cabível.
Assim, quando o Grupo Coroa- no primeiro semestre de 1983, quando havia um aperto de liquidez geral,
era uma fase erii que estáv~mOs disc~tindo a questão do
expurgo nos índices de correção monetária e essa incerteza com relação à correção monetária estava dificultando
um gi'aó.de n-amero de instituições financeir8.s de conseguir captar recursos no mercado para. "rolar" suas posições - solicitou assistência 'finariceira da liquidez, o
Banco Central do Brasil examinou e processou _o pleito
através da Diretoriacolnpetente, com o mesmo procedimento de rotina adotado em centenas de pedidos dessa
natureza, todos marcados pela premência que caracteriza os desequilíbrios de caixa cm instituições financeiras.
Com respaldo em infôi-rriaçôes prestadas pela área de
fiscalização do mercado de capitais de que o Grupo, naquela ocasião, apresentava situação de abs-oluta normalidade, foi acionado, pela Diretoria da Área Bancária, e o
mecanismo da Resolução fi'i' 374, cuidandoMse, inclusive,
~a Constituição dãs gii-aptias necessárias: emissão de
notas promissórias, com avãl dos dirigeiÍtes e maíores
acionistas das empresas do Grupo; direitOs creditórios
equivalentes a 120% dos empréstimos concedidos; e, en
quanto se implementava o processo de seleção e avaliaÇão- aos- 64 Im6vets-que raziam
-prano_d_C-dCSimobilizaç'ão, exigiu-se, ainda, garantia subsidiária equivalente a 9J% das ações ou quotas representativas docapital sOcial das -empresas do Grupo, inclusive as integrantes da área comercial.
Fica evidenciãdo, por conseguinte, que a ação desenvolvida, no episódio, pelo Banco Central do Brasil não
se etjgia, de modo algum, em qualquer privilégio ou ca·
rãter de ex~pcionalidade. Ao contrário, tratava-se !f~-·
8
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cumprir pre-ceito expresso constante-da Lei n' 4.595, de
31 de dezembro de 1964, d~...zelar pela liquidez e solvência das institúições financeiras", com a utilização- dos
mecanismos definidos pelo Conselho Mo_netário Nacional, a exemplo do que se faz atualmente, de forma intensa, com instituíções financeiras estaduais, em que o sa,ldo
das operações de liquidez jâ atinge valor próximo de Cr$
1.3 trilhão.
__
~
Com o decreto de intervenção, interrompeu-se o processo de desimobilização, que, evidentemente, não pôde
ser completado. Em contrapartida, contudo, ampliaram-

se as garantias asseguradas a esses crêditos do Banco
Central do _Brasil, que passaram a ser cobertos pela totalidade do ativo das instituições sob intervenção mais tarde transformad_a em liquidação extrajudicial - assim
como pelos bens, móveis e imóveis, de propriedade dos
administradores dessas mesmas empresas.
Como jâ tive oportunidade de mencionar n~te depoimento, a concessão de assistência financeira foí acompanhada de auditoria específica, de que resultou a apuração de fatos gravíssimos, dentre eles sobressaindo a
maciça emissão de letras frias e a verificação de passivo a
descoberto em mQntante superior a !JrS 200 bilhões.
imediato, obviamente, deu-se como defin_itivamente
afastada a tentativa de solução negociada, que ~e enc_aminhava de boa fé, e fez~se apliCar, Cóm todo rigor, os
preceitos da citada Lei n9 6.024, de 13 de março de 1974,
com as conseqUências que lhes são próprias, dentre elas a
automática indiSponibilidade de todos os ben_s pessoa~s
dos administr~dores do Grupo Coroa, em exercício ·nos
doze meses anteriores à intervenção, e a pronta comunicação, ao MiniStério Público, de atas a eles imputáveis,
passíveis de capitulação penal.
Por derradeiro, gostaria de ressaltar que minha administração não se limitou à ação cirúrgica de saneamento
do mercado, com as necessárias -e ·sucessivas intervenções. Foram, além dessa ação terapeutica, atacadas
as raízes dos problemas que criavam condições propícias
ao florescimento de distorções generalizadas no mercado
financeiro n-acional. De imediato, já ao se iniciar o a"no
de 1980, implantou-se o SELIC(Siste_ma Especial de Liquidação e Custódia), que representou verdadeira revolução no mercado de títulos públicos, reduzindo ao mínimo a possibilidade de operações sem last~:o, com a concomitante eliminação da figura especulativa do assim conhecidQ.ucheque voador". Também já em 1981, dei início a projeto semelhante, pertinente aos titulas privados
- CETIP (CCntral de Custódia e de Liquidação de Títulos Privados), trabalho extremamente complexo, que
veio a ser completado ·c;m meados de 1983 e já agora em
fase de implantação, e que, com a custódia centralizada,
deverá impedir, em futuro próximo, a repetição de casos
como o da Coroa. Quer dizer, são mudanças de natureza
estrutural, organizacional que vão dar maior solidez ao
mercado .linanc_eiro b~:a~Heiro.
_
Preparei e encaminhei projeto de modifiCSçã_o da leg_islação vigeilte, para cónleinplar especificamente os crimes
do mercado financeiro e de capitais. Esse projeto ·de lei
fof!ei::enleiiierite---:encamrnhado ao_Exm~> Sr. Ministro da
Justiça, já OOm rrianifeStação da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, do MinistériO da Fazenda.
No âmbito -interno do Banco Central do Brasil, foram,
em minha administração, desenvolvidos diversos estudos, visando ao aperfeiçoamento da máquina fiscalizadora, e que concluíram pela conveniência de se unificar a
ação de fisCalização, atualmeilte dispersa em quatro diretorias. Esse projeto foi remetido ao Ministê_rio da Fazenda, onde se encontra sob exame e !lpreciação.
Ao rever agora toda a evolução dos acontecimentos de
maneira objetíva, calcada exclusivamente nos fatos concretos e não em versões fantasiosas, inventadas e propaladas por falsário confeSso, fica a evidência da forma absolutamente c_orreta e criteriosa com que atuo_u a Presidência e a Diretoria do Banco <:entrai do Brasil, tanto
no episódio da Corretora Laureano como no caso
Coroa-Brastel.

J?e

As falhas verificadas na área de fiscalização já foram
objeto de processo administrativo disciplinar, para apuração de responsabilidades. Mas esse fato, embora lamentável, não pode, de forma alguma, servir para justificaro procedimento ilfcito de administfãdores do Grupo
Coroa, nem serve a indevidas extrapolações acerca de
conivência ou omissão - que jamais ocorreram - da

Autarquia Federal como _u,m tod9 e de sua Presidência e
Diretoria, em particular. Independentemente de falhas
burocráticas, a que nenhuma instituição está imune, não
hã fiscalização que possa antecipar todas as maquinações de mentes criminosas. Nem é funçjo dos agentes
de fiscalização eliminar c_ompletamente o risco de _mercado. Isso é verdadeiro, mesmo em países que contam com
muito maior tradição nes~a área, como os Estados Uni-dos e Alemanha onde também tem havido insolvência de
__
instituições financeiras. _
_
A palavra e a açãQ de homens de bem e com larga folha de serviços prestados ao Pais - como é a esmagadora maioria dos funcionários ~ da _Diretoria do Banco
Central do Brasil - não pode ser colocada no m~mo
planO daqUela de quem- cOnfessa a prática de atos delituosos; A verdade não pode ser manipulada, a pretexto
de interesses escusas, do sensacionalisrrio barato, ou
mesmo a favor de ambições políticas pessoais, que certamente não refletem a nobre dimensão da verdadeira ação
política, senipre voltada para os superiores interesses do
País e cuja expressão maior está aqui representada no
Congresso Na~ional.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palã.vra ao nobre Senador j oão Calmon, para fazer as indagações que S. Ex'- desejar.
O SR. JOÃO CALMON - Antes de fazer_ qUalquer
indagação ao ilustre Professor Langoni, eu gostaria ·que
V. Ex'- satisfizesse a minhã curiosidade em relação ao art.
173 do Regimento que se refere a Col_Ilissões de Inquérito. Tendo sido uma tradição, rigorosamente respeitada
em todas as Comissões de Inquérito, que- o depoente·
convocado para uma CPI precisa, antes do inJcio do seu
depoimento, assumir o compromisso de dizer a verdade.
Quando alguém é convidado para uma comissão técnica
ou mesmo para uma comissão especial, esse compromisso, eu diria, esSe juramento não é exigid'?~ mas quando se
trata de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo
menos é a minha experiência de 22 anOS, nêsta Casa, o
Regimento exige que o depoente preste este compromisso, antes meSmo de fazer as suas declarações. Essa indagação, obviamente, nãO tem como alvo o Professor Langoni, porque ele tem um raro privilégio, ele tem uma
cara que inspira confiança, mas eu me refiro,_ especificamente, ao cumprimento desse art. 173, antes mesmo de
formular qualquer indagação ao Mestre Langoni.
Refere-se o Regimento a compromisso: inquerir testemunhas sob_ compromisso. Eu tenho ouvido_ esse compromisso, antes de ser prestado o depoimento. O Professor_Langonijâ prestou esse cOmpromissO em outra CPI.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ext- tem razão na questão de ordem que levanta, desde que é ex-.
pressa, no art. 173 mencionado, que a inquirição das testemunhas deve-se fazer sob compromisso. Nós, por um
lapso, não temos tomado o compromissO.
O SR. JOÃO CALMON -E por lapso meu. não tem
sido pedido ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Parece-me atê
que a questão de depor a testemunha sob compromisso,
de certo modo, seria dispensável, porque a verdade ou
não dos depoimentos prestados acaba por ser devidamente apurada, no confronto dos fa~os.
Mas eu acho que Sua Senhoria o Sr. Carlos Langoni
não se negará a dizer que jã prestou o seu depoimento
!!Ob compromisso, estendendo_-o ~s reSpOStas que venha
a dar às indagações dos Srs-. CongreSsistas.
O SR. CARLOS LANQONI- Per~eitam~nte, nobre
-Senador. Se V. Ex• desejú, inclusive, eu posso ler o ter. mo de compromisso de novo, se for preciso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) não é preciso.

Eu acho que

O -SR. CARLOS LANGONI - Prestei meu depoimento, evidentemente, tendo em contaº que prescreve o
regUlamento, e esse compromisso de dizer a verdade s_e
esteri.de também aos debates, às respostas que darei,
quando solicitado.
O SR. PEDRO SIMON - Apenas, Sr. Presidente,
com o devido respeito à testemunha, eu solicito a V. Ex•,
havendo um requerimento a ser apreciado pela Comissão, como agora nós temos quorum que seria interessante
ser apreciado neste momento, porque, provavelmente,
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ao final~ reunião, nós nãt? teremos o quorum ql!e temos
agora.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- E!Noria o seguinte:_ logo após a inquiriÇão, nós, então, colocaríamos
em apreciação.
O- requerimento é de V. Ex•?
O SR. PEDRO SIMON -

1':.

d

SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Mas, já que
iniciamoS este processo, vamos continuar nele.
O SR: JOÃO CALMON- Prgfess~n Langoni, depois
de prestar-homenãgerri Que V. Ex• merece, eu gostaria de
iildaiiir·sobre a afirmação de V. Ex• de que não houve,
ao longo da sua gestão à frente do Banco Central doBrasil, qualquer omissão, se realmente essa afirmação não
merece ser questionada.
V. Ex• declarou, no seu depoimento, que adotou uma
política de combate ao paternalismo, em relação ao nos~
so sistema financeiro. Realmente, ao longo de sua gestão, foi decretada intervenção em 76 organizações da
área do mercado financeiro. V. Ex• adiantou que fazia
questão de não utilizar paternalismo, e, também, uma
das suas metas era educar o investidor. V. Ex• fez uma
comparação, inclusive, entre rentabilidade e risco. -

A -mlriha driVfda, Professor Langoni, 6 se o Banco
Central não exagerou um pouco nessa preocupação de
submeter o investidor a risco.
Nós sabemos que o grau de instrução e educação, e V.
Ex• é mestfe também nesse setor, do povo brasileiro, em
geral, o nível não é dos mais altos. Talvez como conseqUência dessa política que me parece pouco elogiãvel do
Banco Central do Brasil, configurou-se o maior escândalo da história do mercado financeiro, em nosso Pais, em
todos os_ tempos. De acordo com os dados divulgados
affiplamente, o Sr. Paim conseguiu uma proeza que lhe
dá um campeonato mundial, medalha de ouro, em qualquer olimpíada, em termos de fraude, de crime contra a
economia popular, emitindo o equivalente a 686 milhões
de dólares em letras frias, de acordo com vários depoimenros aqui tomados. Ainda anteontem, se não me engano, o interventor do Grupo Coroa anunciou, já de ma-:
neira categórica e definitiva, que todos os que compraram ações - letras de câmbio da Coroa, não deveriam
receber a devolução de um cruzeiro sequer, seria inteiramente impossivel.
Então, a minha pergunta, Professor Langoni, é esb,l:
não teria o Banco Central do Bras~ cometido o grave erro, o pecado mortal de excessiva omissão, não revelando, concretamente, nenhuma efici~ncia, em termos de
fiscalização, permitindo essa avalanche de emissão deletras de câmbio frias? V. Ex•, no seu depoimento, salientou que só num determinado momento, quando a Corretora Coroa, a Financeira Coroa pleiteou um socorro, é
que foi, então, determinada pelo Banco Central a auditoria. Então, em época recorde, foi logo descoberto esse
-cderrame de letras frias.
No seu caso específico, Professor Langoni, eu acho
que nínguém, neste País, teria o direito de duvidar d~ sua
correção, da sua honradez, do seu devotamento ao Interesse público, tudo isso, realmente, está fora de discus-são. Mas, creio que o Banco Central, mesmo ao longo de
sua gestão, cometeu pelo menos o grave pecado- eu estou querendo ser até diplomata, usar urna linguagem
bem diplomática- o grave pecado da omissão. Porque,
realmente, isso ocOrrer no Brasil, com _o Banco Central
do Brasil, que sempre mereceu o respeito de todos nós,
ocorrer um derrame de letras frias num total equivalente
a 680 milhões de dólares, sem que nada disso fosse detectado, a não ser tarde demais...
Seria esta, Professor Langoni, a minha colocação a V.
Ex.•, porque V. Ex• deu mais um exemplo que o ~onra
muito, e hâ poucos exemplos desse tipo no Brasil, alguém que foi Presidente do Banco Central do Brasil e
que recusou, ao deixar esse posto, convites - e houve
certamente dezenas de_convites- para exercer qualquer
cargo_ de direção em estabelecimento do mercado financeiro e, mais do que isto, V. Ex• hoje ê diretor ou proprietário de uma empresa de assessoria e faz absoluta
questão de não aeçitar nenhum contrato col!J qualquer
entidade do mercado financeiro, bancos ou _quaisquer
outros. Prestando, portanto, mais uma vez esta homenagem, eu formulo a indagação a V. Ex•

Outubro de 1986
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI-- Muito
obrigado, Senador João Calmon, pelas suas colocações,

pelas suas palavras, sempre muito amigRs no que dii: reSpeito à rhinha atuação pessoal.
Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que a
fiscalização, como eu disse, em Qualquer país do mundo,
e particularmente num País ainda em desenvolvimento
como o Brasil, ela, realmente, não~ perfeita. Quer dizer,
ela apresenta falhas, hã sempre deficiência de pessoal, no

Banco Central do Brasil, inclusive, hã o problema da
própria Organização da fiscalização, como eu destaquei,
porque a fiscalização está pulverizada em quatro diretorias; e eu procurei, desde que assim o Banco Central, tentar uníficar essa ação, criando uma diretoria específica
que daria, inclusive, o acessO mais direto do Presidente
ao problema da fiscalização, porque o que acontece, no
Banco Central, ê que a fiscalização está afeta a nível de
chefias de departamentos que têm total autonomia e é
um processo que se toma por quase como acontecendo
quase que naturalmente, quase da ação fiscalizadora
com a Presidência do Banco.
De qualquer maneira, como eu disse, mesmo que a fi,s,calização fosse mais sofisticada, mais eficiente, nesse
caso específico, tratava-se de Cmissão de letras friaS Coni
requintes de imaginação, de sofisticação que tornaria, de
qualquer maneira, muito difícil a identificação desse
problema, na sua dimensão toda. Ou seja, tratava-se-deinstalação de terminais remotos de corriPutaaor ,-:-em locais, inclusive, escondidos nós descobrimos um volume
grande de letras frias que-estavam guardadas-em lOcais
fisicame-nte distantes da instituição. Quer dizer, ·era real~
mente uma tarefa quase de investigação policiill. Na realidade, a fiscalização- e auditoria se baseiam necessariamente nos registras contábeis da instituição.- Essas operações de caixa 2 ou letras frias, Por definição, são feitas
fora dos registras contábeis normais. Portanto, isso já
cria um dificUldade inicial.
No caso, por exemplo,_ da Coroa, a auditOria qu-e -eu,
inclusive, diretamente mandei rea1izar, a partir da concessão do empréstimo de 25 bilhões, conseguiu detectar a
evidência de letras frias, na m"edida em que -o -pr6prio "Sr.
Assis Paim revelou, no processo de negociação que esta~
va realizando ·c-om outro grupo financeiro, que parecia
haver alguns pequenos problemas. Então, a partir dai ê
que se foi buscar o_ fio da meada, porque não seria fácil,
mesmo _em auditoria específica e ampla, com base em livros, detectar esse volume todo dp letras frias.
De qualquer maneira, como hoje há jâ suficiente evidência, e isso inclusive só tomei conhecimento a posteriori, houve, de fato, ao longo do processo como eu mencionei, uma falha no processo de fiscalização. Quer _dizer, isso está hoje bastante documentado e está sendo objeto, inclusive, de uma ação concreta, do ponto de vista,
inclusive, administrativo, eventualmente até com desdobramentos maiores na Justiça, que houve, realmente,
essa falha da fiscalização, o que certamente impediu que
nós pudéssemos, talvez, detectar, jâ hã ·mais tempo, o
problema.
Do meu ponto de vista pessoal, quer dizer, do nível da
minha responsabilidade,- da minha aÇão, Senador, ·o poii.:
to fundamental é que no momento ert?- _q~e tomei conhecimento, em função de uma auditoria que eu m6alío
mandei, pessoalmente, realizar, quer dizer, a min~a ãção
foi uma ação concreta e direta, não houve postergação
de decisão. Eu tomei -informação da reãf situação do
Grupo, numa sexta-feira à noite, na segunda-feira, de
manhã, já estava fazendo a_ int.ervenção no Grupo. -Evi·
dentemente, eu não poderia atuar de forma diferente, na
medida em que eu não tinha os elementos acerÇa da situação real do Grupo. No momento em que tive acesso a
essa informação, a ação, então, rordireta e fulminante,
como, aliâs, foi sempre a minha atuação, durante esses
três anos e meio no Banco Central do Brasil.
O SR. JOÃO CALMON- Em relação a V. Ex•, pelo
menos, no meu espírito, nunca houve nenhuma dúvida a
respeito da sua correção. Mas, eu me referi apenas ao
problema da omissão de uma instituição da importância
do Banco Central do Brasil, que descobriu tiiuito tarde
esse derrame, realmente sem precedentes, essa emissão
sem precedentes de letras de câmbio frias.
V. Ex' salientou qt.ie houve falha de fiscalização e é
apenas necessârio lamentar que uma organizaçilo da importância do Banco Central não tenha descoberto, em
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tempo, essa-avalanche de letras frias, no total equivalente a ma,is de 680 milhões de. dól.ares.
Eu sei,- Professor Langoni, que a sua posição, como
depoente, é um pouco difícil, em face da pergunta que eu
vou formular agora, mas houve um compromisso financciiro que, no seu caso, seria atê dispensável de dizer toda
a verdade- sobre as penas da lei. De maneira que CU ine
sinto no dever, cumprindo a minha missão nesta C.P.I,
de fazer indagação mais delicada. Mas ouvimos aqui na
C.P.I depoimentos do Sr. Assis Paim Curiha, do Sr. AI.:.
varo Armando Leal. FOi revelado, através desses depoimentos._ que o Sr. Álvaro Armando Leal acompanhou o
Sr. Assis Paim Cunha ao Palácio do Planalto. E, em virtude de o Sr. Álvaro Armando Leal ter sido sócio na firma de Assessoria Pécora e Leal, em virtude de o Sr. Flávio Pêcora ter sido sócio do Sr. Álvaro Armando Leal,
seu acesso ao Palácio do Planalto, à SEPLAN, à ârea do
Sr. Flávio Pécora e do Ministro Delfim Netto, o seu
acesso era realmente privilegiado. O Sr. Armando-Leal
declarou, na C.P.I, que o Sr. Assis Paim não tinha nem
se quer condições físicas, neni psíquicas, de traduzir de
maneira adequada o seu _pensamento. Foi neCCSsâriO;
portanto, que o próprio Alvaro Armando Leal falasse
em_seu nome ao Sr. Flávio Pêc_ora. Essa intervenção do
ex-sócio do Sr. Pécora foi, realmente, coroada de êxito
fulrniQanJ._e por, que foi atê interrompida uma reunião da
qual participava o Ministro Delfun Netto e, logo depois,
_houve a liberação dos recursos que estavam sendo pleiteado_s pelo Sr. Assis Paim Cunha.
Por outro lado, nesse depoimento, ficou evidenciada a
existência de um telefonema _do Ministro Delfim Netto
ao Sr. Assis Paim Cunha, no Rio de Janeiro, mais ou menos nos seguintes termos;, .."B necessário QUe voe~ vá ao
Aeroporto _Santos Dumont, frete um jatinho e se dirija
imediatamente para Brasilia. Voe! estará sendo esperado
na_ Sede do Banco Central por diretores que lhe vão expor um assunto da maior gravidade. O Sr. Assis P-aím
atendeu o pedido, o apelo do Sr. Ministro Delfim Netto,
dirigiu-se a Brasflia e, realmente, apesar da hora avançada da noite, mais de meia noite, estavam lá ó Diretor c
outros altos funcionários do Banco Central, mobilizados, esperando pelo Sr. Assis Paim CuD.ha. Foi exposto,
então, ao Sr. Assis Paim, pelos altos funcionâríos, inclusive um Diretor do Banco Central, a dramática sitUação
da CorretOra Laureano e lhe foi feito um apeio para que
encampasse, assumisse o controle da Corretora Laureano. V. Ex•, quando Presidente do Banco Central doBrasil, e foi nessa êpoca, tomou conhecimento desse tráfico
de influência tão fantástico "do Sr. Armarido Leal junto
ao seu ex-sócio na firma _eécora e Leal. Tomou coilheci:mento ou autorizou essa reunião de D_iretores do Banco
Central, altas horas da noite, desrespeitando tod;ls as
praxes daquela instituição, para. transmitir ao Sr, Paim
esse apelo em favor de uma providência que evitasse a
explosão ou a quebra da Corretora Laureano?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI -·sena·
dor, -agradeço as suas perguntas, porque elas são realmente muito pertinentes e permitem que eu esclareça alguns pontos.
Em primeiro lugar, eu diria que o Sr, Assis Paim não
precisaria de quillquer apoio ou de qualquer ajuda do Sr.
Álvaro Leal, para conseguir juilto ao Banc.o _Central
aquilo que, na realidade, seria uma obrigação do_ Banco
Central, ou seja, uma ínstitufção financeira que atravessa
uma crise de liquidez, uma crise de caixa, ela tem o direi~
to de ter acesso aos mecanismos de liquidez do Banco
Central do Brasil. Por que o Sr. Paim, realmente procurou primeiro os Ministros da área econômica, especifica~
mente o_Ministro Delfim Netto, realmente eu não tenho
nenhuma explicação maior, a não ser o fato de que sendo, também, um grupo com uma enorme projeção na
área comercial, portanto, um grupo de menor projeção
na área não financeira, certamente é um assunto que me..
recia a preocupação e a atenção do Sr. Ministro do Planejamento. Se fosse apenas o caso de uma instituição financeira, de um banco, eu acharia, de fato, estranho apesar de que, algumas vezes, principalmente no Brasil, hã
'essa tendência natural dos empresários quererem falar
com o Ministro do Planejamento, com o Ministro da Fa·
zenda. Mas, no caso do Sr. Assis Paim, eu chamaria a
atenção de que se tratava de um grupo económico, a par·
te financeira e a parte comercial, com cerca de 8 mil empregados, e a intervenção na área financeira teria, certa-
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mente, um impacto sobre essa ativida:-de comercial. Talvez, aí esteja, realmente, a razão por que ele foi procurar
o Ministro do Planejamento.
Gostaria de dizer, também, que não houve nenhuma
reunião especial, para tratar desse assunto. Nós estávamos, na verdade, se não me falha a memória, cuidando
de alguma coisa relacionada ao Fundo Monetário Internacinal. Estávamos reunidos, por coincidência, estávamos lá o Sr. Ministro Ernane Galvêas, o Ministro Delfim Netto, inclusive o Secretário Geral, Pécora e o Dr.
Meirelles. E, na saída dessa reunião, ê que tomamos conhecimento, o Ministro Delfim Netto nos informOu, de
que havia esse problema de liquidez do Grupo Coroa
Brastel e ele solicitou que OBanco Central cuidasse do
assunto. Achei uma atitude absolutamente normal e instrui', de imediato, o Dr. Meirelles,jâ que se tratava de um
assunto da autoridade bancária, para, então, cuidar do
assunto e receber o Sr. Assis Paim Cunha. O assunto fôi,
ehtão, tratado pela área operacional.
Gostaria de dizer, também, que as decisões com relação ao empréstimo foram tomadas estritamente pela
ârea operacional do Banco Central. Não houve, realmente, interferência de ninguêm, não houve telefonema
ou- ação de qualquer pessoa, seja do Presidente do Banco
Central, do Ministro da Fazenda ou do Ministro do Plan~Jarnento. Quer dizer, a área operacional analisou,
como eu disse, anterioimente, a situação da instituição.
Havia a informação da fiscalização de que a situação do
grupo era normal, hã cerca de 18 meses o grupo não solicit_ava recursos de liquidez. Portanto, naquelas condições, não haveria por que negar essa assistência ao
Grupo CofoaJBrastel, como, aliás, volto a insiiitir, O
Banco Central faz diariamente um sem-número de inscrições, indusive, hoje, com um grande número de banc_os estaduais. Portanto, não era nenhum fato extraordinário ou rato especial.
Com relação à questão que V. Ex• colocou da reunião
aVançada na noite, que é apresentada, muitas"vezes, de
uma maneira maldosa, como se fosse alguma coisa assim
muíto especial, para resolver um problema.de umâ instituição financeira, na realidade, o que ac-onteceu, Senador, é que a Corretora Laureano, estava, naquele dia, no
fim da tarde, com uma posição, um cheque descoberto.
E nós tínhamos decidido, no Banco Central, que não
daríamo-s- recurso à Corretora Laureano. Essa foi uma
atitude que eu tomei, pessoalmente minha. _O Banco
Central não daria nem mesmo linhas de liquidez à Laureano. O Sr. Roberto Laureano e um outro Diretor, eu
não me lembro bem o nome, vão portanto, ao Banco
central, na realidade, já parâ nós cuidarmos do processo
de intervenção, que era iminente, até porque eleS tinham
assinado, cerca de dez dias atrás, um compromisso em
que, se não houvesse; naqude período, uma solução negociada, eles solicitariam uma intervenção. Então, eles
estavam no Banco Central, à noite, já cuidando com o
Dir_etor_da área bancária, eu não estava envolvido diretaM
mente nesse assunto, mas cuidando da operacionalização da intervenção. Era uma das maiores corretoras
do Brasil e certamente seria um problema traumático,
nós estávamos cuidando dos aspectos inclusive fori!üiis.
Quando, então, nessa reunião, o Sr. Roberto Laureano
ou o seu Diretot, ou ambos, não poderia precisar, transmite a infOrmação de que o Banco Central aguardasse,
porque o Sr. AsSis Paim Cunha, estava vindo ou viria a
Brasília com uma solução negociada que atenderia, íriclusive, aos interesses do Banco Central do Brasil. Ele sabia irúiíto- bem que o nosso posicionamento era não reattzar qualquer esquema de solução negociada que não
fosse estritãmente dentrO das regras não paternalistas ou
dentro das regras que eu defini, no iníCiO-da minha exposição.
Evidentemente, a decisão do Banco Central -e aí inclusive já com o conhecimento do Governo, como um
todo- foi de que valeria a pena receber o Sr. Assis Paim
Cunha e conhecer a proposià que ele iria apresentar. E é
nesse momento, então, que eu, inclusive, instruí, para
que o Dinitor do Mercado de Capitais, também participasse da reunião, para, em conjunto, então, os dois deci·
direm se nós iríamo"s, de fato, confirmar a intervenção
então iminente ou ifíilmos aceitar a proposta do Sr. Assis
Paim Cunha.
Gostaría-, também, de relembrar que o Sr. Assis Paim
Cunha tinha o maiOr interesse na solução negociada,
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porque, na verdade, ele tinha jã cerca de 180 milhões
aplicados na Corretora- 180 milhões, cujo valor deresgate representava 300 milhões, ou seja, 50% do patrimônio de sua financeira. Portanto, a intervenção na Corretora Laureano representaria para ele, no mínimo, uma
perda, de 100 milhões~
Então, é evidente, Senador, que, e isso me parece óbvio -numa situação como esta, tendo ele, inclusive, participado d_e um contrato, dez dias atrâs, em que previa a
intervenção da Corretora, que não estivesse ele acompanhando essas negociações, pari passo, e que ele próprio
não tivesse o maior interesse em participar de uma solução negociada, porque a intervenção à Laureano, naquela noite, iria ter um efeito direto sobre s_eu património_. Então, foi ex.atamente isso o que o·cJYrreu e fica, portanto, fácil de enteder por que essas negociações se estenderam e ocorreram, inclusive, ao longo da noite, porque,
na realidade, nós jâ estávamos num processo de encaminhamento para a intervenção. Não sei se esclareci os
pontos básicos.
O SR. JOÃO CALMON- Antes de iincúrar aindagação, gostaria apenas de focalizar a pergunta já formulad~: a preocupação de V. S•, quando Presidente do Banco Central foi nào apenas sanear o metcãdo e evitar soluções paternalistas, mas também educar o investidor. Y,
S• não entende que foi levada a um extremo realmente
imperdoável essa preocupação de educar o investidor,
provocando prejuízos imensos a centenas de milhares de
__
_
__
brasileiros?
Vou·agora prestar um depo~mento sobre o_meu Estado nata.!: o escândalo começou, foi descoberto ou foi_ de_-.
tc:ctado, inicialmente, na Capital do meu Estado, em Vitóri~: foi a primeira vez que surgiu, concretamente, o sinal da derrocada; foram milhares e milhares de conterrâneos meus que acreditaram na seriedade do mercado financeiro do Brasil, colocaram as suas poupanças na
compra de letras de câmbio da Coroa e já tomaram conhecimento de que não deveriam esperar a recuperação
de um cruzeiro sequer. Houve, professor CarlOs Langoni. at~ casos de suicídio, em Vitória: pessoas não investidores que querem enriquecer na base de procurar alta
rentabilidade, mas gente modesta, gente do povo que em
vez de por o seu dinheiro em caderneta de poupança, foi
atraída pela letra de câmbio da Coroa, pensando que
esse mercado estava sendo ra.:wavelmente fiscalizado.
V, S• não. acha que essa preocupação de educar o investidor foi levada realmente a um extremo, eu diria, indesculpável?
O SR. CARLOS .GERALDO LANGONI- Nobre
Senador, volto a repetir: em primeiro lugar, realmente
não hã fisCãlizaçãõ perfeita, quer dizer, mesmo Com o
sistema sofisticado de fiscalização, quando se trata de
pessoas com o espírito de enganar a sociedade, com o
espírito d.e enganar o mercado, há sempre formas de encontrar esses meio.s. S.eria necessário quase que uma ação
policial de investigação permanente, Acho que, de um lado, temos que manter essa idéia de que aplicações no
mercado financeiro têm sempre uma certa margem de
risco.
_
Reconheço, entretanto, e por isso, inclusive, discuti
aqui e aventera V. Ex• que nós precisamos aperfeiçoar,
sob o ponto de vista estrutural, o mercado financeíro,
para que essas situações não mais se repitam ou minimizar a possibilidade de repetição. Para isso eu já estava
desenvolvendo um. projeto ·que gostaria de detalhar um
pouco mais, para que o Senador percebesse o alcance
·desse projeto, em que haverá uma custódia centralizada
de todos os papéis privados, ou seja, todas as instituiçõeS
privadas terão que colocar esses papéis nUma custódia
centralizada sob a administração do Banco central.
Portallto, o controle dessa custódia tornarã impoSsível
a emissão de letras frias sem lastro. Nós realmente temos
aí uma solução definitiva para o problema, quer dizer,
acabarâ realmente esse risco que é utn risco tetrívi::l, que
é um risco associado não a,o C'omplemento nOrmal do
mercado mas a uma ação crimínosa. E, nesse sentido,
concordo com V. Ex•.
Com relação especificamente à questão do pequeno
aplicador da Coroa -nós vamos distinguir aqui o e·speculador, as grandes corretoras que especulavam com o
papel do pequeno apHcador, Tínhamos, inclusive, uma
sugestão, quando ainda estava no Banco Central, que
~ra de tentar atender pelo menos a esse grupo- de peque-
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no aplicador, pelo me.nos no que diz respeito ao seu patrimônio, ao seu capital, usando para tanto os recursos
que poderiam ser derivados da venda das cartas-patentes
do grupo, o que seria, inclusive, Lima solução que, num
certo sentido, sem desembolso de recur&os públicos,
a1e.nderia a essa_ fa~xa do pequeno aplicador que realmente não tinha ou não tem as info_nnações mais_ concretas sobre o mercado de capitais.
Agora, a solução definitiva é relamente _essa reforma
no mercado financeiro: a implantação do CETIP que
nós iniciamos e desenvolvemos e finalmente agora está
em fase de implantação. O CELIC, que é as:;im um irmão gêmeo do CETIP, acabou com esse problema na
área de títulos públicos.
Acredito, portanto, que essa reforma estrutural irá representar, aí sim, uma nova fase no metca._do financeiro,
no mercado dos artigos financeiros privaôOS e representará um enorme avanço em termos de segurança para o
iiivestidor.
0 SR. JOÃO CALMON - Muito obrigado.
~~Õ SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Com a palavra o Senador Virgílio Távora, para fazer as indasações.
O SR. VIRG1LIO T ÃVÕRÁ - Meu caro professor,
conhecemos V. S• de longe-e sabemos do seu carãter e da
sua capacidade de ação. Portanto, não vam.os aqui fazer
pergunta nenhuma à pessoa e sim ao Banco, à insti"tuiçã'o.
Quando da absorção da Corretora Laureano que o Sr.
Assis Pairo Cunha aqui apresentou, como o lixo da sua
desgraça - e se ele confundindo passivos com o deficit
....... mas, em todo o caso, aqui apresentou um peso que
caiu sobre a Coroa-Brastel ou mais precisamente sobre a
Coroa, desseS· 55 inifhões de dólares, itzemos o cálculo
que, à época, dava 80 bilhões de cruzeiros: Mas a justificativa para o lançamento - justíficativa, não, explicação, porque não é justificativa nenhuma - a explicação para o lançamento de tantas 'letras frias foi do des~quílí9rio que deu a seu conjun.to esta aquisição que
afirmava ser forçada e que já vimo's, Por vários motivos,
que não o foi. Não há explicação para, mesmo em termos aéticos, 88 serem cobertos., pela época, por 355 apresentados por v. s•.
A pergunta é: O Banco Central, quando houve essa incorporação, que o Sr._ Assis Paim Cunha apresentava,
logo em seguida, como resultados alvissareiros are-com..:.
posição quase que iristanfânea dessa corretora Laureano
incorporada ao patrimônici seu, não passou nunca em
dúvida na cabeça dos dirigentes do Banco Central que
algo estava errado nisso e_ que, da noite para o dia, uma
corretora deSsa não poderia apresentar sua aquisição
como um negócio bom e rentâvel, como afirmou o Sr.
Assis P3im- Cunha? Esta é a pergunta que fazemos.
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Obrigado Senador.
Eu diria que não, exatamente porque aquilo que o
Banco Central concedeu ao Grupo Cõroa para absorver
a Laureano, e;ra absolutamente suficiente para uma recuperação dentro das regras da legalidade.
Na verdade. os dados do Banco Central confirmame jâ existe~ inclusive, docúmentação nesta Comissão a
esse respeito- de que o passivo·a descoberto que é, na
verdade, vamos dizer assim, o furo da Laureano, ou seja,
a diferença de exigibilidade e ativo, era estimado, em fins
':Íe 1980, em cerca de 300 milhões de cruzeiros, alguma
coisa da ordem de 4,6 milhões de dólares e não 55 milhões, como o Sr. Assis Paim descreve.
Ora, eu dei um número. Somente o limite extra de expansão, limite legal, que poderia ser realizado com base
em lastros legais, porque ele tinha operações comerciais
e financeiras de 6 a 8 bilhões. Então, realmente, ele tinha
todas as. condições para cobrir essa necessidade de caixa
com a colocação de letras normalmente, letras legais,
com lastro, sem qualquer problema. Além do mais,
como nós sabemos, ele foi beneficiado, ainda, o grupo
como um todo, com a operaçã:"o da Caixa Econômica Fe~
dera! de 2,5 bilhões de dólares que -deu, na realidade,
maior liquidez a seus ativos de long_o prazo. Portanto, as
condições que ele tinha, já não só a partir de julho, mas
desde o inicio da absorç~o. eram suficientes para a recuperação. Na verdade, o Banco Central deu o mínimo necessário para viabilizár a situação. Mas era uma situação
que daria condições de ele expandir sem precis-ar usar o
recurso da letra fria. -
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O SR. VIRO I LIO T ÃVO RA - No primeiro semestre
de 1983, o Grupo Coroa apresentou dfficuldades de liquidez, não foi -íSso? Então, no dizer de V. Sa. o Banco
Central do Brasil examinou e processou o pleito, através
da diretoria competente.
Outro assunto que nos causa surpresa e gostaríamos
que V. Sa., aqui, bem o examinasse. Como, de repente,
não causaria espécie ao Banco Central, esse aperto de liquidez, se nos balanços anteriores apresentava tudo
como esplêndido?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Não.
Tanto nos causou espécie, Senador, que nós, de imediato, autorizamos ou instruímos uma auditoria ampla no
grupo. QUer dizer, até que no momento do pedido da assistência, as indicações, as informações da fisc~li.zação de
que o grupo sé apresentava numa situação normal. Ele,
inclusive, não tinha ido ao redesconto há dezoito meses.
Portanto, concedemos o empréstimo de liquidez, de
emergência, dentro das regras da 374 mas, ao mesmo
tempo, instruí especificamente, ao Dr. Meirelles que fi_z.çsse uma auditoria; e essa auditoria- é que, mais tarde,
irá, inclusive, poder chegar até à constatação de letras
frias, ajudado pelo próprio Sr. Assis Pairo, porque, como
eu disse, é nru; negociações que ele revela que poderia haver problemas• de letras sem lastro.
O OSR. VIRGIÜc:YTÃVORA- Quando o Sr. Paim
- se _v. S• se recorda - revelou _ou deixou a entender
que haveria essas le_tras sem lastro?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Somente
na tarde de sexta-feira- é essa a infOrmação que eu tenho, p-orque, de novo, estão sendo tratados pela à operacional - havia uma tentativa de solução negociada,
como nós sempre fazemos, quer dizer, a intervenção~ a
última opção. E, no fim da tarde de sexta-feira, quando
essa solução negociada já estava em andamento, 8 que
ele revela ao empresário que, então, negociava -com ele,
que poderia haver algum problema, mas uma quantia
muito pequena. Mas isto foi suficente para que nosSOs
auditoreS percebessem que a coisa poderia ser mais grave. E.. aí, então, é que se consegue descobrir, inclusive, as
letfas que estavam guardadas num local físico_ distinto.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Dr. Langoni, nós fazemos e:ssas perguntas, porque na sua gestão - c vamos
lhe render uma homenagem, que não é favor nenhumhouve mais de 80 intervenções. E me recordo muito do
célebre caso Tieppo que contra tudo e todos, pressões de
sociedade muito grande- o homem era muito bem relacionado -Houve a intervenção, com muito sucesso, do
Banco Central. Não tenho a menor dúvida que V. S• se
portou com a irrepreensível firmeza, à frente do Banco
Central, principalmente na sua ânsia de reformar e dar
maiores instrumentos- para agir, como é o caso da
CETlP- eu estava dizendo do mecanismO CETIP; e da
CELIT, aliás, V. S• aqui jâ salientou. Nós nos damos
- como absolutamente satisfeitos por suas explicações,
mas tememos, realmente - permita que lhe diga- que,
hoje, com o aprimoramento dos meios da informática,
como houve escândalos em outros parses a:í, que o Banco
Central não esteja aparelhado para descobrir outros
Pains que possam existir por ai.
Eram estas as minhas observações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a
palavra ao-nobre Sendor Mauro Borges.
O SR. MAURO BORGES_-_Gostaria de perguntar
ao Professor Carlos Langoni se S. S,. poderia dizer se a
sua saída do Banco Central teve relação direta com o
problema da Coroa?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não, Senador, de forma alguma. Eu, inclusive, jâ expliquei isto
em diversas ocasiões. A minha saída se deu, basicamente, a uma divergência com relação ao programa de ajustamento, que estava impHcito na nova carta de intenções
do Funda. Eu estava consciente de que as metas que o
Fundo exigia do Brasil, naquele momento, ou eram me-tas--impossíveis, que não seriam cumpridas e, portanto,
iriãin gerar, necessariamente, ó ônus para o Govenro em
termos de credJ.Oilidade pela necessidade de refazer cartas comum a certa freqUência, ou , então, para serem
cumpridas iriam nos exigir tamanho custo social que,
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para mim, seriam inadmissíveis. Então, foi, realmênte,
uma decisão muito consciente, muito madurã, mUlto
pensada me que eu_ figu~_com os meus princípios, com a
minha consciência. Realmente, acho que-assim que enw
tendo se deve, na vida pública, servir ao País.

O SR. MAURO BORGES- Queda perguntar a V.
S• se a conclusão das providências administrativas de um
inquérito que se fez nO B-aitco, ainda, se realizaram complementamente no período em que V. S• chefiava o Banco.
O SR. CARLOS GERALDO LANGONl- Não, Senador. Esse processo se iniciou, quando eu já cbstãva fora
do Banco Cent.ral.
O SR. MAURO BORGES- V. S• teria condições de
dizer quem foram os principais beneficiários desse rombo da Coroa?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONT -

Acho

que, infelizmente, rião h-á"bimefiCiários. HouVe uma -perda para os aplicadores, que o Senador João Calmon, inclusive, jâ comentou, já destacou. Houv"e, evidentemente, uma perda para o pr6prío sístema fiiianceíro, p~rque
fica sempre a imagem de um sistema ainda em fas"e de
consolidação.
Agora, ficou, também, uma grande lição. E a lição é
exatamente a necessidade de nós revermos, com mais
profundidade, a forma de organização do_ sistema Jínanceiro. E realmente corrigir as suas falhas estruturais,
além de, como eu apresentei na minha exposição, também trabalhar para aperfeiçoar máquina de fiscalização do Banco Central e, em partícular, eu acho, caminharmos para termos uma diretoria especificamente cuidando da fiscalização. Seria um enorme avanço admínístrativo.

a

O SR. MAURO BORGES- Mas V. S' acha que ninguém lucrou com esse crime qtie se fez contra -a economia popular e contra a credibilidade das instituições financeiras? Ninguém tii--ou ·proveito disto'?

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Real:
mente, não consigo;- s·enaaor, imaginar quem poderia_ se
beneficiar, a não ser, evidentemente, o próprio Sr. Assis
Paim, que tentou dessa forma irregular, ilegal, financiar
a expansão de suas empresas. Quer dizer, hoje, está mais
do que evidente que havia uma estratégia deliberada dele, no sentido de usar emissão de letras frias, para financiar a expansão do seu grupo, que, aliâs, duplicou de tamanho. Felizmente, esse objetivo foi frustrado e
descobriu-se a emissão de letras frias, houve processo de
intervenção e, hoje, realmente, ele está jâ com os seus
bens disponíveis.
O SR. MAURO BORGES- Se isso é verdade, V. S•
pode informar se houve_ algurna__m_erlida __do__ G.oY.errío
para a recuperação, através, por exemplo, de confisco de
bens do Sr. Assis Paim?
-

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Pois
não, Seiladcir. Assim ·que·, de-ímediato, fOi feita "a intervenção, nós tiveinos um ato que coloca em disponibilú:lade todos os bens pessoais do Sr. Assis Pairil Cunha enl
total disponibilidade. Além disso, itiiciamOs uma ação
penal junto ao Ministéríõ Púl:i!Íco.
O SR. MAURO BORCrES --V. s~ teria condições de
informar qual é o molltãnte dos jm!]UízÔs para os investi"- dores'?

O SR. CARLOS GERALDO LANGONl - Sena·
dor, não sei se tenho aqui o mlmero exato, pOrque, na
realidade, esse prejuízo só poderá ser avaliado, comprecisão, pelo interventor, quer dizer, é exatamente num
processo de intervenção em que hâ uma avaliação da totalidade dos bens da empresa, dos bens pessoais, a comparação desses bens com os compromissos, as exigibilidades e, particularmente as aplicações, para, então, se ter
uma idéia do valor exato.
Então- eu, realmente, não teria condições de dar, com
precisão, esse número, mas tenho certeza de que o interventor poderâ lhe dar e dar a esta Comissão os valores
precisos dessa avaliação que estâ sendo ainda completada.
O SR. MAURO BORGES- E o Governo teve pre- ·
juízos'?
---

_:~O SR. CÀEJ.OS GERALDO~ LONGONI- Não, a
posição do Governo, com re~ação aos 30 bilhões, é de ·
credor privilegiado. Quer dizer, o Governo, tanto o
Banco Central como o Imposto de Renda, a Secretaria
da Receita Federal, eles têm privilégio no pagamento de
suas dívidas. Então eu, também não teria condições, hoJe, de inf~rmã.r se o dinheiro aplicado Pelo Governo, que
agora, a partir do Decreto-Lei n"' 2.015, é corrigido, será
totalmente recuperado. Teremõs, também, que aguardar
o final do processo de avaliação da massa pelo liqUidante.

um

O SR. MAURO BORGES- Para finalizar:- a Simples
aqUisição da Corretora LauceãOo pela Coroa apagã. as
suas atividades ilegais'?

O SR. CARLOS GERALDO LONGONl - Não.
Tanto não icaba Senador, que houve uma determinaÇão
nossa,_no sentido de que esses administrãdores não voltassem mais a operar no Mercado Financeiro e, na verdade, acredito que, jã agora, essa decisão foi formalízada. Quer dizer, os administradores da Laureano não poderão mais retornar ao Mercado Financeiro.
O SR. MAURO BORGES_- Apenas isso'?

O SR. CARLOS GERALDO LONGONl - Não sei
se hã algum outro procedimento, além do proce_dimento
do processo administrativo, porque esses eventos ocorreram, quando eu jâ estava fora do Banco Cen_tral doBrasil, Realmente, eu não saberia di:z_er se existe uma ação
penal ou se as invalidades são suficientes para jtiStifícar
essa ação penal.
O SIC MAURO BORGES- Muito obrigado, pro-féSSor Cârlos Geraldo Langoni.
O SR. CARLOS GERALDO LANGONl- Muito
obrigado, Senador!
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy.- -

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Em
vista de que V. S• recebeu a resposta do liqUidante so-bre
a pergunta formulada pelo Senador Mauro Borges, seria
interessante se pudesse distribuir aquela resposta do liqUidante aos membros da C PI, referente a uma das per~
guntas formuladas pelo Senador Mauro Borges, para facilitar o esclarecimento e para melhor andamento dos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos providenciar, para que sejam tiradas xerox e sejam distri6uídas.
----- ConCedõ-a palavra aO nobre Senador PedrO SimOD..
O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, Professor
Carlos Geraldo Langoni, em primeiro lugar, faço minhas as palavras do Senador Virgílio Távora porque
realmente as perguntas são endereçadas ao ex-Presidente
do Banco Central e não à pessoa física. Faço minhas,
também, as palavras do Senador João Calmo~ •.I:!O sentido de_ que se vê em V. s~ um homem qUe, a essa altura,
não está entrosado na direção de qualquer empresa ligada ao mundo financeiro o qúe, tradicioiialmente, tem
sido praxe, nos óltimos anos, neste País. O cidadão o_cupa um alto cargo, sai, vai para um grupo financeiro, larga o grupo financeiro volta a ocupar um outro cargo.
Na verdade, Professor Carlos Geraldo Langoni, uma
verdadeira indústria de_ liquidações foi instabda no País
a partir do início da década de 70, quando se verificou
um grande distórbio no mercado financeiro, com- a
quebra de diversas empresas, maciça emissão irregular
de ações, com prejuízo para milhares de investidores.
Se examinarmoS atentamente, vamos observar que a
árC:a econômíca, principalmente nO segmento mercado
de capitaíS, segue a orientação das mesmas pessOas que
deveriam ter sido responsabilizadas: o Sr. Delfim era Ministro da Fazenda, hoje é Ministro do Planejamento; o
Sr. Galvêas era :Presidente__ do ~anca Central, hoje é Minhtro da Fazen~da; o Sr. DeBortJ]i era Diretor do Mercado de Capitais do Banco Central," hoje impe-dido,- atua_
por fora; o Sr. Wey era qerente do Mercado de Capitais,
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hOje, Dii·etor do-Mercado de Capitais; Moacir Lar assessor do Diretor De Bonni, hoje Chefe de Gabinete do Direta r Wey; o Sr. José Roberto da Silva, secretário do Direter De Bonni, ontem, hoje Chefe do Departamento de
Liquidações.
.
O destaque das irregularidades, no período anterior,
setp dúvida, ficou pata a emissão irregular de ações, cujas autoridades eram concedidas pela gerência de mercado de capitais, chefiada então pelo Sr. Wey, e que abrangia, na época, também a fiscãlização do mercado de capitais.
-- -Centenas de processos e pendências se acumularam ao
longo· desses anos nos arquivos da DELFIN, sem que
qualquer providência efetiva fosse adotada-, com vi§tas
ãs -punições dos faltosos e a apresentação de uma satisfação aoS lesados.
Somente a partir de 1978 uma nova filosofia de trabalho foi irilplantada na DELFIN, notadamente no setor
de processos administrativos, resultando_na atualização
de todas ou quase todas as pendências, satisfação aos investidores, respostas ao ofício do poder judiciário, com
até 10 anos de atraso, punições aos faltosos, etc. Igual
providência foi adotada, também, com relação à emisão
irregular de ações, não obstante o tempo decorrido da
instauração dos processos correspondentes, posteriormente encaminhados pela Com~ssão de Valores lmobiliârios, aproximadamente em fns de 1979, devidamente
formalizados.
Como se observa, na mencionada redação, pouquíssimos processos ainda _se encontram naquela oportunidaem fase de estudos e não obstante a isso, a CVM ja':'
mais iriformou à DELFIN o resultado dos procedimentos por ela adotados. Àquela ocasião foi ·extremamente
propícia às grandes quebras ocorridas logo após, tais
como a de outros grupos: CREDENCE, Mineiro do
Oeste, Companhia Brasileira de Roupas, Audi, Áurea
Ypiranga, Nacional Bi-asíleiro, Ayres, etc., cujos prejuízos para os milhares de investidores e para os cofres da
Nação foram bem maiores que os ocorridos recentemente, se atualizados os seus valores.
Tais acontecimentos, é lógico, propiciarm as condições ideais para que, nesses últimos anos, vârias dessas
empresas fossem absorvidas por outras, quase nunca de
forma muito clara, e uma CPI poderia ser criada para
ex_atninar as irregularidades dessas operações.

ae

Serã fácil perceber que, se a empresa em dificuldade
pertencer ao circulo familiar, algum incauto serâ convocado para assumir o "pepino", pouco importando as
conseqüências: Banco Nacional Brasileiro, Corretora
Laureano, Banco Residência, Banco Regional de São
Paulo e outros.
Contrarfamente, se a empresa que estiver em dificuldade não for persona grata, algum membro ê convidado
a se sacrificar para salVar o moribundo, sempre em condições extremamente favoráveis para õ adquirente com a
dilapidação total do patrimônio da negociada, se necessário.
·
Foram com benesses concedidas pelo próprio Banco
Çentral: Mineiro-Oeste, Ypiia-nga, Regiorial Mineiro,
Aurea, Banco Intercontinental de Investimentos e outras.
D~ mais ã:nlai~~- flerit sempre ou quase nUnca, a intermediação do Banco Central em tais transações parece
que tef!l_ç>bedecido aos trâmites realmente normais e à legislação pertinente, percorrendo meandros realmente 1
complicados e de certa forma incompreensíveis, de um
departamento para outro, provocando sempre exaustiva
atuação e severas críticas do próprio departamento do
Banco. t nesse campo que a ingerência indevida de ele!Uent9s estranhos ao_ ~anca_ CeJ!.tral parece gue se fez
mais presentes, tais como o Sr. Pécora, o Sr: Alvaro Armando Leal e outros tantos.
- Por oUtrO lado, -a emissão de letras ffias rião é inédita
no mercado e no passado ocorreu e de forma bastante
acentuada e, o que foi muito pior, com o Banco Central
inçlenizando os aplicadores, que, na grande maioria das
vezes, relegam a ~m segundo plano o aspecto segurança,
fator furidamental de uma -~plicação em busca de taxas
irreais, inteiramente acima da normalidade do mercado,
na ganância do lucro fácil. Foram os casos, por exemplo,
da Baluarque, Dinamisa e outras tantas. ~claro que esses aplicadores não são tão incautos como querem trans~
parecer. De resto, se o Banco Central garantisse essas
aplicações, como é que os grupos mais estãveis que ore:.
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recem caixas menores, porém de muito rriais ·segurança,
iriam colocar seus títulos? Seria Uni cçintra-scnso.

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Acho
que não. Acredito .qu_e__ ~ão. D~conheço o assunto.

É óbvio que a emissão de-letras frias_ é cr!n)_e, mas a
quebra de _uma empresa por problemas conjunturais
deve ser encarada cOmo um fato previsível e seus aplicadores devem bancar o prejuízo. Além disso fatores políticos exercttados pela alta administração; se-mpre prejudicada com a ação da fiscalização, segundo dizem os depoiinentos aqur·prestados pelos então responsâveis pela

O SR. PEDRO SIMON -Com relação à CREDITUM, se foram aprovadas as condições apresentadas
pelo Sr. Assis Paim Cunha para a absorção da CREDITUM?

fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Senador
Pedro Simon, se V. _Ex .. permit_e ... Porque se fizermos exposição muito longa, noss<?s tra~alhos vão se prolongar
demasiadamente. Gostaria que essa fUndamentação se
transformasse exatamente nas indagações.
O SR. PEDRO SIMON- Correto. Só peÇo qui-seja
transcrito depois. Entrego cóp-ia P<ira -õ Relator.
Perguntaria se o Sr. Wey era o Gerent~da _G_EMEC,
quando ocorreram uma série de emissões irregulareS de
ações o_chamado boom da bolsa e se, na época, o Sr. De
Bonni era o Diretor do Mercado de Capitais e o Sr. Ei'nane Galvêas, Presidente do Banco Central e o Sr. Delfim, o Ministro da Fazenda?

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Não.
Tenho a impressão, -no caso da CREDITUM, nós, inclusiv~, despachamos de forma desfavorável, q_uer dizer,
--não foram preenchidas as condições que o Banco Central teria solicitado como pré-requisitos para a negociação. Ela foi negada no Banco Central.
O SR. PEDRO SIMON- Essas condições não forani
estabelecid!is de dentro para fora?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não, Senador Pedro Simon. Acredíto que, pelo menos a_minha
orientação_ no Banco C~ntral era muito fitme no sentidt;>,
como lhe disse, de não aceitar composições que implicassem_ benefícios exagerado~ ou subsídios exagerados. Portanto, essa era a- oríeritação geral que demos e procuramos fazer isso em ·várias ·ocasiõeS.
O SR. PEDRO SIMON- Se a situação do Gr:upo
Coroa Brastel foi examinada para aprovação da CREDITUM e por quem?

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Senador
Pedro Siriii:m, tenho que puxar pela memória. Nessa época eu estava, possivelmente, acabando de voltar dos Es-tados Unidos do meu Curso__de Economia_.__Então, realmente, tenho a impressão, que pelo menos as pessoas do
Ministro Ernane Galvêas e_ do Ministro Delfim estavam,
naquela ocasião, à frente da ãrea financeira. Não seria
capaz, realmente, de comentar em relação às outras pessoas.

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não conheço _detalhes, realmente. Porque essa operação da
CREDITUM, inclusive, fOI-negociada ou discutida a
nível do Departamento, acredito, da Área de Mercado
de Capitais e eu, realmente, não tomei cónhecime_nto, a
não ser no momento em que houve um despacho já do
Diretor Wey, no sentido de negar a autorização para a
negociação.

O SR; PEDRO SlMON- Nem poiqUe não foram tomadas medidas punitivas. Não tomou conhecimento,
quando passou pela Presidência do Banco?

O SR. PEDRO SIMON- Se houve recomendação
no sentido de transform~ar a pena dr! iriabilitaçã6 perma~
nente aplicada ao Sr. Alvaro Leal em temporária, por
três anos, com data retroativa?

O SR. CARLOS GERAlDO LANGONI- Não, Senador Pedro Simon. Esse pont(J ê importante, esses Pro~essos. administrativos têm um curso pr6j)ríci:-Eles tê~,
mclusrve, uma delegação própria, que são os departamentos responsáveis e, portanto, só chegam -à PiesidêÕ.~
cia do Banco, à Diretoria do Banco, qUando-já estão nã.
sua fase de conclusão e realmente são processos que, às
~e:~~~~ea~~~~~~~ e, reconheço, até, muitas vezes, essenO SR. PEDRO SIMON -E também não pode informar V. S" se essas medidas não foram adotadas e se é
verdade que ele foi o último Presidente do Banco Ipiranga e se é verdade que não foram aplicados os dispositivos
constante da Resolução nt 5.021 e por que não foi decre·
tada a indisponibilidade de seus bens juntamente com os
outros membros do·Grupo.
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI estava no Banco nessa oca_sião.

O SR. CARLOS GERALDO.. LANGONI =
pesconheço, Senador. A miln nunca chegou qualquer
recomendação dessa natureza.
- O SR. PEDRO SIMON- Se o BaitcO Central concordou com que a transação fosse afi_ançada pelo Banco
Central em bases superiores aos limites?
O SR. CARL<?S LANGONI- Desculpe-me, Senador. Que transaçao?
O SR. PEDRO SIMON- Essa da CREDITUM.
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não, eu
realmente não conheço detalhes. Conheço, como lhe disse, Senador, que tenho .aqui, inclusive, é o despacho final
do Diretor Wey não aprovando a transação. A transação
não foi realizada. Eu não conheçO, realmente, os detalhes da, vamos dizer assim, fase anterior à negativa.

Eu não

O SR. PEDRO SIMON -

Não pode afirmar? E se,
ao julgar o referido processo, não considerara a observação feita pelo DEFIN e pelo DEJUR de que havia
sido extraviado o último relatório elaborado pela Comissão de Inquérito, segundo inforriliçõeS apresentadas
aqui nesta Comissão?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Desculpe, Senador, eu realmente não estava no Banco, não tenho conhecimento desses casos.

O SR. PEDRO SIMON~ Não sabe se os setores têcnicos eram favoráveis à concessão dessa fiança pelo Banco Central?
O SR. CARLOS GERALDO_ LA.NGONI-Não,
realmente desconheço.
O SR. PEDRO SIMON- Nem por que a transação
não se concretizou?

O SR. PEDRO SIMON - Com relação ao Banco
Nacional Brasileiro, V. S!-, também, não sabe das reclamações que o ~r. Boquel fez reiteradamente junto ao
Banco Central?

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não,
lembro-me do despacho. Recebi um despacho do Diretor WeY e dos Setores Têcnicos, dizendo que a transação
não poderia ser realizada, se não me falha a memória,
porque algumas das exigências do Banco Central não estavam sendo cu~pridas. Talvez alguma coisa ligada ao
Sr. Jorge Kalil, algo dessa natureza.

O SR_ CARLOS GERALDO LANGONI - Nesse
caso, houve algumas solicitações, por parte do Sr. Boquel, para uma solução negociada para o seu problema e
nós, numa oc;asião, parece que, não me lembro bem, recusamos. porque achamos que não era do interesse do
Banco_ Central.
·

O SR. PEDRO SIMON- Com relação ao Grupo
APLIC. A negociação desse Grupo é um fato por demais
conhecido. V. S• poderia explicar como sendo bancârio
há mais de ~O anos o Sr. Wey possuía recursos para adquirir um banco de porte médio?

O SR. PEDRO SIMON -V. S• nãq_sab.~ se hâ uma
relação de parentesco entre o Sr. Ministro Galvêas e ·a
Sr. Sarni Com?

O SR. CARLOS GERALDO LA.NGONI -Peço
desCUlpas a V. Ex•, mas realmente não conheço oS deta·
lhes da operàção do Banco APLIC.
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O SR. PEDRO SIMON -E não sabe se a carta patente_teria. sido negpciada p~lo valor simbó-lico de um
cruzeiro?
O SR. CARLOS GERALDO LANGON!- Não sei,
porque, inclusive, eu não estava no governo, nessa época.
O SR. PEDRO SIMON- Com relação à Rio Financeira,_ V~ S~ pode dizer se é verdade que os ati vos da Rio
FinanCeira foram transferidos para o Sr. Assis Paim Cunha?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Â Rio
Financ-eíra; tenho. lni::lusive, isso_já foi bem explicado
por ocasião do depoimento do Diretor de Mercados de
Capitais, Dr. Hermano Wagner Wey, e, pelo que entendo, a negociação Coin a Ria· Financeira- Cstava ein processo de liquidação ordinária. Nesse caso, inclusive, o liquidante era o próprio acionista e controlador da empresa,_ o_liquidante tem capacidade para praticar todos os
atas necessários à liquidação, inclusive alienar bens móveis ou_ íinóveis. Quer dizer, entendo, portanto, que foi
uma Operaçã~ .realizada, livre e espontaneamente, entre
empresários controladores de grupos privados, onde, inclusive, foram resguardados os direitos do Banco Central, porque as garantias do Banco Central foram reforçadas. Quer dizer, realmente, nesse caso de liquidação
ordinária, não há a intervenção do Banco Central no
processo de negociação.
O SR. PEDRO SIMON- Mas o Sr. Assis Paim Cunha teria recebido tais ativos gratuitamente?
O SR. CARLOS -GERALDO LANGONI -Realmente não conheço os detalhes da operação. A única coisa que sei é que foi uma operação estritamente dos grupos privados, quer dizer, o Banco Central aí não teve a
menor inteferência. Apenas foram resguardados os créditos do Banco Central, inclusive o reforço de garantia.
O SR. PEDRO SIMON - Com relação à Corretora
Laureano1 quem do Banco Central participou dessas negodS.ções?

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Essas
negociações com a Corretora Laureano foram conduzidas pelos dois Diretores; o Diretor da Área de Capitais,
a Dr. Wey, e o Diretor da Área Bancária, o Dr. Mei~
relles.
O SR. PEDRO SIMON - Por que o Sr. Assis Paim
Cunha foi o escolhido para cobrir os cheques sem fundos
emitidos pela Laureano?

O SR. CARLOS GERALDO LANGON!- Senador
Pedro Simon, inclusive tentei explicar, ao longo da minha exp-osiÇão. Na realidade, ele não foi escolhido. Ele se
apresentou e demonstrou interesse, na minha opinião,
imaginando que a Corretora Laureano poderia ser uma
bela alternativa de expansão das suas atividades financeiras. Vale recordar, inclusive, que em 1980, o Sr. Assis
Paim Cunha estava procurando comprar um banco de
investimento. Ele tinha, na realidade, um projeto de se
transformar num conglomerado financeiro de porte m~
dio. Como essa proposta de compra de banco de investimento foi negada pelo Banco Central, ele, então,.passou
a se interessar pela Corretora Laureano com a qual ele já
tinha intimas relações, inclusive relações pessoais.
O SR. PEDRO SIMON .:.__ Não. foram concedidas,
como diz o Sr. Paim, vantagens adicioriais, tais como
isenção de IOF, liberação de limites extras para que ele
fizesSe?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI -Bom, as
vantagens, Senador, foram realmente mínimas, se é que
podem ser caracterizadas como vantagens. Quer dizer,
como eu lhe disse, realmente houve a concessãd- de seis
agências para banco comercial, que não representava nenhum desembolso de recursos por parte do Banco Central. O limite extra de expansão foi concedido, significa,
portanto, uma margem de captação adicional de recursos no próprio mercado. Mas isso também era concedido
a um grande número de empresas, inclusive cerca de 17
outras instituições, e fOi concedido um empr~stimo de liquidez de curto prazo, que foi inteiramente pago em seis
meses.
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Então, realmente, não houve nenhuma concessão extraordinária, nenhurria concessâo de caráter es:pecial.

O SR. PEDRO SIMON- Não foi liberada a coriceS-

são de limite "extra à Firlãriceliã -dO Gi-Upõ-COrOi"eni fínS
de 80, sem que o pedido sequer tivesse sido examinado
pelo departamento competente, o DEFIN?
O SR. CARLOS GERALDO LANGÔN]- Não, em

fins de 80 eu ~ealmente não me recoido de nenhum pedido para limite extra. QUer dizer, o- Bãnco Central, apenas
para colo~r a coisa no conte_xto da conjunturat o con~
tingenciarilenio, Iírnite -quantilãtivo, de· rato, criava para
algumas empresas dificuldades operacionais e o Banco
Central sempre foi n:tuito flexível. Quer dizer, quando as

empresas s_olicitavain ãigurri:i expansão adicional, e essa
expansão itdicionarri:ãõ comprometia o problema mo~e
tãrio do Governo, essas concessões eram dadas. Portanto, realmente eu não saberia ~iz:er se, e111: 80, já houve
essa solicitação -por pai-te do Grupo Coroa. Não Ine recordo, realmente.
O SR. PEDRO SIMON- E c_omo se explica o arquivamento do processo referente à cobrança do IOF à Financeira Coroa através do voto à Diretoria do BACEN?
O SR. CARLOS LANGONi- Bem, esse voto fÕijã
bastante explicado pelo Díretor de Mercado de Capitais,
quando esteve aqu1. Fundamentalmente, é uma decisão
não de isentar, m8:5 de que não cabia, no caso, a incidência do imposto, porque simplesmente não existia, neste
caso, o fato gerador do imposto. Ou seja, como, na realidade, era uma compra e venda de ativos, isso não caracteriza um fato gerador de imposto. Este foi, então, o entendimento, inclusive de setores técnicos do Banco e a
Diretoria do Banco Central, com base no voto do Õiretor Wey, aprovou, então, a não-incidência.
O SR. PEDRO SIMON- Co~~ ~explica que o arquivamento tenha sido calcado na Resolução nt I 14, de
dezembro de 1981, quando a operação sobre a qual incidia o tributo foi realizada em maio de 1981, bem antes
do advento da referida norma?
O SR. CARLOS LANG'ONf'-- Boni~, reàlmente, Senador, eu não-conheço os detalhes específicos, quer dizer, esse aspecto da isenção. Eu diria apenas Oseguinte: o
voto nos pareceu bem fundamentado e, por isso, a Diretoria aprovou sem maiores contestações. Parecia re-almente bem justificado o fato-de que sendo uma simples
operação de compra e venda de ativos, essa compra e
venda de ati vos não caracterizaria realmente um -[ato gerador de impostos.
O SR. PEDRO SIMON--- Consta que~ Departamento de Fiscalização instaurou processo administratiVo
contra a Corretora Laureano e Seus adminisfia_dores,
tendo sido despachadO pelo Sr. Wey, se não me enB;anÕ,
prevendo uma série de medidas punitTv&:-S, em_27-deja~_
neiro de 81. Esse processo somente há pouco tempo, em
fevereiro de 84, foi despachado, já na gestão do Sr. Cléber. Qual o motivo da paralisação desse processo, um as·
sunto tão importante, durante três arios?
O SR. CARLOS- LANGONI -=~Bem, Senador, essa é
uma pergunta que eu acho bastante importante, interessante. Na verdade, o processo só sobe à Presidência do
Banco Central, porque se tratava, na realidade, de um
processo simultâneo, de sugestão de -umã açãO adffil~is~
tratiVa contra os administradores da LaureaDo e também
da eventual intervenção na Co~retora. Ora, somente por
ess~ fato, ele sobe à Presid!ncia, porque, na realidade, se
fosse simplesmente por questões de natureza administrativa, esse processo deveria correr naturalmente a nível da
diretoria específica e até inesmo a nível da chefia de departamento, ou seja, de divisão.
Bom, evidentemente, a questão fundamental para nós,
naquele momento, era o destino da empresa. O Diretor
wey, inclusive, explicou que se fosse tomada uma decisão com relação- à punição dos administradores da Laureano, antes de uma definição com relação à situação da
instituiçãO financeira, eles poderiam 3t~ vir· a ser beneficiados, porque o prazo para a indisponibilidade dos bens
é: um prazo exíguo, de apenas um ano.
Portanto~ a nossa discussão, realmente, naquele momento, era acerca do· destino da empresa, da instituição
financeira, e como eu mencionei, a dccisio do Governo -
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(Qi por uma solução de mercado, uma solução de mercado que não implicava, como eu tenho repetido, em apartes adiciOnais de recursos pelo Banco Central.
·Quer dizer, a partir desse momento mudou a natureza
do processo administrativo, quer dizer, seria -necessária,
inclusive, a realização_de novas diligências, até mesmo
para verificar se, no processo de incorporação, não surgiriam fatos novos que pudessem modificar o parecer
original e esse processo de diligências e de consultas
aqui, fundamentalmente, explica o atraso na decisão formal com relação aos administradores.
- Mas eu gostaria de desiacar- que hOuve umã Orientação expressa da Diretoria do Banco Central no sentido
de não permitir a volta desses administradores ao mercado. E, n~ realidade, o simples fato da solução negociá-la,
as informações existentes sobre a Laureano já permitiam
a inclusão no cadastro pessoal desses administradores a
ob~ervaç_ão de que_.eles não po~eriam ser mais readmitidos. E, de fato, flão foram reãdmitidos. Quer êiiZêr,- durante esse período, os administradores da Laureano não
foram mais aceitos pelo Banco Central do Brasil.
O SR. PEDRO SIMON- Como nOs podemos entender, Professor Langoni, que a atual situação jurídica bra·
sileira e a realidade neste País, essa série âe fatos tenha
acontecido ao longo de todos esses anos? O Congresso
realiza, e-esta deve ser a quarta, quinta, sexta, sétima Comissão Parlamentar de Inquérito, o Governo baixa, cria
dez, doze, não sei qrianias comissões adri:tinistrativas
buscando a punição e que, pratica"ritente-àlé igora llão se
tenha resultado prático e objetivo de concretização de
puniÇão de responsáveis, de reposição de ganhos ilícitos,
absolutamente nada. Como é que V. S•, atê a título de
sugestão a nós, que temos a responsabilidade como parlamentares, como é que se pode entrar numa realidade
dessas, para que as coisas possam realmente funcionar
neste País?
O SR.~ CARLOS GERALDO LANGONI-' Bein Senador, em pri~eiro lugar, eu gostaria de ressaltar que na
minha administração eu implantei uma novidade, que tinha um aspecto importante, que era a simultaneidade da
ação criminal, lado a lado do processo administrativo.
No passado, isso explica muito, V. Ex• mencionou, a de·
mora para a ação crmininal, havia uma seqUência de
eventos: primeiro, o processo administrativo e, somente
depois, a ação criminal. Foi na última administraçãO que
nós invertemos esse processo. Independente da conclusão do processo administrativo, se houvesse evidências
concretas de ilícito penal, nós ii:tstaurarfamOs o Processo
criminal de imediato. E foi, inclusive, na minha administração Que, pela primeria vez; Uma açãO criminal dessa
natureza foi levada a cabo com sucesso, que foi o caso
dos administradores do Grupo Tieppo.
- --Agora, com relação ao futuro, eu acho que muito realmente mais precisa ser feito. E é nesse sentido, Senador,
que nós encaminharemos um projeto de modificação da
sistemática de tratamento de crimes do mercado financeiro.- Esse projeto, que foi de -desenvolvido a nível ·do
Banco Central, já foi aprovado_, tem inclusive parecer favorável do Procurador-Geral da Fazenda e, estará sendo
examinado pelo Ministério da Justiça. Portanto, talVez
fosse o momento adequado do Congresso Nacional, inclusive, ajudar no aperfeiçoamento e, eventualmente, na
~.Provação dessa nc:>va sist~fi?.átiCa, em que se_~riaria, pratlcamente, um foro especial para esses processos crimi·
nosos na área financeira.
O SR. PEDRO SIMON - Eu teria mais perguntas a
fazer, Sr. Presidente, mas como o nosso especialista, o
Deputado Suplicy, é o homem encarregado de realmente
aprofundar nessa matéria, eu acho que devo reservar a
que Cle faça ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao Deputado Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Sr.
Presidente~ só acharia importante. talvez, uma questãO
breve, que fosse examinado o requerimento antes que,
eventualmente, não se tenha mais quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) mento? este?

O requeri-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Ou, se houve acordo, que ele seja pronunciado~
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli} - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Professor Carlos Geraldo Langoni, parece-me que há
- uma dificuldade, que eu espero ser superada ao longo
desse diálogo, para que nós consigamos o propósito de
servir ao interesse pllblico, destrinchar completamente
todos os detalhes desse quebra-cabeças, o caso CoroaBrastel. E acredito que V. S• estã numa posição excepcional para esse esclarecimento, em que pese provavelmente estar sendo submetido a forças extraordinárias,
para que esse esclarecimento não tenha a ser dado inteiramente.
Vou procurar fazer a argi.Iição por capítulos, já foram
muitos referentes a esse episódio.
O primeiro deles refere-se à Corretora Laureano; eu
pergunto - porque há um detalhe importante - qual
foi a data exata em que ingressou na posição de Presidente do Banco Central?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Na Presidência, foi em fioã.l de janeiro de 1980, não sei exalamente o dia exato, mas fim de j~neiro de 80.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Muito bem, e qual o procedimento de nomeação de diretores o qual -eu sei que os diretores do Banco Central
normalmente são nomeados pelo Presidente da República·- mas qual a palavra, que normalmente tem o Presidente do ~anco C~_ntrai, na nomeação da sua equipe de
di retores?
-O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Bom, no
meu caso, Deputado, eu comecei no Banco Central
como Diretor .da Área Bancária e cheguei à Presidência,
quando o Ministro Galveas assumiu o Ministério da Fazenda, eu praticamente não tive possibilidade de indicar
novos diretores, proque eu saía já da equipe da diretoria
antiga. Então a única indicação que foi feita naquela
ocasião, e que eu tinha uma participação ati l/a, por uma
feliz coincidéncia de opiniões minha com o Ministro
Galveas, fofa do Dr. Meireles, e depois Posteriormente,
mais ou menos ao longo de 80, criou-se então a Diretoria
de Mercado Aberto- que aliás acabou sendo extintae foi indicado o Dr. Cláusio Abad, também nesse caso
uma indicação pessoal minha com o apoio do Ministro
Galveas.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Dessa maneira, V. S• indicou apenas o Professor Antônio Chagas Meireles, e também depois, o Dr. Cláudio
Adad, esse saiu antes do término de sua administração, e
o Professor Antônio Chagas Meireles saiu praticamente
junto com V. S•
O SR. CARLOS LANGONI -

É verdade,

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Quando V. S• entr_ou_, estava em andamento no Banco
Central, um processo referente à Corretora Laureano,
pois em 27 de junho de l979,já havia um relatório falando _das penalidades~ das infrações de natureza grave, da
venda de títulos inexistentes e alienação de papéis custodiados, de ilícito penal, da recomendação da c_omunicação do _fat_o ao Ministério Público, de sanções administrativas aplicáveis à empresa e respectivos diretores, isto
é, a sua inabilitação. Isto foi encaminhado pelo órgão,
Departamento de Contencioso (DECAD), João Correa
de Magalhães, encaminhado ao DEFIN e ao Departamento de Contencioso, Divisão de Contencioso Judicial,
José Carlos da Silva Silveira, também com assinatura do
coordenador interino, de acordo, encarninhe-:-se ao DEFIN, ao Departamento de Fiscalização no Mercado de
Capitaís -:- assinado por José Evangelista de Souza, e
isto foi encaminhado ao Presidente do Banco Central,
Carlos Brandão, com uma minuta preparada já ao seu
Procurador-Geral, dizendo que um processo administrativo inst_3urado por esta autarquia contra Laureano,
Corretora de Vai ores e respectivos diretores, apurou-se
que o Sr. José Antônio Luiz Ribeiro, Cupertino de Miranda e Roberto dos Santos Laureano, residentes, etc.,
enquanto titulares dos cargos de diretores da aludida
.corretora dispuseram, como coisa própria. de títulos custodiados naquela instituiÇão e em outras· do sistema financeiro, vendendo_-as a terceiro~ à revelia de seus legítimos proprietârios. E desta maneira, considerando a na~
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tureZa do ilícito, ·tendo em vista que preceitua o art. 4'1 §
n~' 4.728, de 14 de julho de 1965, encaminhando anexo_ c_ópia do aludido processo administrativo,
onde tudo se encontra (elatado e_.comprovado, a fim de
propiciar a esse órgão a adoção da_s providências penais
que julgar cabíveis. Desta man_eira,_ em 1979, já tramitava, a Qível da Presidência do Banco Central, um relatório
sobre graves irregularidades, crimes cometidos e a recomendação ao Pre_s_idenle de encaminhar ao Procura4qrGeral da República o devido processo contra os administradores.

2'1, da Lei

Quando V. S• entrou na Presidência do Banco, em que
pé estava exatamente essa reconiendação, por que ela
não havia sido levada adiante pelo presidente anterior e
por que também não foi tomada providência posteriormente?
O SR. CARLOS LANGONl - Ilustre Deputado,
quando nós assumimos o Banco Central, nós tínhamos
informações de carácter geral acerca dos problemas da
Corretora Laureano; Mas, na realidade, do ponto de vista estrito de um quadro completo e atualizadp da situação da Corretora, ele só foi Preparado para a Diretoria do Banco ao fim de 81, quando então o Diretor Wey
apresenta em Diretoria uma auditoría atua1izada- isso
acho que é uma tendência natural, quer dizer, um novo
diretor deseja atualizar as informaÇÕes, pãfa ter o qUadro preciso da situação da Corretora - e esse voto do
Dr. Wey que dá, inclusive, origem a uma pósfÇão, que é
inclusive poUco comum a nível do Banco Centr_al, em
que a diretoria formalmente se manifesta a favor da intervenção na CorrCiõ"x:a_f:>_lt por Uma solu_ção negociada,
que não implicasse em recursos especiais do Banco Cen.:.
trai.
Então, realmente, a nível do meu processo decisóriO,
ela só foí eDciifulrihada·em-dezembro de 81, com relação
ao voto que V. Ex• conhece muito bem.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - V.
S• citou, na stiã exposição inicial, que o Banco Central
negou, por muito tempo, concessões de financia.:mentos
extras à Laureano, mas, pouco antes de sua gestão, mais
especificamente em março de 79, demonstrando algum
receio de que o próprio mercado de capitais, a própria
imprensa, visse esse assunto com muita atenção, o Banco
Central chamou o Sr. Assis Pairo Cunha para que ele colocasse 50 milhões de cruzeiros na Corretora Laureano.
O Diretor do Banco Central, era presidente então Carlos Brandão, pediu ao Sr. Assis Paim Cunha que, através
da Coroa, colocasse 50 milhões de cruzeiros na Laureano.
Os documentos comprovam que essa operação foi fei~
ta, ele serviu como ponte para cobrir cheques sem fundos
na data da Corretora Laureano.
Essa proteção que se dava à Corretora Laureano não
era similar a outras corretoras ou financeiras; que se sabe. Uma das razões apontadas para este fato, segundo
depoimento do Sr. Assis Paim Cunha, era que o Sr. Row
berto Laur_e_ano tinha um relacionamento e;.;;tremamente
próximo do Governo, em especial do próprio MinistroChefe do Gabinete Civil, Golbery do Couto e Silva, pois,
durante os anos 70 ele colocou, trabalhando como operador na Corretora Laureano, o Sr. Golbery do Couto e
Silva Jr., que fez muitas operações, inclusive participando dessas operações, que o próprío Banco Central nesse
relatório, aqui citado, de 27 de junho de 79, considerou
como fraudes. Isto não impediu entretantO que,- em
março de 1979, o Banco Central pedisse ao Sr. Assis
Paim Cunha para realizar aquela operação.
h fato qUe o Sr. Assis Paim Cunha tinha um relacionaw
menta próximo com o Sr. Roberto Laureano~ como V.
S• citou, mas esSes fatos aconteceram e estão documentaw
dos.
V. S• tinha conhecimento, durante os 5 anos que passou à frente da Presidência do Banco Central, desse relacionamenlo ptóxirriO-do Sr. Roberto Laureano com as
autoridades governamentais? Pôde testemunhar que, efe--tivamente, acontecia, pelo menos, a solicitação do Sr.
Roberto Laureano ao Sr. Golbery d_o_ Couto e Silva e,
atravês de outras autoridades, chegaram ao· seu conhecimento notícias de que o Governo tiriha interesse em proteger a Corretora Laureano e aos seus diretores de qualquer punição que, afinal não aconteceu durante toda a
sua gestão?

DIÁRIQDO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11)

O SR. CARLOS LANGONI- Bem, deputado, vou
responder com os fatos.
Na minha gestão na Presidência do Banco Central,
realmente nunca tive tempo para entrar no emaranhado
de relacionamentos pessoais que possam existir entre
pessoas da instituição financeira e mesmo, eventualmente, relacionamentos com pessoas do Governo. Tracei
uma linha de "ação e segui essa linha de ação.
Então, no caso· da Corretora Laureano, posso responder pelo meu período. Como V. Ex• Pode comprovar,
durante a minha gestão, o Dr. Laureano não rec~beu
quâ.lquer aporte de recurso do_ Banc:o__ central. E~sa foi
uma posição que tomeí, foi uma postura que tórriei~
O que aconteceu realm~nte no_ passado, eu não teriho
condições de informar a· V. Ex•, mas a minha postura
com relação às solicitações fi-eqilentes do Sr. Roberto
La:UieãDo, que realmente ia a_o BancQ Central solicitar
aparte de recursos, era que não daríamos esse a pOrte de
recursOs e, como· lhe disse, ao longo desse ano, inclusive
esrava sendo preparado uma auditoria completa, para
que nós tivéssemos então elemento objetiVo para ·poder
t<?~ar uma_dec_isão_ com relação_ao futuro da Corretora.

O SR. EDUARDO MATARA=_-SUPLICYMas, o segundo -fato Semelhante àquele de ffiã:"rço-de-79,
deu~se em sua gestão, Eu gostaria, se V. S• pode nos re-cordar exatamente o que aconteceu em novembro de 80,
quan9,o, segundo o Sr. Assis Paim Cunha, o Ministro
Antônio Delfim Netto lhe telefonou pedindo que emprestasse 180 milhões de cruz(!iros à Corretora LaureaIlQ.. Em_ seguida, lhe te:lefonou o Ministro Ernane Gal-:.
vêas. Pouco antes, relatou aqui o Sr. Assis Paim Cunha,
havia lhe telefonado o_Dr. Celso Lima e Silva. Pergunto,
em primeiro lugar: o Dr. Celso Lima e Silva exercia que
fú.ilção no Banco Central durante a sua gestão?
O SR. CARLOS LÀNGON! - O Dr. Celso Limá e
Sílva estava na ârea do Meio Cífculante- MECI - e
na realidade, desde o inicio, posso lhe dizer que nunca
ele me telefonou acerca desse assunto, dessa versão do
Sr. Assis Paim com relação aos 180 milhões. Essa versão
é absolutamente falsa.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- O
Dr. Celso Lima e Silva aposentou-se do Banco Central
na sua gestaõ?
O SR. CARLOS LANGONI ~ Não me recot;do _se
ele aposentou~se na minha gestão o_u s_e já estava aposen~
tado quando assumi, isso ·não tenho çandições de responder. Mas suponho que foi por este-perlOdo- que ele se
aposentou.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- E
manteve, durante a sua gestão, um contrato de prestação
de serViços com o Banco Central?
O SR. CARLOS LANGONI --Manteve, porque
continuava no MECI prestando serviços ao Banco Central, o que aliãs é um fato que não é novo, isso acontece
com vãrias pessoas.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Não foi dito por mim ou pelo Sr. Assis Paim Cunha que
ele havia lhe telefonado. Segundo o Sr. Assis Paim Cunha, ele telefonou ao Sr. Assis Paim_C_unha, avisando
que o Sr. Ernane Galvêas iria lhe telefonar, e daí o Sr.
Ernane Galvêas telefonou e, na manhã do dia seguinte, o
Sr. Assis Paiin-Cunha relatou um fato que foi aqui coo~
firmado no depoimento do Sr. Deli Borges, em que ele se
diiigiu à sede do Banco Central, no Rio de Janeiro, e no
caminho, encontrou o Sr. Deli Borges,~ quem relatou os
telefonemas de .ambos os MiriiSffOs~-que haviam lhe soliw
c;_itado para emprestar 180 milhões de_cruzeiros à Corretora Laureano. No caminho, o Sr. Deli Borges recomendou que não fosse feita a operação, dizendo ao Sr. Assis
Paim CUnha de q1:1e havia um relatório da Fiscalização
do Banco Central, dizeildo das irregu13.rídades grâvíssimas ria Laureano, portanto, tinha o Banco Central co~
_ n!tf!_ç:imento das graves irregularidades que aquela Corretora_ estava parã esfourar; e ele disse que até iria ao Gabinete de V. Sf. tentar convencê-lo de que não deveria ser
feita a operação. Ao chegar ao gabinete, _o Sr. Deli Borw
ges não entrou e então o sr. AssiS Pairo Cunha conversou com v. s•.
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V. S' conhece o depoimento do Sr. Assis Pairo Cunha
provavelmente sobre este episódio, que não precisaria repetir, mas como nós ouvimos a versão dele, gostaríamos
que V, S.• nos dissesse exatamente qual foi aquela conversa em um esforço de memória?

O SR. CARLOS GERALDO LANGON! - Pois
não, ilustre Deputado, é uma boa oportunidade, eujâ in~
clusive, em outra ocasião, na JUstiça do Rio, teve oportunidade de recolocar esta questão- e o Sr. Pairo é um
especialista em meias verdades, ele realmente consegue, a
partir de um fato, que tem alguma fundamentação, ele,
então, constrói a soa versão e sua fantasia.
Em primeiro lugar, apenas um parênteses, ele, de fato,
solicitou uma entrevista comigo e eu o mal conheci no
Banco Central e me procurou dizendo que estava preow
cupado com a situação do mercado, em face das dificulw
dades da Laureano e estava disposto, inclusive, a um ato
de hoa vontade e preocupação em carâter maior do _que
o seu interesse privado, segundo a versão dele, de colocar
recursos de Cr$ 180.000.000,00 na Corretora Laureano.
E perguntava qual seria a minha opinião. Eis um fato
que eu--acho realmente importante. Em primeiro lugar,
eu lhe disse que coino Presidente do Banco Central eu
nunca poderia fazer qualquer comentário sobre a Corretora Laureano. Aliás, um parênteses, estranho, portanto,
que-um certo chefe de departamento do Ba.nGO Central
dO Brasil tenha transmitido informações de carâter sigiloso, inclusive pela própria lei bancária, para o emprésario finariceiro.
Disse que não poderia comentar ... (inaudível) ... funcionamepto no merçado, mas que ele poderia obserVar
em volta qual era a atitude do Banco Central em relação
ao mercado financeiro. Nós estávamos, naquele momento, exatamente no auge do process-o de intervenção.
Tínhamos acabado de fechar o Banco Regional e estáva..
mos. realmente no processo de intervir em duas _ou três
CorretOras por mês, e que ele, portanto, olhando em volta e sentindo a atitude do Banco Central, tomasse a sua
decisão que seria uma decisão com seu exclusivo risco e
responsabilidade.
A versão do Sr. Assis Pairo de que eu teria inclusive
sugerido o desconto dessas letras na FUNCEF, que é um
passo a mais que ele conta, é letalmente absurda; qual a
ingerência que o Presidente do Banco_ Central tem sobre
a- Fundação d_os Funcionários da Caixa Econômica Few
dera!? Nenhuma. A FUNCEF é uma instituição independente de funcionários da Caixa, quando muito _teria
uina relação com o Presidente da Caixa Econõmica Federal. Por que o Presidente do Banco Central iria dar
uma ordem a um Presidente de uma Fundação de funcionãrios da Caixa__ Federal para descontar letras da Coroa?
~ uma versão que não resiste à anãlise mais simples e
mais lógica, é uma coisa realmente que só pode ser explicada por uma pessoa que estã em um processo hoje de
-:-le-nrar se explicar ou se defender, acusando de crimes que
lhe são imputados. Essa é exatamente a versão precisa da
conversa que aconteceu entre mim e o Sr. Assis Paim
dentro do Banco Central.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLlCYDiz o Sr. Assis Pairo Cunha que, naquele dia, não conseguiu os Cr$ 180 milhões de cruzeiro-s que os Ministros
haviam solicitado e que então tendo conversado com V.
s~ lhefoi sugerido que talvez se pudesse emtiir as letras e
uma instituição como a FUNCEF ou a Fundação de
Funcionários do próprio Banco Central adquiria as letras ou algumas delas. Com respeito a esse fatO, talvez
haja fõrriüt-de verificarmos se aconteceu ou nãO, através
de um requerin1erito de informações que eu solicitaria à
presidência de solicitar à Direção da FUNCEF, da
CENTRUS, ASBAC, que seriam as possíveis insti·
tuições que, eventualmente, tivessem realizado essas operações.
Em vista exatamente dessa informação, sugeri ao pre~
sid~nle .qUe obtivesse do liquidante da Cor_oa Sf A infor.:mação sobre a FUNCEF ou a CENTURS ou ª_ASBAC,
ou_ ainc;la, as fundações dos funcionários do Banco· do
B(a_:il_l, se tinham recursos aplicados crit Letras ·da Coroa
SfA.
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- (Fora
do microfone)
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O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYNão temos ínformação ainda sobre novembro de 80, o
que serâ fácil obter. Mas a FUNCEF tinha aplicado, segundo a informação do liquidante da Coroa SfA, em
termo de valor ajustado à_data da liquidação, 12 de agosto de 1983, CrS 5 bilhões e 952 milhões de cruzeiros na
Coroa Sf A em letras, e a Fundação Banco CCinlràl de
Previdência Privada, CENTRUS, a FUNCEF é a Fundação dos EconomiárrOSFederais, e_a Fundação Banco
Central de Previdência Privada, CENTR US tein, em termos de valor ajustado, em 12 de agosto de 83, Cr$ 950
milhões em letras aplicadas. Tive o cuidado de verificar
os estatutos da FUNCEF, inclusive de perguntar ao Presidente da FUNCEF, tanto o interino atual quanto o Dr.
Álvaro B:ircelos, que foi o Diretor até junto pasSadO,
quem é que tivesse realizado as operaçõis. t o Presidente, principalmente, Quem nomeia o Presidente? E a própria instituição mantenedora, se a Ca~xa Econômica Federal, portanto_, Presidente da Caixa Econômica Federal.
Então, quando conversei com o Sr. Gil Maceira, que
terâ a oportunidade de prestar o seu -~epoimento aqui,
ele confirmou a cOnversa, segUndo a qual, em algumas
ocasiões, ele procurou ajudar a Coroa S/A, adquiriildo
letras. Não se se foi exatamente nessa data, mas isso nós
poderemos averiguar, talvez não tenha sido nem por iniciativa de V. S" mas se aconteceu o empréstimo de Cr$
180 milhões de cruzeiros, naquele dia, 27 de novembro
de 1980, à Corretora Lai.treano, os documentos comprovam que esse foi objeto de conversa naquela manhã, em
que o Sr. Assis Paim Cunha e o Presidente do Banco
Central, Carlos Geraldo Langoni, V. S• está confirmando. Ele disse que não tinha os recursos e que só conseguiu tê-los, porque··urn-a- instituição como a FUNCEF os
adquiriu, transformando os recursos em dinheiro, então
parece que os fatos aconteceram, só o detalhe da conversa é que hã divergência. Essa conversa é importante pois
o Relator terá que comparar os dois depoimentos divergentes.

O SR. CARLOS GERALDO-LANGONI...::Sobrea
conversa, foi exatamente isSo que acOnteceu, aliás seria
muito estranho que o Presidente do Banco Central fosse
orientar o desconto de letras exatamente na Fundação
da Caixa Econômica Federal, inclusive, se o próPrio
Banco Central tem a sua fundação de aplicação de recursos que aliás, semPre definimos com absoluta independência, nunca tivemõs qualquer ação com relação às
aplicações da fundação e a maior evidência disso ...

O SR. EDUARDO SUPLICY- Uma é a CENTRUS, a outra é a ASBAC.

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- São totalmente independentes. A Presidência do Banco Central
não participa do programa de investiineinto. E, inclusi'tte,
o seguinte: e eu acho que o fato da: Fundação, ·da CEN~
TR US, ter letras da Coroa na ocasião da intervenção,
demonstra a lisura como atua a Diretoria do Banco Central. Quer dizer, que não houY'e o menor _vazam~nto de
informação co-m relação à intervenção, nem mesmo dentro do próprio Banco Central, ou seja, a própria-qNTRUS teve prejuízo na aplicação das letras da Coroa.
-·Eu aclio que esse ponto que V. Ex• destaca, reforça,
inclusive, eu agradeço a V. Ex" por que me dã,-mais uma
vez, a confiança nos meus funcionários e nOfmeus diretores. Num processo de intervenção que iria causar prejuízo aos aplicadores, a CENTRUS aparece então com
aplicações, o que é uma poSição, acho, que demonstra a
seriedade como nós conduzimos as coisas no Banco CentraL
Mas eu quero dar uma informação adicional, que talvez ajude a V. Ext b que existe -um voto do Co~~elh9
Monetârio Nacional, do início de 1980, autorizando a
Caixa Económica Federal a comprar letras de câmbio de
instituições financeiraS inde"pCndeiiteS.- Então talv_ez aí V.
Ex• tenha uma ligação porque quê, de repinte, ·aparece ã
figura Qa Caixa, !!m relação à LetraS ·de Câmbio da Co- .
roa e de outras instituições financeiraS. Havia um voto
aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, do seu
Gil Macieira, no início de 1980, auto~izando a Caixa a-·
realizar estas operações. Se V. Ex•, íncllisive, áesejS:r, eu
posso depois, em segU.ída, encaminhar a V. Exf- esse voto.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - 0
outro episódio muito importante refere-se ao que aconteceu em fevereiro de 81.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

o·Uvro Branco do Banco.Central p-rocura negar em
duas -passagens que o Sr. Assis Paim Cunha tiVi::~se sido
chamado pelo Governo para adquirir a Corretora Laurearia. Aliás V. _S• tam_bém expressou agui, no m01nento,
que o Sr. Assis Paim Cunha prontificou-se a adquirír a
Laureano, como não se tivess-e sido- chamado. Âs--duas
passagens são uinã na página 21, onde 4iz que a "Diretoiia do Banco Central, em 3-12-80, acOI~endO-ãiripla explanação do Diretor da Área do Mercado d~ Capitais,
manifestou-se no sentido de que para resolver o problema da Laureano se apresentavam duas soluções, mencionadas por V. S•: ou a intervenção, ou_a solUção negociada, riiedian~e a_ incoi-p-oração- da Corretora; serD nenhu-~a ajuda do_ Govern_o, por uma outra institUiçãO do
Mefcado"; sem nenhuma ajuda do Governo.
-E ainda, na págifla 25 diz: ..para evitar a ação saneadora do Banco Cen~ral do Brasil 1 que j_ã se prenunciava
irievitàvel, se n'ão Se chegass_e _a _uma solução negociada, a
Coroa AdmínístraçàO PartiCipaç-ão pronfifícOU~s<a adquirir o controle acionário da Laureano, tendo encaminhado ao Banco Central, em 10-2-81, instrurriirifo-particular de compra e venda do título patrimonial da Bolsa
de Valores de São ~au~O. de__prop~iedade daquela_Corretora"~_'_'Proniificou-se." Mas terá sido a inicíatívii-mesmo de quem se prontificou ou do GoVernO? Não é fato'
que o Ministro Delfim Netto chamou o Sr. Assis Paim
Cunha, às onze da noite, do dia 9 de fevereirõ- de 81? Não
estava V. S• ciente disso, uma vez que dois de seus diretores estavam Se prontificando a ficar, madrugada_ adentro,
naquela noite para conversar com Sr. Assis Paim C~a?
Que instituiç_ão ou quem pagou o frete do aViã~, de 9 de
feVereiro de 81?

e

O SR. CARLOS LANGONI -

Ilustre Deputado,

deixo-me também aqui para aproveitar a oportunidade
para esclarecer esses pontos.
Em primeiro lugar, nós, como eu disse na explicação
ao _Senador João Calmon, nós estávamos ito processo de
preparação da intervenção da Corretora LaUreano_, ~
Corretora Laufeano~ naqtiel;l tarde,_estava Com um cheque a descoberto, e era exatamente aquilo que nós estávamos aguardando jâ há algum tempo: a caracterização
de uma situação de iliquidez que, realmente, então per_mitisse viabilizar uma intervenção, sem qualquer dúvida
com relação à capacidade de sobrevivência da Corretora.
Isso ocorre nesse dia 18. Os administradores da LaureaDO dirigem-se ao Banco Central e iniciiun, então, ç_Õ_ffio O
Diretor dã -Área Bancária, inicíalmente, o procesSo de
discussão acerca, evidentemente, eles solicitando uma
cobertura do Banco Central, e nós já defin!ndo o processo de- iii.tervenção, porque já havia, inclusive, o compromisso deles, nessa carta que V. Ex• faz referência, nessa
transação de compra da carta-patente de São Paulo e solicitar a intervenção, se, naquele período, não conseguisseD;l r~mente recursos no mercado. _Portanto, a coisa
estava se encaminhando nessa direção, quando, nessas
negociações, surge a informação de que o Sr. Assis Paim
Cunha estaria em condições ou teria interesse em apre~ntar uma proposta para a absorção da Corretora Laureano que, na realidade, interessaria ao Governo, ou seja, atenderia às condições do Governo.
Ora, isso era absolutamente esperado, porque-se o Sr.
Assis Paim Cunha iirilla asSinado um comprOmisso de
compra de uma carta patente de São Paulo, em que constava uma cláusula de perspectiva ou possibilidade de intervenção, me parece evidente, ilustre Deputado, que o
Sr. Assis Paim Cunha não podia estar dormindo tranquilamente em casa com trezentos milhões de cruzeiros aplicados na Corretora Laureano, que estava na iminênciã
de sofrer uma interv~ção. Quer dizer, é realmente imaginar um grau de aQsotuta inexperiência para o empresário, que já se mostrava extremamente hábil no des_enho
e nos seus planos de expansão. Parece-me mais- do que
-Claro que o Sr. Assis Paim estava acompanhando o diaa-dia da _Corretora .Laureano, porque ele, na realidade,
passou a ter interesse direto na Corretora. A intervençãO
!1-.a Co.r:retora representaria, no mJriirrl~~ __um granO~ prejuizo para ele. Então, a nível de Banco Central, eu desconheço_ qualquer informação_e_m_ relação à chamada do
~inist_ro Detfim.
_~
"() que houve foi, na própria negociação dos administradores- da Laureano, a informação de que o Sr, Assis
Paim .:Stava-se encaminhando para o Banco CentraL
Aliás, V. Ex•, numa outia ocãsião mencionou aqui
que ele-veio numjatinho do Banco Central; eu queria, de
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maneira ã ~ai; e_nfâtica, desmentir esse fato; não é verdade, o jatinho do Banco Central estava inclusive em
BrasOia nessa ocasião, eu posso lhe dar, se V. Ex• quiser,
toda a programa.cão de vóo do avião do Banco Central
naquele momento. E nós nunca colocaríamos um avião
do Banco Central à disposição de qualquer empresário,
em especial, no caso o Sr. Assis Paim Cunha. Portanto,
como o Sr4 Assis Paim veio, em que avião ele veio, se foi
por conta dele, se foi por conta própria, realmente eu,
não é assunto da minha alçada.
Por que a reunião se estendeu durante a noite? Porque
ne~se momento,_ então, eu _inclusive convoco o Dire~or da
Área _Qe Merc<!.dO e Capitaís para realmente, os doiS, examinarem se, de fãto, a proposta do Sr. Assis Paim seria
aceita pelo Banco Central. Quais erim as condiÇões que
nós colocamos em voto expresso? Eu volto a enfatizar a
posição do Bãnco Central: eu não conheço na história âo
Banco Central n~nhuma decisão dessa natureza, em que
a Dire.toria se reúne para formalizar, num voto, as condições da intervenç_ão. O voto expresso era a intervenção
ou !i"solução negociada, sem aporte de recursos especiaís
por parte do Banco Central. Então, no momento em que
essas çgndições foram satisfeitas, e V. Ex• há de concordar comigo que__ a_quilo qu_e. o J3,anco Central deu ao S.
Assis Paim foi iiiínlmO, fOi inuito pouco em termos de recursos, não houve nenhum privilégio, nenhuma condição especial; nós, então, optamos pela solução de mercado. E essa decisão não foi uma decisão exclusiva, evidentemente, do Banco Central, mas foi uma decisão de
Governo como um todo, satisfazia o interesse do GoVerno de evitar um trauma, satisfazia as condições do Governo de não resolver através de injeção de recursos especiais.

O SR. EDUARDO MATARAZZOSUPLICY- V.
_S• mencionou que não colocaria jamais o avião do Banco Central, à di_spo~ição de uma pessoa ~orno o Sr, Assis
Paim Cunha. O SrJá tinha·, na época, uma avaliação do
Sr_. Assis Paim Cunha para afirmar isso?

O SR. CARLOS LANGONI- Não, eu realmente estou me referindo ao fato dele ser empresário. Quer dizer,

ê extremamente estranho um empresârio financeiro usar
o avião do Banco Central. Inclusive, ele teria recursos de
pagar as suas próprias custas.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Eu
aqui coloquei, de fato, perguntando ao Diretor Wey, se
seria um jato do Banco Central, porque, no depoimento
do Sr, Assis Paim Cunha, foi dito "um jato colocado à
disposição dele para ir ao Banco Central". Então nós
precisamos inclusive averiguar isso. Mas o importante é
que os Di retores W ey e Meirelles esperaram no Banco
Central, à lJllla da manhã, por decisão do Presidente ou
dos Ministros Delfim e Galvêas? Do Presidente do Banco Central ou ...

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Foi uma
decisão conjunta. Quer dizer, rlesse momento em que há
essa informação, evidentemente eu me comunico inclusive com o Ministro da Fazenda ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas na informação não ficou claro o seguinte...

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- A informação surgiu a nível de Banco Central.••

O SR:. EDUARDO MATARAZZOSUPLICY- Foi
o Sr. Assis Paim Cunha que às onze da noite ligou para
os Ministros, dizendo que queria comprar a Corretora
Laureano ou foi vice-versa, foram os Ministros que ligaram._ foi o Minis.tro Delfim Netto que ligou para o Sr.
Assis Paim Cunha?

O SR: CARLOS GERALDO LÃNGÓNI -

Ilustre

Deputado, a informã.ção que eu tenho, quer dizer, a nível
de Banco .Central, é que nas discussões, nas negociações
entre a Laureano e -o Banco-Çentral, já para o processo
de intervenção, é que surge a informação, ou seja, a informação dada possivelmente pelos administradores da
Laureanci, de que haveria uma alternativa, de que o Banco não fizesse a intervenção, porque haveria a alternativa, que era uma solução negociada com o Grupo Coroa,
do Sr. Assis Paim.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Sim.
Enotão foi o Sr. Rob~tto Laureano que comunicou ao
Presidente do Banco Central?
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O SR.CARLOS GERALDO LANGONI - Não~
não ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Aos MinistroS?

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI -Eu não
estou especificafldo se foi o Sr. Roberto Laureano.
O SR. EDUARDO M.ATARAZZO SUPLICY Mas eu queria saber essa informação, ProfeSsor Langoni.

O SR. CARLOS GERALDO lANGONI - Bom,
essa informação, Deputado, ... eu estou explicando o seguinte: nas negociações entre a Laureano e o Banco Central, ou seja, entre o Diretor: da Área Bancária, no Cãso
Dr. Meireltes, e os Administradores do Grupo Laureano
surgiu a -1nformái;;ã0 de

que~..

-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUJ?LlCY
Não. Eu peço a V. S• que diga como- surgiU essa informação, porque ê um detalhe importante.
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Bom, a
informação- surgiu nas negociações entre o Banco Cen-

tral e _o __Grupo Laureano, a Corretora Laureano,
O SR.. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Quem é que chamou o Sr. Assis Paim Cunha para vir a
Brasília'?
O SR. CARLOS GERALDO LANGON(- Bom, a
informaçãoqlle'i'lós temos é de i;fiiriO Sr. Assis Paim estava vindo a Brasília para participar das negociaçõ-es.- Eu
não _tenho a menor informação se foi a pedido do Ministro Delfim.-Quer dizer, essa versão do Sr. Assis Paim não
chegou ao conhecimento do Banco Centra!A Nós fomos
apenas informados. Eu, inclusive, não estava participando das negociaç_ões. Q-uem esta11a n~gociaitdo era _o Dire-tor da Área Bancãl-iã, Dr. Meirelles. E nessas negociações sürgiii então a inforinação de que haveria alternativa da solução negociada. Como- nós qUeríamos resolver o problema já, nós não queríamos ... porque se nós
não ... por que ele veio à noiteTEste é um p-Onto importante. Porque se nós não resolvêssemos o problema naquela noite, nós teríamos ou que fazer a iritervenção ou
dar recursos à Laureano. Então, a insisi."êncía,·realmente,
para que a solução fosse dada à noit.e, naquela noite,
realmente era fundamental, para evitar que o Banco
Central começasse a colocar recursos na Corretora na
expectativa de uma solução negociidã que -poderia não
acontecer.
O SR, E.DUARDO MATARAZZO SUPLICY- Foi
então o Dr. Meirelles que pediu para ó st. AssiS ·Paím
Cunha vir à noite?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não. O
Dr. Meirelles recebeu a inform_aç_ãQ __dos ...
O SR., EDUARDO MATARAZZO SUPUCY- De
quem?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Dos administradores-da Corretora Laureano. Eu inclusive nem
sei ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O
Dr. Roberto Laureano comunicotJ-s.e çom o Dr. Meirelles?
O SR. CARLOS GERALDO LANGON(- Eles estavam nego-ciando. Eles estavam ... o Sr. Roberto Laureano estava no Banco Central. Esse _detalhe talvez V.
Ex• não tenha percebido. Os administrador_es da Laureano foram para o Banco Ceil.tral no fim da tarQe já para
discuti"r- a hninência da intervenção. Eles estavam no
Banco CJ::otral negociando a intervenção.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Certo. Sr. Presidente e Sr. Relator, aqui fica demonstrada a importância, para o esclareciffiehto do assunto, de
eventualmente termos aqui o depoimento do Ministro
Antônio Delfim Netto sobre esse episódio. Só como um
dos possíveis argumentos, mas não está em discussão o
requerimento.
O SR. JOSi:: UNS~ Em discussão, no momento, não
parece que seja bom.

_O _S_R, EPUARDO MATARAZZO SUPLICY Nào. Só para lembrar, para ressaltar.
Mas na ... e como _se _deram as negociaÇões naquela
madrugada? Os Diretores Meirelles e Wey conversú8._tri
com o Sr. Assis Paiin Cunha até às quatro da manhã ...
eu vou só falar alguns fatos, se houver erro, por favor,
depois, V. S• corrige. Ele pediu-Um tempo. Ãs nove da
manhã se reuniu com o Ministro Antônio Delfim Netto
e JOSé Flávio- PéCol-ã. Nessa ocasião, o Si:. Assis Paim
Cunha disse que _ele estava numa situação difícil por ser
credor -da Laureano. -Claro que ele estava sem do-rmir _d_i~
reito. A partir da solicitação de que ele emprestasse os
LSO ml!hões de cruzeiros, em !lovembro de 80, ele passou
a ser credor, jã--em feve!eiro -de 8l, de 300 milhões ou
algo assim~ mas era credor da Laureano. Então, Se so~
fresse intervenção, a Laureano, por seu raciocínio, ele
cer~amente também quebraria. Então, a ele interessava
de fato a sOlução. Mas ele explicou ao Ministro Delfim
N~tto, de ~cor~o_com seu depoimento, disse ele, que não
tiil.ha Os recursos. não tinba cacifo para a operação. E o
Ministro lhe ressaltou que lhe daria uma contrapartida
"nóS lhe daremos uma contrapartida".
Então, decidida, preliminarmente, a negocf<ição, ele
voltou aos Diretores Wey e Meirelles. E naquela manhã,
o- Diretor ,Antônio Chagas Meirelles lhe disse: «Hã um
probleminha". Isso foi .confirmado aqui no depoimento
do Diretor Wey, "hã 100 milhões de cruzeiros de cheques sem funO.os que deverão s:er cobertos até o final desta manhã, e você precisa cobrir isto".
-Então, ele disse: "Vou ver quanto tenho". E pediu informação ao seu escritório no Rio de Janeiro, e falaram
QUe ele tinha 50 milhÕC$ disponíveis. Ele passou essa informação, e o Diretor Meirelles falou: "Muito bem! Nós
lhe daremos mais 50 milhões de cruzeiros e você então
cobrirá os 100 milhões, para a realização da operação".
~- correta essa inforJ.Ilação? E é de seu conhecimento?

=

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Ilustre
Õeputado, em prirlleiro lugar, éU O.ãO Pa"r-tiCipei dos deta~
lhes da negociação, da operação. Quer dizer, realmente,
não teria condições de confirmar com -essa"riqueza de de-talhes, o que aconteceu. Gostaria apenas .
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY- Então v. s' não foi informado dessa operação?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Fui informado a posteriori, evidentemente, quando as coisas
estavam sendo realizadas ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- E
concordou com elas?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Uma irformação ... uma operação, aliãs, legítima, sem problema
algum. Tratava-se de uma linha de liquidez pela 374, que
foi, aliãs, liquidada em seis meses. Apenas um parêntese
·com relação à informação que V. Ex• traz, de que o Sr.
Assis Paim não teria recursos para fazer investimento na
Corretoroa Laureano_. Isso, aqui, há uma grande contradição, porque durante 19&0 ele faz uma proposta para
comprar um banco de investimento, ao Banco Central,
praticamente por 700 milhões de cruzeiros à vista. Então
é realmente difícil entender como um empressârio, no se-gundo semestre de 1980, para comprar, por 700 milhões
à vista, um banco de investimentos e argumenta que não
teria -recursos para arcar com os investimentOs na Corretora Laureano. Só um pequeno detalhe.
O SR. EDUARDO MATARAZZOSUPLICY -Seg_undo o depoimento dele, a C_orreto_ra- Liureanó tiilha
uma divida muito superior a eSses 700 milhões de cruzeiros._~ dívida que ele assumiu;-ao adquirir a-corretora
Laureano, como se verificou mais tarde, somava cerca de
2 bilhões e meio de cruzeiros. Isso foi Coristitado por documentação. Só j_unt9: ao Banco do Brasil, I bilhão, 266_
milhões ele precisou cobrir. Então, era muito maior do
-qUe ·esses 700 milhões. Mas, V. Sx• mencionou aqui, de
inicio, que durante a sua gestãõ- não foi dada nenhuma
assistência de liquidez à Corretora Laureano. Mas agora
está informando que ficou ciente~ e _coricOrdou com essa
assistência firi.anéeíra do próprio Banco Central, à COroa, para dar assistência à Laureano, para satvâ-la, por
ter emitido cheques sem fundos. Salvou-se a Corretora
Laureano, salvaram~se os seus Diretores, que na sua gestão terminada, dois anos e meio depois, não colocou,
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n_ão impôs qualquer condição ao Sr. Roberto Laureano.
Coi-fClO'?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Tenho
-um comentário, ilustre Deputado. É uma situação totalmente diferente. Nós estamos tratando, aqui, já de uma
solução negociada, em que o Banco Central, por lei, estã
auto_rizado a participar, a intervir, com o Grupo que nós
considerávamos em condições realmente, inclusive patrimoniais, de assumir esse ônus, até mesmo por estas demonstrações anteriores de pujari.Ça de recursos para investimentos. E., portanto, nessas condições uma assistência financi:ira de liquidez de curto prazo ê- uma concessão
absolutamente normal, quer dizer, não "há nada de extraordináriO, não considero isto nenhum privilégio. Foi
dada uma assistência financeira de liquidez., aliás, um volume também não muito alto, e que foi, aliás, inteiramente pago em seis meses. Eu acho que são dois fatos
normalmente distintos. Nós estamos aqui realmente com
o objetivo ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O
Senhor me permite? Cobrando que taxa? ~ a resolução
374 ...

O SR. CARLOS LANGONI - Cobrando as taxas
normais da época da 374. Quer dizer, foi uma operação
absolutamente dentro dos padrões da 374.
__
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas V. s~ há de convir que foi uma assistência à Laureano.
O SR. CARLOS Geraldo LANGONI- Não, já era
assistência ao grupo ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -lndireta, mas foi à Laureano.
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Sr. Deputado, nós estamos já no processo de absorção da Corretoí:a Laureano. Então, a assistência, na realidade, é
par_a e_ novo grupo que assumir.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O
episódio seguinte foi o do empréstímo realizado pela
Caixa Econômíca Federal à SNCI que, agora veja, não,
perdão. Na própria negociação da Laureano, ficaram
detalhados, ao contrário do que diz o tivró do Banco
Central, que não teria sido dado qualquer vantagem, ficaram detalhadas algumas vantagens; a concessão das
seis agências, a expansão do limite de concessão de financiamento e maís alguma contrapartida. E houve uma
reunião írnportante, onde alguns-âetalhes foram conversados. Nessa reunião, segundo t_es.temuoho do Sr. Franz
Gomes Breschaft, V. S!- também estava presente. Pode V.
S• primeiro confirmar a sua participação em reunião,
logo na manhã seguinte, na residência do Sr. Ministro
Ernane Galvêas? Quem estava presente nessa reunião
para tratar de assunto da Laureano, sendo ab:iorvida
pelo grupo Cora Brastel? E quais Toram as tratativas
conversadas nesta reunião?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Pois
não. Essa reunião de fato ocorreu, e a idéia foi solicitada
pelo Ministro Ernane Galvêas, para que nós fizéssemos
um relato das negociações entre a Laureano e o Grupo
Coroa/Brastel. Então estavam presentes, se não me falhe
a. memória. ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Por
que razão se deu na residência do Ministro Ernane Oalvêas?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI -Eu não
me lembro, inclusive eu tenho a impressão qUe foi num
fim~de~tarde, não sei, essa versão_~que V, Ex~ deu se foi de
manhã, essa informação que V, E• deu, não sei realmente
se foi- de manhã. Parece-me ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- O
horário talvez não seja importante. Foi na residência do
Ministro Ernane Galvêas?
O SR. CÃRLOS GERALDO LANGONI.~ O Mi-nistro Ernane Galvêas fazia rellniões com empresários
com muita freqflência. E eu não vejo nada de anormal o
Ministro.-da Fazenda reunir-se com empresários na Sua
reSidênCiã, ainda ~pais com um grupo enorme de pessoas,
com toda a diretoria do Banco Central, os dois Direto-
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res, o Dr. Wey e o Dr. Meirelles. Eptão, foi feita a·peilas
uma explanação daquilo que tinha sido combinado, e, na
realidade, ficou claro e evidente, naquela reunião de qu-e
o Banco Central não daría nada além daquilo que foi ne~

gociado pelos dois diretores, ou -s~ja, praticamente não
se deu nada, não houve nenhum privilégio, nenhuma
concessão. A _assistência de liquidez dentro da 374~_~
seis agências que V. E;~• comentou, e o limite deSsa expansão tinha sido dado hnlbéril Pira 17 outras empresas, e que na realidade ê recurso do mercado e não recurso do Banco Central. Então, foi praticamente isso, n-ão
houve acordo nenhum com_ relação a qualquer contrapartida adicional.
O SR. ED-UARDO MATARAZZO SUPLICY Mas a Corretora Laureano, embora tivesse ativoS, co:mo
obrigações reajustá_v"eis ~o~_ obfigaçOeS da ELETROBRÃS- e conta de luz, essas tinham vencimento a
longo prazo·. Então, não eram facilmente, não poderiam
servir para pagar as dívidas de curto prazo que então o
Sr~Assis Paim Cunha se deu me~or ?~nta, inclusixe porque havia mUitas op~i"ações feifis s~ lastros ou com registro contábei_s fictícios, detectados pelo próprio Ban_fo_
Central. Entãoj verificou-se que a dívida que ele assumiu
era bem superior àquela em princípio imaginadõ põr ele.
Dentre as dividas de curto prazo da Laureano, estava,
por exemplo, o levantamento de uma operação 63, no
valor de quase 15 milhões de_ dólares, feita mais pela
Araguari, já qrie, segunào o regulamento do Banco Central, não seria possível a uma corretora obter um empréstimo em operação 63. É correta a informação de que
orna corretora não pode obter empréstimo em_operação
63, empréstimo externo?

O SR. CARLOS GERALDO LANGONf-Eu té:
nho a impressão que sim.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY::._
externos~ E pode?

Empréstimos

O SR. CARLOS Gl':RALDÕ.!.ANGONI- Éu não

sei se naquela ocasião havia limit<içãO. ~ possíveL

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPUCY- Então, ele fez através da Araguari. Era uma operaçãO nÚmalmente legal, mas fe~ através de uma empresa coligada para a própria cori'efora. E a corretora, então tinha
diversos empréstimos pendentes de vencimento a curto
prazo, e o Sr. Assis Paim Cunha passou a conversai con1
as autoridades, dizendo que era necessári_o_ dar um jeito
para cobrir aquilo, ele não t_inh_a- recursos-- dois bilhões
e meio de vencimentos a-curto pi-azo. Então, procurou-se
•uma solução, Segundo o Sr. Assis Paim Cunha, de fato_o
Banco Central não queria conceder essa assistência dire.:.
tamente. Procurou-se, então, a assiStência- atravéS de ou:
tra instituição oficial, a Caixa ·E-conómica FederaC"í)isseo Sr. Assis Paim Cunha, em seu depoimento, que V. Sa.
participou inclusive dessa sugestão. Em primeiro lugar,
pergunto: qual o conhecimento prévio que V. Sa. teve
dessa operação, que depois teria sído aprovada pelo
CDE. V. Sa. menCionOu que foi realizado no âmbito do
CDE. Mas qual o conhecimento prêvio? Qual foi a primeira vez que V. Sa. soube que o Sr. Assis Paim Cunha
iria conversar com o Sr. _Gil Macieira para tratar desse
assunto?

O SR. CARLOS GERALDO LANGON! .:._ llustre
Deputado, eu não tenho realmente condições de precisar, mas cu gostaria apenas de reSsaltar Um ponto fundamental. O Banco Central não tomou qualquer inicíativa
em relação à sugestão dessa operação. Nós estamos convencidos que os recursos que o Banco Central tinha dado
ao Sr. Assis Paim especial limite de expansão que na realidade é um limite de 8,1 bilhões -de ~xpansão das operações em 1981, era suficiente para cóbrir as exigibilidades imediatas, que eram apenas de 30!J milhões, e não de
2 bilhões, 2,6 bilhões, que, hoje, aliás, pode ser perfeitamente verificado através de u-ma análise cuidadosa da
contabilidade do Grupo da Laureano. Mas, de qualquer
maneira, nós estamos _convencidos de que esses recursos
eram suficientes. Lembro-me, talvez atê, não me recordo
inclusive quando especificamente, mas me parece que foi
o próprio Diretor Wey que num certo moml!nto meco~
municou, me informou que teria sido informa.do pelO_
próprio Sr. Assis Paim de que ele estava tentante negociar uma operação com a Caixa-- Económica Federal,
cujo objetivo era benefitiar o g_rupo como um todo, o

grupo comercial e não o grupo financeira: Na realidade,
por que parece, onde é que Q Banco Central entra nessa
operação da C3.ix:a Económica? Entra na medida em que
a Caixa' usou como garantia para as suas operações to~
das as obrigações da ELETROBRÃS qUe eStavam las~
treando_os empréstimos antigOs que V.-Ex• s~ re~eríu,_
____ aos empréstimos do Banco do Brasil e os empréstimos
ínClusive do BANESPA. E, portanto, para liberar essas
obrigações, esses empréstimos têm que ser pagos.~ por
íss:o que· os recursos da Caixa são automaticamente
transferidos para o Banco Central,para o Banco doBrasil, liberando, então, as obrigações, e essas obrigações
são usadas como garan~_i~ para a Caix~ Econô~ic3..-Eu
realmente não tive o menor envolvimento, alêm desse, a
operação- fof"negociad<i, aliás, uma Operação absolutamente legal e regular, os detalhes da operação c_ertamente V. Ex• hoje já _dispõe. Foi negociada pela Caixa, foi
aprovada no âmbito do CDE, o Banco Central nem tem
assento no CDE. Portanto, nós tomamos conhecimento
da operação por essa informação, não me lembro bem a
êpoca, talvezjâ no final de maio a começo "de junho, e na
concretização da operação evidentemente 0 Banco Centrai foi informado, porque havia necessidade dC ·pagar
essas dívidas para liberar as obrigações da ELE-

lROBRÃS,
O SR. EDUARDO MATARAZZO SúPLiCY Quando (!.S autoridades chamaram ou concordaram com
a aquisição da Laureano pelo Grupo Coroa-Brastel não
tinham já _conhecimento de graves irregularidades no
Grupo 'Coroa?
0 SR. CARLOS GERA"LDO LANGONI _Não. De
forma alguma. Como eu disse a V. Ex•, as irregularidades do Grupo Coroa eu só tomei conhecimento a partir
da auditoria que eu mesmo mandei instaurar e que revelou, naquela sexta-feira já prévia à intervenção, a exist_êncíã. de letras frias.

·o SR.

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- E

-n-ão creiO ser es·se_ O entendimentO- da cOmissão de sindi-cância do Banco Central, que examinou o assunto e que
chegou a conclusões diferentes da ComissãO de Inquérito. Mas, por exemplo, em 28 de novembro de 1980 hâ
um relatório do Sr. José Carlos Batista, auditor- que ôiz o
seguinte:
Rio de Janeiro, _2ª de novembro de 1980
Sr, Chefe,
Apresentamos, a seguir, relatório de inspeção (a-ã:üi.base 30-6-80) que procedemos ·na Coroa SA.- Crédito,
Financiamento e Investimentos.
Ao t_érmíno- dos_ trabalhos, goSiaiíamos- de registrar
nossa avaliação geral sobre a empresa, a exemplo do que
foi feito em relatório anterior.
De modo geral concordamos com as observações ali
apostas, desejando, entretanto, enfatizar o que se segue:
É, em nosso entender, evidente, o intimo relacionamento entre a financeira e as _demais empresas do Grupo Brastel, especialmente a Promotora SERCO e a cadeia de lojas Brastel, representadas pela SNCI (Sociedade Nacional de Comércio Integrada). Ocorre, porém que
esse relacionamento quase sempre ignora os mais elementares princípios administrativos e contábeis, tornando extremamente complexa a tarefa de se identificar,
dentro do grupo, 9s débitos .e créditos reais, bem como o
Património Líquido das diversas _empresas. Julgamos,
inclusiVe, ·que somente uma inspeção integrada lograria
alcançar resultados mais consistentes.
Assim, por exemplo, tiVemos oPOrtunid_ade de relatar
a exis-tênda de empréstimos bancários formalmente Jevantad>Js pela SERCO, sem que houvesse nessa empresa
qualquer lançamento contábil relativo aos mesmos.
Acresce, _ai~da, que tais empréstimos tiveram como garantia Letras de Câmbio Coroa, que eram de propriedade de outro _membro do grupo, no caso a SNCL
Outro aspecto da maior importância é a falta de confiabil~dadt::- quanto às informaçQeS sobre créditos de curso ~J?Ç_!mal e _em liquidação, que são levantados "porestimativa" Na posição de 30-6-80, enviada ao BC, a Coroa não considerou os créditos de curso anormal administrados p-elas SERCO, e resultantes de financiamentos
de p~ns vendidos pela Lojas Brastel. Iss_o indi_ca a falta de
conSistência Com que-o assunto._é_e~carado. Ainda mais,
o saldo inscrito em "Crédito em Liquidação" -no balanço, de 30-6-80 não correspondia à realidade, com diferença, a menor, de cerca de Cr$ 10.000.000.
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Quanto às Letras de Câmbio da Coroa-CFI, desejamos ressaltar a sis~emática, no mínimo "curfosa", adofada para sua c_omercia\ização. O total ~as emissões é repassado, em consignação. à Distribuidora do grupo, que
imedia~am.:;:nt_e as "vende" à SNCI cç.m relaç~o a esse aspecto verificamos que e-m 30-6-80 havia um mOntante de
cerca de Cr$ 157 milhões de LC's que a Financeira apre~
sentava como estando ern carteira (em consignação) ·mas
que, em realidade já tinham sido vendidas à SNCI. Alías,
temos. em conta veementes indfcios de que a SNCI vem
pagando fornecedores de Lojas Brastel com essas Letras .
.§.aud~ç~~S. _-:--:- J~sé_ C:a~l~s ~atista, Auditor.
E outros detalhes. Mas os citados já são- sufiCientes
para demonstrar que o próprio Banco Central detectara
desde 1980 essas irregularidades ni.t Coroa SfA. E também_em26 d~ março de 19&1 há oficie da Coroa SfA,
Diretoria da Area de Mercado de Capitais, protocolado
pelo Diretor Wey, onde procura justificar de algumas
irregularidades.
Quer dizer, o Banco Central jâ estava a par de irregularidades, foi encaminhada em 26 de março de 1981, à&poca, portanto, da aquisição, uma resposta de Assis
Paim Cunha do Banco Central, ao Diretor da ÃrC:a.
Depois há parecer, com despachos, do Departamento
de Fiscalização, Ronald Schmidt Almeida, e ainda despaclio do próprio Hermano Wey dizendo e isso em 23-681, às vésperas da concessão do emprêstürio da Caixa
Econômicã à CNCl, o seguinte:

se

"Ante as circunstâncias especiais effi que se Cncontra envolvido o Grupo Brastel, decorrentes quase todas de sua excepcional participaçãO na solução
do problema Laureano, proponho que seja elevado
de 50 para_ 80 o percentual de expansão das operações de crédito da Coroa no corrente exercício de
· 1981, calculadu sobre a base apresentada em 31-1280. Â -consideração do Exm~' Sr. Presidente."

ESSeS dOCuiDe~-to-s-.~o~tram que havia conhecimento
d3. parte do BanCo Cenral de irregularidades com as
q~ais estava convivendo a Coroa S/ A. Na verdade, ao
absorver a Corretora Laureano, a Coroa SfA, passou a
conviver com as suas fraudes.
Que- PfOvldências tonlou o Banco Central para impedir a continuidade das fraudes? A pdmeira notícia que se
tem é cjue su-spendeu a fis_ç(l,}ização, em vista de que, se
fossem _c_onstatadas, deveriam ser cumpridas as normas
de intervenção então no novo grupo que passou a conviver com aquelas fraudes. E há de admitir ou não V. S•
que o Sr_LAssisP_aim Cunha, ao observar que as autoridades pediam-lhe para absorver uma corretora cheia de
fraudes e de irregularidades, quer dizer, eram as autoridades -solicitando-lhe para absorver uma corretora, para
salvá-la da intervenção e da punição dos seus diretores,
muito--embora aquelas fraudes devessem levar à intervenção e à punição dos díretores, Ele presenciou e testemunhou esses fat_os. Ou não é verdade?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Deputado, eu acho que a versão é um pouco diferente ou talvez
bastante diferente; Eu wjo a coisa sob outro ângulo. Em
primeiro lugar, precisamos qualificar o que são irregularidades. Hoje qualquer análise de balanço de qualquer
empresa industrial ou comercíal pode demonstrar alguns
problemas de registro, etc., mas isto não que dizer que
sejam irregularidades a ponto de se justificar uma inter_venção. Então, não conheço os detalhes, e o Banco Central não tem consciência e a onipresença de mergulhar no
dia-a-dia de uma flscalização de duas mil e trezentas empresas financeiras.
Gostaria também de qualificar qual é realmente a
função do Presidente do Banco Central. Quer dizer, exisfe-:uma diretoria, existe um chefe de departamento, existe
uma fiscalização com delegação específica para cumprir
a sua função. A fisçalização ê um ato de rotina, que não
depertde de decisão discricionária do Presidente do Banco Central. Portanto, esse episódio da fiscalização eu
realmente em grande parte só vim a conhecer os detalhes
depois, como V. Ex• inclusive sabe muito bem. A minha
particí[Hl:Ção na fiscalização" da Coroa foi ex.atamente a
de determinar a auditoria e, um'a decisão minha, quando
foram dados os 25 bilhões.
Portanto, eu não posso, de forma alguma! conhecer os
detalhes e os meandros da sistemática administrativa de
fiscalização do Banco Central. Mas eu só queria qualifi-
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cara seguinte: nem toda pequena irregularidade de natureza contábil caracteriza já uma situação de intervenção.
Quer dizer, existem irregularidades sériaS- e rrregularidades, existem graus de irregularidades.
Então acho que esse ponto ê muito importante.
O segundo é o seguinte: o próprio fato de que foi feita
uma fiscalização logo após a absorção da Corretora d~
trói uma das teses-do Sr. Assis Paim, de que teria havido
um acordo prévio para deliberar a ausência de fisca.Jização e V_._E~~ sabe muito bem disso, porque inclusive
afirmou fsSq cm 'diversas ocasiões.
Ora, se tivesse havido esse acordO prêVío-,-como é
possível que já seis m-eses depois a fiscalização d:o Banco
Central tivesse atuando com base no balanço inclusive
do primeiro semestre de 198l?
Então, nós precisamos colocar as coisas nos seus devi~
dos lugares. Não é possível também generalizar e aceitar
pura e simplesmente a versão apresentada pelo Sr. Assis
Paim. Ele, realmente, c_omprou a Corretora Laurenao,
porque achou que era um bom negócio; foi um bom negócio para ele. Ele, na realidade, teria condições de ex~
pandir de forma saudável. Eu acho que o relatório dele é
definitivo. Existe um relatório voluntãrio, expontâneo
dele ao Banco Central dando conta da forma como se
desenhou o processo de absorção. Como, então, insis~ir
em tentar ligar a absorção da Laureano ao problema da
CorOa? Eu acho que nessa ligação não existe 1.!.!113 lógica,
não existe um canal lógico entre esse~ dois eventos. Ele,
realmente, entrou em dificuldade porque imaginou planos ambiciosos de expansão, um processo de crescimen~
to que não seria compatível com a sua dimensão empre-_
sarial, e usou o método de financiar a expansão pela
emissão de letras frías. Quer dízer, essa é, na verdade, em
·
síntese, a história,- hoje, do Grupo Coroa:.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
St- deve conh~r bem esse voto do Di_retor Hermann
Wey, mas se pudess_e ter às mãos, porque vou fazer uma
indagação de detalhe de algumas afirmações do votO do
Diretor Hermano W ey.
V. St- confirma que esSrfVoto foi aprOVado por reunião
da Díretoria do Banco Central?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONIApresentado um ano e meio depois. Quer dizer, um voto
é muito importante para compreender o sentido do voto.
É um voto que descreve uma situação que
detectada
pela fiscalização praticamente um ano e meio depois da
absorção.

ror

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYQuais as razões que levaram o Banco Central a concorR
dar- isto está entre ~spas- com a entrega de cheques
por solicitação de autoridade à Corretora~_Esiã riO "irem
V desse voto.
O SR. ·CARLOS GERALDO LANGONI- O Dr.
Hennann Wey_jã respondeu isto na última reunião. Ele
talvez não tenho sido feliz na expressão. A idéia, realmente, era, talvez, de que naquele momento não havia
mais alternativa. Ou ele -ªbsorvia a Corretqra, ou, então
a Corretora sofreria intervenção.
O SR. EDUARDO MAT ARAZZO SUPLICYComo o _San_co éentrãl concordou co.m a transferéncia
de recursos da fmanceira para a corretora atravês de artifíCios contâbeis-, conforme consta çl.o item IV?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONl-~U"stre
Deputado, o Banco Central nã.o concordQJJ, O Banco
Central está descrevendo uma situação que foi detectada
pela fiscalização e que, posteriormente, em função dessa
fiscalização, foi Corr1gidã. voto de um ano e meio de-- _
pois. Não é uma autorização prévia.

-o

e

O SR. EDUARDO MATARAZO SUPLICY- Por
que os recursos da operação da SNCI com a Caixa EcOR
nômica Federal foram destinados a cQbrir parte do furo
da Laureano, conforme diz o item IV?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONJ - Sabemos, hoje, muito bem que os recursos da Cai.xa. Econômica Fede_ral teriam que necessaríi:!.mente ser transferi~
dos para o Banco Central e para o Banco do Brasil para
poder permitir a liberação das garantias.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY- Por
que o Banco_ Central, ou de que forma O Banco Central

participou da montagem do balanço da corretora em 30~
6R8l? O volo diz que os recursos da Caixa, no item IV,
foram liberados, em 8/81, e que tudo oç.orreu com o
acompanhamento do Banco Central. E no bataJJ.ÇO da
Co.rretora'jã se coloca como tendo sido pagas as dívidas.

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Ilustre
Deputado, V. Ex• sabe muito bem que balanço é responsabilidade exclusiva dos administradores de uma insti~
tuição. Então, não tenho a menor idéia, o-inen-or conhecimento dos detalhes de como esse balanço foi montado,
foi apresentado. Isto se dá a nível da in~tHuição e a nível
da ãrea operacional do Banco Central.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY
Mas os itens V e VI dizem que para sanear o balanço da
Laureano fora·m vendidos 820 milhões de_ cruzeiros em
obrigações da ELETROBRÁS inexistentes para a fihanR
ceíra e desta para a SNCI, tudo sob o acompanhamento
do_Banco Central. Se o Banco Central não conviveu conhecendo essas irregularidades? _
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - É como
interpretar o voto._ V Ex• estã descrevendo as irregulariR
dades que foram corrigidas. Quer dizer, o voto é o resultado de um relatório, de uma fiscalização que ide!)tific_~
os problemas que estavam ocorrendo nessa fase de -transiçãO, de absorç:ão, para exatamente Corrigir essa situação.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Com referência ao empréstimo da CaiM_ Econômica Federal à SNCI, d~ 2,5 bilhões, V. S• conversou com os Ministros Antônio Delfim Netto e Ernâne G~:~.lvêas a respeiR
to- do assUO.to e dos votos que S. Ex•- proferiam junto ao
COE?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não tive
nenhum contato, como eu disse a V. Ex•, não tive nenhuR
- ni.a ·paTticipação na elaboração desse voto ou Qa opeR
ração da Caixa.
O SR. EDUARD~O MATARAZZO SUPLICY- V.
S• mencionou que a operação se deu no ~bito do CDE.
V. S• tem conhecimento se houve a reunião· da CDE?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não tenho a menor idéia. Desconheço.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Q"ueria registrar, Sr. Presidente e Sr. ~elator, que desde o
dia l6 de agosto, o Presidente José Fragelli encaminhou
ao Ministro Antônio Delfim Netto, ofício requerendo
cópia do Aviso n<? 377, onde, segundo es_tã (egistrado no
contrato da SNCI com o Grupo Coroa-Brastel, diz-se
que houve um despacho dos Ministros ao COE, reco.
mendando a liberação daquele empréstimo, e atê agora o
Ministro do Planejamento não respondeu. Seria importante depois averiguar se hã um prazo para o Ministro
responder esse assunto, porque, inclusive, não temos
tido conhecimento de reuniões do CDE há muito tempo,
parece -que desde o Govern"o do Presidente Ernesto GeiR
seL Então, precisarfamos a.veriguar, realmente, se houve
a reunião do CD.E em que foT ãprovado este empréstimo.
Agora, o Presidente da Caixa Econômica Fede"ral, o
Sr. Gil Macieira, disse ao -sr . .A:Ssis Paim Cunha, e confirmou a mim, que ele não aprovaria esse empréstimo, a
não ~er c:om a apr~entação sfe um senhor projeto de exR
pansão do Grupo, e que esse empréstimo, também por
exígêncía dele, deveria ser ap-l-ovado pelo CDE. Quando
_() Banco Central observou que ele obteve empréstimo
junto à Caixa Econômíca, imediatamente requisitoU que
fossem destinados às dívidas que haviam sido deixadas
pela Corretora Laureano. Não houve nisso um conflito
com respeito a objetivo expresso nàquele plano à Caixa
Econômica Federal, ou a Caixa Eccinômica Federal e o
Banco Central são insútuições tão independentes que, se
um empresário apresenta um plano para uma instiR
tuição, imediatamente, óepois o Banco Centrai pode diR
z.er que aquele plano deve ser desobedecido, porque há
uma prioridade a ser preeenchida, uma dívida que o
Banco Cefitral tem conhecimento junto a outra instituição governamental, o Banco do Brasil? Será ·que os
Ministros da área econômica nãn estavam cientes de que
o objetivo real, tal como expresso no voto do Sr. HerR
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mann Wey, aprovado por toda Diretoria, ainda que um
ano ~ meio depois, ou um ano depois, não era o objetivo
f~cilitar a absorção da Laureano?

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- !lustre
Deputado, o objetivo do empréstimo da Caíxa- e essa
informação, evídentemente, Y. Ex• poderã, depois, buscar- cOin müito mais detalhes, junto aos órgãos específicos -era, segundo estou informado, para reforço de caR
pita! de giro e não para investimento.
E, como eu jã expliquei duas ou três vezes nesta expoR
sição, a transferência de recursos da Caixa para o Banco
Central era c:o.Qdição sine qua non para a liberação das
garantiãs. Quer dizer, a liberação não poderia ser feita
-$em ·a·:~STmultânea liberação das obrigações da ELETROBRÃS. t por isso que os recursOs são transferidos
parã o Banco do Br~sil e para o Banco Central, porque a
Ca:Ufã Econômica usa, como garantia da operação, uma
garantia, aliãs, se não me falha a memória, de 120%, desR
sas·-obrigações.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Mas concorda V. St- que houve um desvio de objetivos
em relação ao plano traçado. V. S'- conhece o plano apresentado pelo Sr. Assis Paim Cunha~
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não, eu
não conheço os detalhes da operação, como eu lhe disse,
mas, segundo eu fui informado, hã uma referência exR
pressa a capital de giro e não o investimento no cotrato
de concessão do emprêstimo. (Pausa.)
O SR. EDUARDO MATARAZzO SUPLICY- V.
St- mencionou, com respeito ao episódio da CREDIR
TUM que só ficou sabendo do assunto quando praticamente da sua não conclusão, ocorrida em 1983_.
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Eu realmente não me lembro dos detalhes d_o processamento do
caso, que foi conduzido, se não me falha a memória, pela
Diretoria de Mercados de Capitais, mas é um proCesso
que não se efetivou, é um processo que, pelo que me reR
cardo, a pretensão foi negada num despacho do Dr. Wey
que eu càloquei, se não me falha a memória, o "de acorR
do".
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- No
dia 15 de abril de 1983, a SNCI recebeu carta falando do
deSpacho superior de 14--4-83, sobre a não aceitação do
pleito na forma consubstanciada no expediente então enviado.
Mas os documentos dessa negociação -são de muito
_an1_es,_ sendo um deles, por exemplo, de 27RSR81, ao Ban- co Central do Braslt, dirigidO ao Dr. Carlos Geraldo
Langoni, Presidente, referente à CREDITUM, onde o
Sr. Assis Paim Cunha diz:
"Sr. Presidente, reportamoRnos na nossa carta à
proposta datada de 27 de abril próximo passado,
objetivando a aquisição da massa ativida da CREDlTUM S.A., e a reunião realizada na Cidade do
Rio de Janeiro, no dia 4 do corrente, da qual particiR
pamos juntamente com os Srs. Hermann Wagner
Wey, José Roberto da Silva, respectivamente diretore chefe do DEOP. Em atendimento ao que ficou
acordado, naquela oportunidade, vimos, em aditamento cOnfirmar a nossa disposição em oferecer a
fiança bancária como garantla adicional e cumulativa ao fiel cu_mprimento das condições estabelecidas.
Referida fiança, que deverã alcançar ao valor que
superar ... "
Enfim, o histórico das negociações vem desde 27 de
maio de 1981. E no depoimento realizado pelo Sr. Assis
Paim Cunha, ele mencionou que de fato entrou em enR
tendimento com o Sr. Álvaro Ãrmando Leal, desses-enR
tendimentos também participou o Sr. Maurício Cibulares para a realização deste complexo negócio.
Esse negócio implicava, de um lado, em salvar os direR
tores da CRED~TVM e, particularmente, o Sr. Álvaro
Armando Leal, da pena de inabilitação que lhe havia
sido imposta. Ademais, o caso da CREDITUM parece
ter sido também de emissão de letras frias.

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Inclusive eu não conheço os detalhes, ilustre Deputado. Eu
acho curioso é que foi um processo que foi recusado pelo
Banç:o Central. Então, nós estamos discutindo a hipótese
de um processo ·que não se realizou.
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O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas houve dezenas de documentos em que preliminarmente o Banco Central aceitava as condições, colocan-

do, entretanto, uma cláusula que acabou por impedir o
negócio. Agora, por essa carta se sabe que não foi apenas
ao final_gue V. S• teve conhecimento~
O Sr. Alvaro Leal confirmou a mim; que de fato, certa
ocasião, teve um desentendimento com V. B• sobre esse
assunto. O Sr. Assis Paim Cunha também mencionou

que certa ocasião, perante, acredito, a presença do Ministro Antônio Delfim Netto, o Sr. Álvaro Leal o tratou
de forma muito 3.brupta, ou dC uma forma muito agressiva, pelo fato de que V. S•, provavelmente agindo corretamente, tendo diagnosticado que aquele negócio seria de

proteção inadequada a um grupo econômico, estava se~
gurando, e, portanto, não atendendo as solicitações do
Sr. Âlvaro Leal, que eram apoiadas, de alguma forma,
pelo Ministro - Antônio Delfim Netto ou por seu
Secretário-Geral, José Flávio Pécora.
Pode V, 5' nos dizer exatamente o que aconteceu neste
episódio?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONJ - Pois
não, ilustre Deputado. Em primeiro lugar, eu gostaria de
destacar isso que V~ Ex' mencionou. Quer dizer, de fato
eu sempre me empenhei em não aceitar solicitações, a
não ser aquelas que realmente eu julgasse convenientes,
tendo em vista o interesse do Banco Central. Portanto, o
tão propalado prestígio do Sr. Álvaro Leal, pelo menos
no Banco Central ele esbarrou ern sérios obstáculos, por~
que operações como essa, que talvez fossem do seu inte~
resse, acabaram não se realizando.
Houve, de fato, uma reunião, eu não me lembro sinceramente se foi acerca da CREDITUM, por isso, quando
eu mencionei a V. Ex• no ínldo -que me lembrava da
CREDITUM apenas no momento da negativa, pode ser
que tenha sido, realmente não me recordo, mas era algu~
ma solicitação e eu haviã negado essa solicitação e o Sr.
Álvaro Leal solicitou, então, uma reunião com o MiníStro Delfim Netto, que me convidou para participar._
Aliás, nessa reunião estávarricis apenas eu, o Ministro
Delfim Netto e o Sr. Álvaro Leal. Portanto, qualquer
outro testemunho não existe:- Qúem me acciinpanhou a
essa reut'tião foi o Dr: José Roberto, que se encontrava
aqui, mas já-se- fOi~ levando os dados, o materiaL No entanto, ele ficou do lado de fora, não entrou na reunião.
Sentamos nós três, e eu simplesmente repeti para o Ministro Delfim Netto que o pleito do Sr. Alvaro Leal não
poderia ser aceito. Na realidade, a bem da v_erdade, não
houve duas coisas. Primeiro, não houve aquele tipo de
manifestação, que já Ii"em algumas ocasiões, e que V. Ex~
de vez em quando utiliza em suas palestras para economistas, ao m~mo tempo eu recebi de pronto o_ apoio do
Ministro Delfim Netto, inclusive registro este fato, porque quando coloquei para o Ministro Delfim Netto que
realmente não poderia atender ao pe~ido,_ SI__ Min_istto
Delfim Netto de imedíató concordou comigo e isso foi
comunicado ao Sr. Álvaro Leal, e, inclusive, me retirei.
Foi essa a reunião e foi isso, talvez ·até, que realmente
possa ter levado a essa conclusão de não aprovação da
CREDITUM.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O
Sr. Álvaro Leal, nessa rf!uníão, teria díto a V. Sf q'úe O
Sr. não estava falando com a verdade ou empenho em
cumprir com a palavra dada?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não, ele
realmente não chegou a mencionar isso. Foi uma conversa em que expliquei ao Ministro Delfim Netto por que -o
Banco Central não podia atender àquela solicitação do
Sr. Álvaro Leal. Exatamente isso. E a conversa terminou
aqui. O Minístro Delfim Netto concordou cOmigo- de
imediato e talvez tenha sido uma das poucas vezes que eu
tenha tido uma reunião Pessoal com o Sr. Álvaro Leal,
porque, na verdade, esses as:runtos todos eram tratados
pela minha Diretoria de Mercado de Capitais.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLJCY Com respeito à liberação dos 25 bilhões, em 30 Oe rilaio
de 83, V. S• menCionou que o Banco _Central exigiu a garantia dos imóveiS que estariam para ser hipotecados.
O SR" CARLOS GERALDO LANGONI - Exalo.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Na
verdade, esses imóveis só foram enviados à Díreção do

Banco Central posteriormente à data da intervenção,
quando o Sr. Assis Paim Cunha jâ não tiilh"a dominio
sobre os seus bens praticamente, e não anteriormente.
Quando o Banco Central, em 30 de maio, liberou os 25
bilhões, só solicitou como ga-rantia a ciuta em que o Sr.
Assis Pairo Cunha dava as cotas de suas ações em garantia ao Banco Central. Não examinou o Banco Central se
eram contas de um grupo cujo passivo, pelo menos a curto prazo, era muito maior do que o ativo.
O SR. CARLOS GERALDO LANGONJ - Porque
não se sabia da situação real do GrUpo. Evidentemente ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLJCY Con1õ ê que o Banco Central libera 25"bilhões a um grupo sem ter as garantias que são exigidas pela 374?
Quais são as garantias exigidas pela 374, especificamçnte?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI -

Posso

comentar Com V. Ex• sobre este ponto.
Como V. Ex' sabe, essa operação foí conduzida pelas
áreas especializadas do Banco Central. Inclusive tomei
conhecimento da operação depois de ela realizada, quando o Dr. Meirelles me informou, no dia seguinte, tendo,
então, c_omunicado ao Ministro da Fazenda e autorizado
a operação, exi&índO, entretanto, uma auditoria ampla,
porque é mais ou menos de rotina, quan~o h~ uma assistência finãnceira em montante elevad-o,- que seja feita
uma nova auditoria, -mesmo que as infõi'maçõCS-que vinham, como vinham, da área de fiscaliZação, fossem as
de que a situação do grupo era normal.
Então,_ qual foi o processo de decisão das ãreas operacionaiS? V. Ex' conhece, inclusive, depoimentos do Dr.
Wey que detalham isso e também outras informações.
Foi exatamente o de, primeírO, perguntãr, cODsuli.ar a
área da Fiscalização - estou reproduzindo aqui informações de terceiros, porque realmente não participei da
operação -, de que a situação do Grupo era norinal, o
grupo realmente não tinha ido a redesconto hã cerca de
18 meses. Então, a partir desse momento em que havia
assim a luz verde da Fiscalização foi feita a _operação de
25 bilhões"

Qua:k os requisitos da 374?
Em primeiro lugar, o item 331 exige a nota promissória em favor do Banco Central, avã.Iizada por dois diretores. Este item, então, foi satisfeito.- Em segundo-lugar o _contrato-padrão, aliás é contrato
que existe- desde a êpoca da COMOB. Esse contratopadrão_ ê assinado e são dados como garantia direitos
creditórios, emergentes de co~tratos _de financiamento, e
montante m.inimo de 120% do empréstimo, cumprinâo,
portanto, o item 79 da resolução.
Em terceiro lugar, vem o compromisso de desmobilizar ativ:os. Evidente que, numa operação de emergência,
__ de liquidez, é impossível no dia o empresáriO apresentar
uma lista de imóveis. Qualquer empresãrio sabe que hã
_ até o problema de titulação de imóveis, a seleÇâo dos
imóveis assiste ao Banco Central, hã a avaliação. É processo complexo. Então, é incompatível, impossível imaginar que seja possível no dia ou concomitantemente
com a concessão do empréstimo de liquidez, tivesse sido
,_dado ao Banco Central já o_ rol completo cj.os terrenos e
- de imóveis, mas ha:vía um coiripromisso de mobilização
que envolvia 64 imóveis. Como esse processo - este é
um ponto importante, ilustre Deputado, sei que V. Ex'
conhece muito bem esses detalhes, talvez tão mais que o
ex~Presidente do Banco Central -, exatamente por haver a necessidade de selecionar os imóveis, Verificai a titulação, ínclusive avaliã~los, o que exige tempo, nesse Intervalo de_ tempo exigiu-se uma garantia adicional. Essa
garantia adicionai,_ prevista também n3:_ Resolução n9
374, é que é a caução de 93% das cotas de capital de todas as empresas do Grupo Coroa-Brastel, incluSive as
empresas não financeiras. Essa garantia subsidíária foi
formalizada em carta de 31_ de maio de 83.
Cóin toda a sinceridade- estOUa(íUi i~c~~vedescre
vendo uma operação que foi COildllzida pela àrea bancãria, pela ãrea operacional -, o meu entendimento é de
que todas as formalidades foram preenchidas.
Veio a intervenção. Evidentemente não pode ser efeti- vado, como V. Ex• mencionou, o programa de deSmobilização. A Resolução previa um prazo de 180 dias para
que esse plano fosse completado. Ora, a intervenção foi
feita depOis de 73 dias, portantO ainda dentro do prazo
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le~al para completar o programa de avaliação de imóvets.
Finalmente hã um aspecto ainda interessante. COm a
interverição, as garantias do Banco Central foram ampliadas, porque, como V. Ex• sabe, o Banco Central passou a ser credor prioritário e passou a contar também
com oS- bens móveis e imóveis dos administradores do
Grupo.
Entãº, na operação do empréstimo da 374, o Banco
Central chegou ao detalhe de exigir do Sr. Assis Paim
que pagasse pelas custas da avaliação. Foi feita, inclusi·
ve, uma carta em que ele se comp,romete, o grupo, a pagar o_ custo da ayaliação. Vejo aqui...

..

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas isso também depois, perdão. Isso aí foi posteriormente à intervenção e feita por outra ...
O SR. RELATOR (José Lins)- Peço a palavra pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra a V. Ex•
O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, não
desejo tolher o nobre Deputado de fazer as perguntas
que bem entender, para o _esclarecimento desta matéria.
Tendo_em vista que naturalmente outras pessoas também querem fazer perguntas, peço licença a V. Ex• para
ler o que consta do art. 130 do nosso Regimento Interno:
"~ facultado a qualquer Senador assistir às reuniões_ das Comissões, discutir o assunto Cm debate,
pelo prazo por elas prefixado, e enviar-lhes, porescrito, informações ou esclarecimentos."
De modo que, Sr. Presidente, peço a V. Ex• que, em
função da repetição de perguntas que já estão demasiadamente claras, inclusive repetidas aqui muitas Vezes, dê
um prazo a cada um de nós para fazer a illquirição, a fim
de que todos tenham igual oportunidade.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Sr.
Presidente, posso ter um prazo de lO minutos adicionais
apenas?
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedido.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Vou tentar usã-tos o mais objetivamente possível. Vou
procurar ser objetivo e não repetir mais perguntas. AlgUns -deta]hes são necessãrios.
O S_R;,. RJ;LAT_O_}! (Jo~é Lins)- Creio que V. Ex• ajudaria bem a Comissão e o Relator se realmente sistematizasse as perguntas, para que não foSsem repetidas e tomassem o tempo inutilmente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Um momento, antes de V. Ex' continuar.
Não tomamos esta providência do art. 130, deixando
naturalmente que os Srs. Senadores e os Srs. Deputados
que nos honram com a sua participação na Comissão tenham tempo, jã que hã o art. 130, vamos, para as próximas reuniões, estabelecer determinado prazo.
Então, fica assim entendido que, daqui para diante,
vamos estabelecer determinado prazo a todos os que devam usar da palavra, senadores e deputados.
ContillUa V:- Ex• com- a pat'âvra. O nobre DeputadO
Eduardo Matarazzo Supflcy. V. Ex• solicitou 10, e lhe
dou 15 minutos.
O SR: EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Vou procurar Sr. Presidente, no máximo em 15 minutos,
fazer as indagações. Na verdade, o Banco Central, o Ministro da Fazenda e V. S• estão mudando a letra daResolução n9 374. Diz essa Resolução: "O Banco Central
poderá atender efetivamente necessidades de liquidez" ..
""obrígando-se, antecipadamente, a instituição a apresen'tar planos de desmobilização de seus ativos-ou de pessoas a ela ligadas, o qual deverã ser concretizado ... " quer dizer, o plario tem de ser apresentado antecipadamente- "à sua concretização no prazo de 180 dias",
Talvez seja melhor mudar a letra, porque na prática
mUdaram a letra. ·
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Ilustre
DeputadO, agora eu falaria com o ilustre Economista,
meu COlega da Fundação, Eduardo Soplicy: como é
possível apresentar um plano de desmobilização ante de
· um pedido de emergência de assistência financeira?
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O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Então, tem que mudar a letra. A letra diz aquilo, aí é que es-

tã.
O Sr A_$Sjs Pairn_ Cunhaafifma--qUe em 18 de .abril de
1983, data do lançamento do livro Api'endiz de EmPresâtiO, de autoria do M inístro Ga_Ivêas, V. S", portando
carta que anteriormente lhe entregara, relativa à aquisição pelo_9_rupo Coroa-Brastel das_ empresas DELFIN,
dirigíu-se ao Dr. Galvêas, tendo o Ministro rªtificado a
sua aprovação para a concretização da negociação da

DELFIN.
Pode V. S• esclarecer este episódio, bem como os relativos às negociações do Grupo Coroa-Brastel com o
Grupo DELFIN?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI não, ilustr~ Deputado.

o

Pois

me apre-

Sr. Assis P3íffi rrie- Procur6u efet1vameme,
sentando, rapídamente, numa reunião muito rápida, me
lembro, inclusive, porque estava de saída para esse
lançamento do livro do. MinistrO Galvêas, e me entregou
simpíesmente ~m acord_o, um protocolo de intenções que
ele havia feito com o Ronald Levinzohn. Na ocasião, eu
disse simplesmente que iríamos examinar, desde logo co~
locando para ele que o assunto era muito mais da alçada
do BNH do que do Banco Central do Brasil.
Ora, no Banco Centrai, encaminhei o assunto ao Díretor Wey,_ de "!ma maneira __ahsolutameote seca,__ atê tive o
cuidado de reler o meu despacho, hâ ãpenas "Dr. Wey",
quer dizer, sem nenhuma recomendação. O assunto fiça_
sendo discutido em nível técnico e, efetivamente, nã~
chega nunca, _e nunca chegou realmente, a ser considerado seriamente ou discutido em nível de Diretoria do
Banco Central. Quer dizer, o assunto morre a nível técnico. O noss-o pessoal entendia, inclusive, que o BNH teria
que se manifestar prioritariainente acerca dós-peamos_
subjacentes. Realmente o assunto morre e fica Serri qualquer tramitação _especial dentro do Banco Central.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- O
Sr. Assis Paim_Cunha chegou a afirmar que a DELFINCrédito Imobiliârio lhe seria vendida como ressarcimento de prejuízós·origiO.ilâos pela Operação Laurea_no, conforme acordado_ pelos Ministros- Delfim e Galvêas.
V. Sf- acredita que há fundamento nesta afirmativa?
O SR. CARLOS GERALDQ I-ANGONI - Ilustre
Deputado,- sem nenhum fundamento, inclusive porQue 0-Sr. Assis Paim mesmo, nurri depoimento, no relatório,
confirmou que Tof um ótinw negócio a absorção da Laureano.
O SR. EDUARDO MATARA= SUPL!CY_- Ao
longo de sua gestão como Presidente do Banco Cerllral,
V. s~ teve muitas vezes a oportunidade de perceber como
atuavam os Srs. Álvaro Armando Leal e José Flávio Pécora, que haviam sido sócios tanto nã COMEXPORT
como na e_rnpresa Leal e Pécora Consultores Associados.
Dentre alguns assuntos graves dessa relação houve a
questão da COMEXPORT e as "polonetas", "polonetas" ou notas_ promissórias que estavam guái"dadas no
cofre do Banco Central.
Como foi que essas notas promissórias ãcabaram sendo divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo? Foi por
autorização de V. S• que elas foram divulgadas?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Ilustre
Deputado, vou responder em consideração a V. Ex',
porque realmente o assunto é totalmente fora do nosso
tema.
O SR. RELATOR (José Lins) -:-_ Esçapa ip.teirarilente
ao objetivo da Comissão, nobre Deputado.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Vou mostrar porque estão relacionadO.
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não tive
a menor participação nessa informação.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
S• pôde testemunhar muitas vezes como O Sr. José _Flávio
Pécora atuava em favor do Sr. Á(varo Leal, seÉ na questão da Creditum, seja na questão da Coroa-Brastel.
O Sr. José Flãvio Péc_ora, segundo informações do
próprio chefe de gabinete do Sr. Antônio Chagas Meirelles, muitas vezes ligava ao Sr. Meirelles pra tratar do
assunto.

Aliás, no que diz respeito à liberação dos 25 bilhões,
V. Sf mencionou que não houve interferêticia de autófi-

dade, mas o primeiro Passo foi a incumbêijÇ;ia-do Banco
Central, por ordem dos Ministros Delfim e Galvêas,
para tratar do ass_unto. Qu_er dizer, jã fOi -dada abertamente na reunião que V. St mencionou, no Palâcio :do
Planalto. Então, já havia Sido dada, não precisaria talvez
de telefonemas adicionais.
Professor TãilgOni, aqui coloco como _ul:na hipótese,
que V. S" talvez ao Q.etonar o gatilho, como expressou V.
S•, talvez tivesse realmente visto a oportunidade de pres~
tar um serviço importante à Nação, quando percebeu a
gravidade de todos os fatos, que possivelmente de hâ
m11ito víriha acompanhando e com vontade de detonar
esse gatilho. Em abril de 82 a sua impressãõ talvez fosse
outra, quando declarou à revista Veja: "Assis Paim Cunha é. muito competente e sério. TOdo mun_do dizia que a
Laureano iria qUebrar, ele foi lã, limpou a área e hoje a
Corretora já está atê dl.).ndo lucro." EntreviSta sua à revista Veja. Posteríormen~, é possível qlie V. S• tenha
querido dar um basta aos fatos de que veio. a ter conheci~
menta. Por exemplo, as relações entre ÁlVaro Armando .
Leal e José Flávio Pécora, e outra das relações entre o
Dr. Celso Lima e Silva e Artur de Brito Jo{dão, porque
tanto um quanto outro, segundo o Sr. Assis Paim Cunha, agiam para agilizar soluções junto ao.OQverno, talvez sem o conhecimento .de V~ Sf, mas que progressivamente veio a ter.
Então, vou-lhe pedir para que descreva: _®m melhor
detalhe passive_! o que acont~ceu na sexta-f~~ra, qua~do
iniciou-se a fiscaliz.ação mais detalhada n_a_ Coroa S_.A.,
-parece que V. S• acompanhou no Rio de Janeiro, e daí
na segunda-feita veio a Brasília, pelas inf~:mnações que
abtive, mas queria confirmadas por V. 8", -vero a- BraSília
e já com a decisão da infervenção, e apresentou-as aos
Ministros, na presença do Sr. José Flávio-PéCOrã., nO Palâcio do Planalto.
Então, eu lhe peço que, com o melhor esforço de ffiemória, nos descreva exatamente como se d~u esses fatos,
o seu conhecimento, a sua reação o que i~aiínava· acon~
tecer, a reação dos Ministros, do próprio Sr. José FláviO
Pêcora neSsa data.

O SR. CARLOS GERALDO I..ANGONI- Vo~ relatar. Como eu dísse, na Con'cessão do e;JJipréstimo in·struí urila auditoria .específica, essa auditOria. começou a
trabalhar, e na tarde de se:\ta-fe_ira, inclusive eu estava no
Rio de Janeiro, recebi as_ primeiras informações de que
havia realmente coisa grave por trãs do__Gr_upo Coroa,
em relação à maciça emiss~o de letras filas. Esse relatório foi preparado no fim de semana, durante o firo de
&,.emana, e jâ na segunda-feira de ~anh~. quando vim
para Brasília com o Ministro Galvêas, no avião, e já com
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPUCY- O
Dr. Meirelles.
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não, o
_f?_r. Meirelles não estava. O Dr. Meireles estava-me esperando no Aeroporto. Ele ficâü, inclusive, trabalhando
no _fim de semana na finalização do relatório. Eu (;Stava
sendo informado por ele por telefOne, no fim de semana
no Rio de Janeiro, que a situaç_ão era grave.
No avião, com o Ministro Galvêas, já lhe comuniquei
que a intervenção era inevitável. O Grupo Coroa estava
pedindo mais recursos, aquela velha his_tória, começa a
entrar naquela bola de neve, e eu tinha_ decidido que não
d~ri_amo~ mais um tostão a partir do momento em que
çle fato verificamõs que tínhamos sido ludibriados, enganados por um criminoso. Ao chegar em Brasília, estava o
Dr. Meirelles no Aeroporto com o relatório. Sentamo~
nos na própria sala, ali, do Banco do Brasil, e já desl!revemos a situação, o Ministro Galvêas (inaudível) tomou
conhecimento, fui para o Banco Central e, no Banco
Central, _me reuni com o Dr. Meirelles, o Dr. Wey, e talvez mais alguns funcionários - eii nãO me lembro bem
qu-em---, já discutindo a estratégia da intervenção, e a
Coroa InClusive emitindo ch~qqes e pedindo, forçando
uma compensação.
Não houve realmente nenhuma reunião adicional mi~
nha, nem com o ministro Galvêas nem com o Mi.Oistro
Delflm, nem com o_ Secretá(i0 Péco_ra. O-que na realidade fiz foi, pela gravidade do assUnto, õ ãtO de inter-
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venção, ou melhor, uma espécie de uma c-omunicação
m-inh_u. .ao Ministro Catvêas -na realld_ade mandei para
o Ministro Galvêas -,em que eu descrevia exatamente,
fiz -urii resUmo, eu pessoalmente fiz um resumo daquilo
que já havia sido observado, dizendo que havia decido
pela intervenção e solicitando o .. de acordo" _ôo_s_ Ministros. Inclusive até eu tinha pedido ao Ministro Galvêas
que informasse ao próprio PreSidente da República, porque eia um assunto de importância.
Não fui pe.<>soalmente, mandei um funciOnário meu
entregar ao Ministro Galvêas o d_ocumento, o Ministro
Galvêas despachar o ude acordo'', e o Ministro Galvêas
é que, na verdade, encaminha ao Ministro Delfim, e veio
o documento com o ''de acordo" também do Ministro
Delfim, que e até uma coisa pouco cOmum, porque, em
geral, essas operações na área financeira ficani apenas na
dependência do Banco Central e do Ministro-da Fazenda, e uma comunícação ao Mínistro do Planejamento.
Vale, foi aí que se encerrOu, nãO houve realmente nenhum cantata meu, pessoal, com o Ministro ... O Miní$tro Delfim me telefonou, inclusive, por volta das onze e
meià; màfs ou menos; para dízer que estava de acordo,
(j_lfé era-isso mesmo qué teria que ser feito mas não houve
nenhum envolvímc;nto no caso na manhã. A intervenção
foi feitã"ãinda na parte da manhã, exatamentejâ aproveit~?do a ~ompensação dos cheques.
Então, foi eXatamente isso que aconteceu.
.Realmente tive, como tenho dito sempre, o apoio total
dos Ministros, quer dizer, não houve realmete vacilação.
]'Jo _momento --~m que descrevi o quadro, os Ministros
apoiaram. Não houve nem uma reunião para discutir o
assunto. Isso coloco com t_oda a sinceridade. Não houve
oece:ssidade qualquer de outra coisa a nã,o ser informar
aos Ministros que a situação era grave e que a intervenção terai que ser feia.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPUCY- E a
reação do Secretário-Geral da SEPLAN José Flávio :Pécora?
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não sei,
porque não estive _com ele.
_O_ SR~ PRESIDENTE (José_ Fragelli)- Terminados
os pedidos.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYEstou terminando, Sr. Presidente. É a últiina questãO,
Vou precisar, para o benefido da verdade, do esclareciniento~ e com o maior respeito que tenho por V. Sf-,
creio que v. s~. ao esclarecer isto inteiramente, só prestaTá U:iri serviÇo à opinião pública. Terei que usar, inclusi~
·ve;-um testemunho de pessoas, que prefiriria não usasse,
mas a bem da verdade é necessário. Naquela noite V. S"
jantou, como o fazia normalmente, com o seu amigo, o
Eç6nornista Jorge de Souza, aqui presente, e expressou
· seu sentimento sobre o que aconteceu. O e;c:-Deputado
Freitas Diniz é testemunha do relato que o Economista
Jorge de Sousa fez sobre o assunto. O Economista .Jorge
de-Sõi.iZ_a;-mclu_sive, pediu que eu não usasse desse relato,
mas o considero da maior importância, e preferira que
V. S• mesmo dissesse_ exatamente o que lhe disse.
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Na noite
de segu_nda-f_eira'!
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CYPosso aqui relembrar, e V. S" conferir. Segundo_ o Sr.
Jorge de Souza, uma das primeiras palavras que disse
foi: uAcabei de assinar a minha demissãó."
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não ~
verdade.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYPor quê? Foi o Sr. Jorge de Sousa que ouViu. As palavras podem ser ligeiramente modificadas - o exDeputado Freita$ Diniz estâ aqui.- uPor que razão?Porque assinei a intervenção na Coroa". E, em seguida,
descreveu a reunião que teve com os Ministros, e, quan~
do chegou ao Palácio do Planalto, encontrou o Sr. José
Flâvío Pécora, que ali estava lívido, em poder expressar
uma palavra.
Peço desculpas ao Sr. Jorge de Sousa, ..
O SR. CARLOS GERALDO LANGONI-0 Sr.
J orgc de Sousa e5tâ aqui-do meu lado.
c
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O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY-

Exatamente. Realmente c~nsidero_:essa i-ev~Jaç_ão que S.

s• fez a mim, até numa demonSiraçRo de àtenção, de interesse, como uma coisa de importância nacional, e o exDeputado Freitas Dirifi, inclusive, está a-qui porque ele
testemunhou quando S. Sf relatou essa conversa.
Peço, então, esclarecimento.

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Queria
dizer o seguinte: realmente não me lembro de ter jantado
com o Sr. Jorge de Sousa na segunda-feira à noite, o Sr.
Jorge de Sousa está aqui do meu lado, é meu amigo quase que de infância. Não houve nenhuma reunião minha
com o Ministro Delfim e o Ministro Galvêas, o Secf"etário Pécora no Planejamerito, é muito fácil até verificar
a minha agenda. Nessa segunda-feira fiquei, realmerite,
totalmente ocupado na execução e no acompanhamento
da intervenção. Então, deve haver realmente um malentendido, que peço ao Sr. Jorge de S_ousa esclareça, porque, na verdade, não houve essa conversa nem houve
essa reunião. Quer dizer, alguma coisa aqui tem- que ser
esclarecida.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy e Dr. Carlos- Langoni,
vão-me desculpar. Se o_ Sr. JOrge de Sousa tem qUe dar
algum esclarecimento, que o faça por escrito, de outra
maneira, mas S. Sa. não pode" prestar depoimento perante a Comissão.
Não foi S. Sa. convocado, não é -regimental. Hã muitas maneiras para que o fato seja esclarecido.
Já está registrado aqui, por todos os meios- pela Taquigrafia, pelo Serviço de s-om-:....:..... -depoimento dado
como resposta à indagação de V. Ex•, que o Sr. Jorge de
Sousa depois apresente a sua'versão; atravês doS vários
meios pelos quais possa manifestar-se.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Eram estas, Sr. Presidente, as questões. Ainda haveria
outras. De fato, tenho diversos detalhes. Já solicitei ao
Prof. Carlos Geraldo_Langoni a oportunidade de conversar com S. Sa. pessoalmente, porque tenho vontade
de esclarecer, para não me ficar uma dúvida sequer de
todos os episPdios. Peço-lhe novamente a oportunidade
de conversar com quaisquer testemunhas, inclusive o Sr.
Jorge de Sousa ou outras pessoas, ou a sós, porque o objetivo~ -desde o começo, é tentar esclarecer inteiramente a
verdade, de tal forma que, se houve no depoimento do
Sr. Assis Paim Cunha incorreções, que eu possa até depois escrever sobre isso e mostrar claramente quais íoram as incorreções do depoimento de S. Sa, em função
·de todos os depoimentos que tenho ouvido, como flz
com relação à questão da Metalúrgica Castor.
Aqui vai mesmO a·ültíma pergunta: corno foi possível
ao Banco Ceiltralliberar 25 bilhões de cruzeiros ao Grupo Coroa-Brastel, quando o Banco do Brasil, durante 82
e primeiro semestre de 83, tinha negado 2 bilhões pelas
anãlises técnicas que os seus Departamentos TéCnico e
de Cadastro haviam feito sobre o Grupo-Bra-std?
A linha eraSNCI, a qual foram negados 2 bilhões, Como, em poucas horas, o Banco Central, não tendo conhecimento, embora o Sr. Flâvio Pécora tivesse, da barreira criada pelo Banco do Brasil para emprestar 2 bilhões, emprestou 25 bilhões?
~ a última pergunta.
O SR. CARLOS LANGONI -- Ilustre Deputado,
creio que já expliquei suficientC:iriCnte a operaÇão de liqüidez. É uma operação de liqiiedez, características todas especiais, não pode ser compaáida a uma-operação
comercial normal, é uma operação de emergência, fazemos isso diariamente, às veZes até pOf-telefone temos que
liberar recursos para bancos, para atender às suas posições de caixa no fim de mês. Então, não se pode comparar uma operação financeira de liqUidez de emergência
com uma operação comercial de longo prazo.
A operação foi legítima, foi feita com as garantias necessárias, e tenho a impressão de que já foi Suficiente-:.
mente esclarecido.

O SR. EDUARDO MAT ARAZZO SUPLICY- Sr.
Presidente, o DeputadoFreitas Dinis que se dispõe, a
qualquer momento, esclarecer também o seU. testemunho
à Comissão, se a Comissão o julgar necessário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Genésio de Barros, para encerrarmos.
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O SR. GENlOS!O DE BARROS~ Sr. Presiden~le, ouviJ!4o a leitura do Regimento Interno por parte: do nobre
S~ador José Lins, peJ:cebo que a Comissão é do Senado,
e já não sabia disto, que a intervenção do Deputado talvez nem fOsse necessária, e até dispensável.
CO.nhióo, -ficando aqui tanto tempo, gostaria de fazer
uma pergunta ao Professor Geraldo Langoni, e manifestar aqui algo que me agride a inteligência.
Durante todo o tempo ocupado por meu companheiro
Deputado Suplicy sobre o Assis Paim, perguntas feitas
ao ex-Presidente do Banco Central, Geou-me uma dúvida. Pareceu-me que as perguntas se encaminharam no
sentido de provar ou de mostrar que o Sr. Assis Paim
comprou a Laureano sabendo que era um ..peixe podre"
e que alguém negou que esse "peixe" estivesse podre,
mas, ele sabia. Aí me fica aquela dúvida, será que esse
''peixe" estava podre mesmo e o estômago de quem o
comprou, também era tão podre quanto o peixe, ou esse
''peixe" tinha uma aparência de salubridade~
Feita esta manifestação, faço ainda Outra. Quando
uma CPI convida alguém para depor, deve acreditar que
o depoente estará falando a verdade, sem o que não
adiantaria convocação.
Faço aqui minhas as palavras do nobre Senador João
Calmon, que disse ver no Prof. Langoni um homem
sério, que inspira confiança e dá demonstração deverazes todas _as suas afirmações.
_
Aqui mariifesto, _Prof. Langoni, uma profunda s.impatia e respeito por v. s•, pOrque o procurei, 3 ou 4 vezes,
acompanhando o Governador do meu Estado, Goiás,
lris Rezende, e lá no Banco Central, sob a sua Presidência, senti estar tratando com uma pessoa do mais alto
nível e que punha os interesses da Pátria acima de quaisquer outros.
Por isso, acreditando na veracidade__do_que V. S• aqui
expôs, me dou por satisfeito, entendo _qu~ _esse caso
Coroa-Brastel, no que diz respeito à posição do Banco
Ce-lltral, está Superesclarecido.
__ Valendo-me da oportunjdade,__ porque V. S•_, quando
deixou o Banco Central, disse que tornava aquela atitude
por não cOncordar com o processo, com a maneira como
se fazia a renegociação da dívida externa brasileira, gOstaria que V. S• falasse mais sobre isto, porque as cartas
çle intenções estão sendo sempre assinadas, no caso dessa
dívida ·exteiftlã-e, V. S• defende teses da capitalização dos
j_uros. QUeria saber, se implementada esSã sua
se v
Brasil estaria melhor, como é que flcariaiit os países em
fase de desenvolvimento'?

tese

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Naturalmente
o ilustre Depoente poderá responder se quiser, data venia
do nobre Deputado, porque este ponto não é exatamente
objeto da nossa CP I. Se V. S• se dispu se~ a responder ...

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Ob~riga
do, Sr. Presidente.
Em primeiro lugar-; agradeço-as- palavras do nobre Deputado Genésio de Barros, que exprimem talvez, um
pouco da nossa amizade que se desenvolveu nestes útlirnos anos e da admiração mútua.
Com relação à capitalização de juros, é um passo fundamental na mudança dos termos da renegociação da
dívida externa. 1:: fundamental não só porque darã ao
Brasil proteção para as flutuações imprevisíVeis das taxas de juros, sobre os quais não ternos nenhum controle
ou influência. Parece que os Estados Unidos não _estão
muito dispostos a assinar uma carta de intenção com o
FMI em breve. Portanto, eles terão que c_ontinuar convivendo com a questão do déficit público, que é imprevisível. Por conseguinte, é um problema fora do nosso controle.
A mudança na forma de renegociar a dívida exterrla
·vai além desse aspecto puramente técnico, Ou seja; em
jvez de _receber recursos, vamos deixar cl_e pagar, em vez
d.e receber recursos e passar a não pagar uma parcela dos
jui'oS, o Processo de decisão àCerca de quem comanda a
·renegociação na dívida externa se desloca dos bancos internacionais para os países em desenvolvimento. Ou seja,
há uma mudança qualitativa fundamental nessa medida.
~ por isso, por ser essa mudança tão importante, ê que
os bancos internacionais até hoje resistem. Nem mesmo
o México, que teve um comportamento bastante satisfatório em relação aos critérios do Fundo Monetário, foi
capaz de quebrar a intenção dos bancos nessa rodada de
negociações.
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Então, como ê que vamos chegar lá? Qual ê o caminho'? Estou convencido de que o caminho ê uma ação
uniforme dos principa"is paises devedores, não um cartel
que vã negociar todos os aspectos da dívida externa, mas
uma ação uriíforme frente a pontos comuns. A taxa de
juros externas é um problema comum a todos os países,
à Argentina, à Bolívia, ao Brasil, à Venezuela. Somente
uma açãO política, uniforme desses países ~ que poderâ
realmente reverter ou mudar os tennos da renegociação,
que e·prê-condição para que possamos recuperar nossa
capacidade de crescimento a curto prazo.

O SR. GENlOSIO DE BARROS- Agradeço ao

Pre-

sidente a liberalidade e a explicação de V. S•

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Dou a pala-

vra ao nobre Senador José Lins.
O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, eu
quero me congratular-me com a Comissão pela presença
do nobre Depoente, Professor Carlos Langoni, que, evidentemente, muito cooperou para que o Relator cada
vez. mais se esclareça sobre o caso em estudo.
Na verdade, Sr. Presidente, não nos surpreendeu a clareza da exposição do Dr. Langoni e a atualidade dos
conceitos por S. S• aqui emitidos. Venho acompanhando
de perto a trajetória do Dr. Langoni, hoje um economista de renome internacional, dos mais conceituados e talveZ daqueles que mais têm contribuído e poderão contribuir para que o País encontre o seu verdadeiro caminho
na área econômica e na área social.
Aqui S. S' abordou assUntos de relevo, quando enfo~
cou a importância da participação do Congresso Nacional na área econômica, e expôs em toda a dimensão a
conveniência de que os grandes problemas da Nação sejam df:batidos no Cortgresso, para que se: possa melhor
encontrar o caminho da solução dos nossos problemas.
Estou convencido de que a proposta do Dr. Langoni
trarã soluções de compromisso solidário entre o Parlamento e o Governo, com o benefício. evidentemente, do
pOvo· e da Nação brasileira,
Conheço suficientemente bem as atividades do setor
público, para avaliar o sentido e objetividade das reformas que o Dr. Langoni aqui tem proposto. Estou con·
vencido de que, durante o_ tempo em que esteve à frente
no Banco Central, o Dr. Langoni prestou grande serviços à Nação. Mesmo nessa fase de formação do Mercádo Financeiro do País, a contribuição de S. S• foí extraordinária, não só no campo do desenvolvimento do
Mercado, na sua estruturação, como também na área da
própria Fiscalização, como demonstrou S. S• aqui.
Farei uma ou duas perguntas ao Dr. Langoni, apenas
para esclarecimento do Relator.
Dr. Langoni, são só as instituições- financeiras privadas qu~ r~_~m à asssistê_~cia do Banco Central'?

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI -Ilustre
Senador, em primeiro lugar, os meus agradecimentos
por suas palavras carinhosas de estímulo.
Não. O acesso à liquidez ê um mecanismo geral. Na
verdade, atualmente, por exemplo, os bancos estaduais
são os grandes fatores, as instituições que mais têm tomado recurso de liquidez. Dei, inclusive, uma cifra aproximada, alguma coisa da ordem de 1 trilhão e 300 bilhões. São linhas acessíveis tanto por instituições privadas quanto por instituições públicas.
O SR._RELATOR (José Lins)- Na opinião de V. S•,
há alguma discriminação ou tendência de tratamento diferenCiaQo- parã a ârea privada e a área do Governo,
sobretudo às áreas dos Estados?

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Não. O
Banco Central tem que agir de forma uniforme. Evidentemente os bancos estaduais têm uma dimensão social
que não podemos desprezar, principalmente os bancos
estaduais dos Estados menores. O caso, por exemplo, do
Banco do Estado de Goiás. Tivemos oportunid~de de
viabilizar sua recuperação. Então, hã um Interesse social.
Portanto, isso é levado em consideração. Em principi-o,
os mecanismos de liquidez. são acessíveis a ambas as ins-tituições, sem discriminação.
O.SR. RELATOR (José Lins)- Dr .. Langoni, um esclarecimento importante, áinda que,seja, atém mesmo,
para satisfazer a curiosidade da Comissão. Qual era o
mecanismo d_e emissão utilizado para as letras frias da
Coroa/Brastel?
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O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Temos
conhecimento agora de que era mecanismo sofisticado,
em que um computador possivelmente simulava ope·
rações comerciais que, na realidade, não existiam, eessas
operações comerciais eram, ehtão, vanios dizer assim,
que serviam como uma base para a emissão ·de letras.
Então, era realmente um processo totalmente paralelo, qÍJe não era, na verdade, contabilizado.
O SR. RELATOR (José Lins)- V. S•_já esclareceu,
como muitos outros depoentes, qual a dificuldade que a
Fiscalização tinha de detectar essas operações da Coroa-

Brastei, operações ilícítci.s,- mesmO pO-rque háVia. CScfita
em duplicata, ou melhor, havia duas escritas paralelas:
uma, que era apresentada à Fiscalização; outra, que era
feita em outro local, em outro prêdio, e que nada tinha
que ver com a Fiscalização, por que ela não poderia supor existisse ilem detectar onde se processava isso.

·s;-;·

Pergunto a __Y.
não Surgiam;-SCI'lãO apareciam
indícios, no próprio mercado, dessas emissões de letras
frias que ·pudessem: OtiiSntár a Fiscalização.

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI -

Real-

mente é muito difícil, principalmente pelo_ fato de uma
parte dessas letras não estar na realidade no mercado, ter
sido desviadas, inclusive, para usar como pagamento de
fornecedores. Então, realmente não houve, nem todo o
volume de letras emitidas teve um cur&<> normal de mercado. Inclusive foi utilizada corno mo&l.a, corno pagamento aos fornecedores e at~ para urna aquisição de terrenos.
O SR. RELATOR (José Lins) - Hoje está provado
que o Sr. Paírn r_ealmente emitiu letras frias num volume·
absolutamente superior atê mesmo às necessidades a
caso existentes, decorrentes dificuldades da empresa. O
por quê dessas emissões~ que, de certo modo, parecem ao
Relator ter sido até desnecessárias para o próprio saneamento da empresa do Sr. Paim? Que õiotiVãções teriam
levado o Sr. Pairn a realmente fazer essas operações ilícitas?

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - .A -dedução, análise que fazemos ê que possivelmente ele usava, as letras como uma forma de financiar a expansão do
Grupo como um todo, por qlle foi um crescimento muito
rápido do grupo, muito além da sua capacidade real de

investimento. Então, as letras eram uma forma de financiar a sua expansão.
-

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, estou
satisfeito com as informações, mesmo porque o volume
de perguntas aqui feitos, das repetições que foram trazidas à Comissão é mais do que suficiente para a formação
de um juízO- qu-e é estritamente necessârio à foi'inação do
parecer do Relator.
f.,penas peço a V. Ex•, Sr. Presidente, que das próximas vezes haja realmente limitação do tenipo de cada um
de nós, porque acredito que a Comissã.o tem-se comportado atê mesmo de modo anti-regimrtntal, no que toca à
formulação das perguntas pelos diversos componentes
do Plenário da Comissão. Acredito qu~ i~to em nad_a ajuda o esclarecimento da verdade.
Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Antes de encerrar, agradeço a presença do Professor Carlos Geraldo
Langoni, dos Srs. Senadores e Deputados.
Apenas acrescento à última observação do nobre Relator que, apesar da extensão do tempo que temos gasto,
parece-me que esse tempo tem sido compensado na apuração mais aprofundada, mais detalhada dos fatos.
Aquilo que gastamos em tempo com certeza vamos ganhar na apuração final da verdade dos fatos.
Estâ encerrada a sessão.

DO SENADOR PEDRO SIMON, PARA SER
TRANSCRITO AO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
Fiscalização do Sistema Financeiro
Uma verdadeira indústria de liquidações foi instalada
dentro do Bancp Central a partir do inicio da década de
1970, quando se verifiCOu o grand~...estouro" do Mercado Financeiro, com a quebra de diversas empresas, maciça emissão irregular de ações, com prejuízo para milhares de investidores, etc.
Se examinarmos atentamente, vamos observar que a
área ecOnómica, princiPalmente no segmento Mercado
de Capitais, segue ã orientação das mesmas pessoas que
deveriam _ter sido responsabilizadas pelos escândalos
ocorridos no passado, hoje ocupando outras funções,
pela própria mudança ocorrida_n,a, estrutur_a organizacional do Sistema.

Antes

Hoje

Delf'un

Min. da Fazenda

Min. do Planejamento

Galvêas

Pres. do Banco Central

Min. da Fazenda

DeBoni

Dir. Merc. Cap. Banco Central

Impedido, atua por fora

Wey

Gerente Mercado de Capitais

Diretor Merc. Capitais

Marsilac

Assessor do Diretor de Boni

ChefedeGab. DiretorWey

Sec. do_ Diretor de Bani

Chefe do

Josê Roberto

O destaque das irregularidades, no período anterior,
sem dúvida ficou para a emissão irregular de ações, cujas
autorizações eram concedidas pela Gerência de Mercado
de Capitais, chefiada pelo Sr. Wey e que abra.ngia, na época, tambêm a Fiscalização de Mercado de Capitais.
Centenas de processos e pendências se acumularam ao
longo desses anos nos arquivos da DEFIM, sem que
qualquer providência efetiVa fosse adOtada com vistas à
punição dos faltosos e à apresentação de uma satisfaçlto
aos lesados.
.
.
,
_ . ....
Somente a partir dCJ978 uma nova filoso_fia de trabalho foi iinplantada no DEFIM, notadamente no setor.de
processos administrativOs, resultando na atualização de
todas, ou quase todas, as pendências, satisfaçã.o aos investidores, respostas aos ofícios do Poder Judiciário,
com atê 10 anos de atraso, punição dos faltosos, etc.
Igual providência foi adotada, tambêm, com relaçã.o à
emissão irregular de ações, não obstante o tempo decor-

Tais acontecimentos, é lógico, propiciaram as condições ideais para que nestes últimos anos virias dessas
empresas fossem absorvidas por outras, quase nunca de
forma muito clara, e uma CPI deveria ser criada para
examinar a regularidade de cada uma das _operações e
seus desdobramentos. Será fácil perceber que se a empresa em dificuldades pertencer aQ_, "círculo familiar", algum incauto será_. "convocado" para assumir q, "pepino", pouco importando as conseqüências (Banco Nacional Brasileiro, Corretora Laureano, Banco Residência,
Banco Regional de São Paulo e outros). Contrariamente,
se a empresa em dificuldades não for persona grata, algum membro da ufamflia" é convidado a s.e, "sacrificar"
para, "salvar" o...moribundo", sempre em condições extremamente favoráveis para o adquirente, com a dilapidação total do patrimônio da negociada e, se necessário
for, ·com benesses concedidas pelo próprio Banco Central
(Mineiro do Oeste, lpiranga, Regional, Mineiro, Áurea,
Banco Intercontinental de Investimentos, etc.). De mais
a mais, nem sempre, ou quase nunca, a intermediação -_do
Banco Central em tais transaç-ões obedece os trâmites
normais e a legislação pertinente, percorrendo meandros
complicadfssimos, incompreensíveis atê de um Departamento para outro, provocando, sempre, exaustiva
atuação e severas críticas do próprio Departamento Jurí-

dico (D EJUR).
:!; nesse campo que a inger@:ncia, indevida, de elementos estranhos ao Banco Central se faz mais presente, tais
como os Srs. Flávio Pêcora (vide no Anexo n~ 2 despacho manuscrito do Sr. Carlos Langoni, então Presidente
do Banco Central) e Álvaro Armando leal, cuja atuaçlo
junto às Autarquias e Empresas Públicas é notória e por
ele mesmo confessada e'm recente depoimento prestado
perante à CPI da Delfin.
Por outro lado, a emissão d~. "letras frias'' não é-inWita no MCrcado e no passado ocorreram de forma bastan·
te acentuada, e o que foi muito pior, com o Banco Central indenizando os aplicadores que, na grande maioria
das vezes, relegam a um segundo plano o aspecto segurança, fator fundamental de uma aplicação, em busca de
taxas irreais, inteiramente aCima da normalidade do
Mercado, na ganância do lucro fá.cil. Foram os casos,
por exemplo, da Baluarte, Dinãmisa, etC. claro que esses aplicadores não são tão incautos como querem transpareCer-. De resto, se o Banco Central garantisse essas
aplicações, como~ que os Grupos mais estáveis, que oferecem taxas menores, porém com muito mais segurança,
iriani cOlocar seus títulos. Seria um contrasenso.

:e

.e

Nomes

da Silva

Outubro de 1986,

Dept~

liquidações

rido da instauração dos processos correspondentes, posteriormente encaminhados para a Comissão de Valores
Mobiliários (aproximadamente em fins de 1979), devidamente formalizados e em grande partejá concluídos (vide Anexo n9 1).
Como se observa da mencionada relação, pouquíssimos processos ainda se encontravam, naquela oportunidade, em fase de estudos e, não obstante a isso, a CVM
jamais informou ao DEFIM o resultado dos procedimentos por ela adotados.
Aquela ocasião foi extremámente propíCia às grandes
"quebras" ocorridas logo após, tais como as dos Grupos
Credence, Mineiro do OC$te, Cia. Brasileira de Roupas,
Audi, Áurea, Ipiranga, Nacional Brasileiro, Halles, etc.,
cujos prejuízos para os milhares de investidores e para os
cofres da Nação foram bem maiores que os ocorridos recentemente, se atualizados seus valores.

óbvio que a emissão de letras frias ~ crime, mas a
"quebra" de uma empresa, por problemas conjunturais,
deve_ ser encarada como um fato previsrvel e seus aplicadores devem. "bancar" o prejuízo.
Além disso, fatores poHticos, exercitados pela Alta
Administração do Banco, sempre prejudicaram a
atuação da fiscalização.
Apenãs c:omo exeriiplo, vale citar que o DEFIM (De-

partamento de Fiscalização do Mercado de Capitais) intimou todos os Diretores e Membros do Conselho de
Administração que participar~ da gestão do Grupo
Ipiranga; como determina a lei e corn base no relatório
fornecido pela Comissão de Inquérito instaurada pór
ocasião da liquidação daquele conglomerado, não figurando, inexplicavelmente, dentre eles, o nome do Sr.
Hermano Wagner Wey, que havia sido seu último Presidente, deixando o cargo, providencialmente, na véspera
da formalização do ato decretando a liquidação. Essa situação está devidamente registrada no Banco Central,
bastando, para sua comprovação, apenas ser requisitada
cópia da ficha cadastral contendo os nomes das pessoas
que geriam o Grupo. Se o Sr. Wey presidiu _o Banco I pi- ranga até a véSpera da decretação de sua liquidação, por
indicação, segundo o Sr. Lutterbach, do Sr. Pedro Conde, acionista majoritário do Grupo BCN, maior interessado em seus Ativos, estaria, o Sr. Wey, por força das
disposições contidas na Resolução n" 527 do Banco Central (anexo n~ 3), impedido de exercer qualquer cargo de
direção em instituições financeiras ou empresas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil c;. aiJJ.da, teria decretada, automaticamente, a indisponibilidade de
seus bens, o que, inexplicavelmente, não ocorreu. Aliás,
muita coisa de inexplicável tem ocorridQ_c.om relação à
liquidação do Grupo Ipiranga e valeria pegar o depoimento de seu principal acionista, o Sr. Lutterbac_h.

Outubro de 1986

Para se ter uma idéia, o referido Senhor tem acusado,
constantemente, o Sr. Wey de haver dilapidado seu património, em beneficio do Sr. Pedro Conde, outro
Membro da.. "família", sem, contudo, que o mesmo tivesse arguído suspeição na decisão do processo administra-

tivo no qual foi proposta, pelo DEFIM, a inabilitação
permanente do Sr. __ Lutterbach e punição dos demais
Membros que geriam o Grupo. Ora, se o próprio Si'~
Wey participou da administração da empresa, como poderia ele fazer um julgamento imparcial das irregularidades cometidas, das quais ele mesmo tem sido acusado?
Outro ponto interessante foi Q.. "ex.travio", no DEOPE,
chefiado pelo Sr. José Roberto da Silva, outro membro
da, ...família", de um relatório elaborado pela Comissão
de Inquérito que atuou na liquidaç!io do Grupo e_ que,
segundo consta, incrimina taxativamente o Sr. Wey. O
próprio parecer do DEJUR, acostado aos autos, faz
menção ao desaparecimento dessa peça.
A requisição de todo o material concermente ao Gru~
po Ipiranga seria importante, aH: porque o despacho o
Sr. Diretor (Wey) punindo seu principal acionista se reveste de característica inusitada, ou seja, o Sr. Diretor,
em seu despacho, confrrma a punição porque conhecia.
pessoalmente o Sr. Lutterbach e confirma suas tendên~
cias centralizadoras. ~ uma piada.
Por outro lado, contrariando parecer do DEFIM, o
processo foi arqUivado com relação a outros Membros
da Diretoria, dentre eles o genro do Sr. Tancredo Neves,
atual Governador do Estado de Minas Gerais e ocupan~
do cargo de relevância naquele Estado.
No caso, não prevalece, também, a tese de que o Sr.
Wey teria sido nomeado Presidente do Grupo por conta
de uma espécie de intervenção branca feita pelo Banco
Central, já que se assim fosse não poderia o mesmo pra~
ticar atas de gestão sem a anuência do acionista majori~
tário. Uma gama de perguntas poderão ser feitas ao Sr.
Wey a propósito do assunto, bastando pegar o depoi~
menta do Sr. Lutterbach.
-Se o Sr. Wey era o Gerente da GEMEC quando
oc_orreram maciças emissões irregulares de ações, o cha~
madq, ''boom" da Bolsa;
- Se nessa êpoca o Sr. Bani era o Diretor de Mercado
de Capitais, o Sr. Ernane Galvêas o Presidente do Banco
Centràl e o Sr. Delfim Netto o Ministro da Fazenda;
-Por que não foram adotadas medidas punitivas
contra os faltosos, à época;
-Se é verdade que ele foi o último Presidente do Grupo lpiranga antes de sua liquidação;
-Se é verdade, por que contra ele não foram aplicados os dispositivos constantes da Resolução n9 527 (impedimento para exercer cargos-de administração em ins~
tituições fmanceiras);
-Por que não foi decretada a indisponibilidade de
seus bens, juntamente com a de outros administradores
•
do Grupo;
-Por que não arguiu suspeição para julgar processo
instaurado contra administradores de uma empresa da
qual ele também fizera parte;
~Se comumente aplicava punições com base em.. "juízo de valor" como fizera no caso do Sr. Lutterbach (pes~
soa excessivamente centralizadora);
-Se ao julgar o referido_processo não considerara
observação feita pelo DE FIM e pelo DEJUR de que havia sido extraviado o 11ltimo relatório elaborado pela Comissão de Inquérito que, segundo informações, o incri~
minava incisivamente;
- ·
-Se é verdade que o crescimento do Grupo BCN se
verificou após a absorção do Grupo Ipira~ga e qual a
participação do Banco Central no episódio.
-Banco Nacional Brasileiro (BNB)
Outro caso que merece ser· investigado é o_ d-a aqUi~
Sição do Banco Nacional Brasileiro (BNB) pelo Sr. Clito
Bokel.
Referid_o senhor tem_ acusado o anterior proprietário
do Grupo pela posterior, "quebra", alegando que após a
compra teve de honrar o pagamento de;., "títulos frios"
lançados no Mc:rcado anteriormente à realização da
transação, mas com vencimentos futuros, isto ~ meses
após a sua aquisição.
-Convém lembrar que o vendedor, no caso, foi o Sr.
Sarni Kohn, c-ompadre ou afim do Ministro Galvêas. De
qualquer forma, se requesitados os dossiês relativos à li~
quidação do Grupó e os procesSOs ádministiiltivOS -iristaurados contra seus administradores, poder~se-ã che-
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gar, facilmente," a uma conclusão, podendo ser feitas
duas ou três perguntas a respeito:
-Por que as reclamações do Sr. Bokel nunca encontraram eco junto ao Banco Central?
- Se ele sabe tia existência de alguma relação de parentesco ou afinidade entre o Ministro Galvêas e o Sr.
Sami_Kohn.
- CREDITUM - SCFI
Um dos principais acioriistas da Creditum teve acentuada participação nos recentes episódios envolvendo a
Coroa a Delfin (Sr. Álvaro Armando Leal).
Em virtude da decretação da liquidação da empresa,
seus aciomütas tiveiam declarada a indisponibilidade de
seus bens, incluindo ai os do Sr. Álvaro Armando Leal.
Para sua liberação, se fazia necessâria a negociação da
Fiminceira para um outro Grupo, tendo sido escolhido a
CoroajBrastel, possivelmente devido ao relacionamento
do Sr. Paim Cunha com o Sr. Álvaro Leal e outras autoridades do Governo. A traMação somente não se realizou, segundo consta, em virtude da exigência feita pelo
sócio remanescente, Sr. Jorge Kallil, que se traduzia por
considerável soma em dinheiro. No entanto, ! notório
que o Banco Central havia aprovado a operação, haja
vista carta em poder do Sr. Paim Cunha, onde o citado
órgão concorda com as condições apresentadas e, ainda,
a aprovação para que o BCC, de propriedade da Coroa,
afiançasse a operação em bases bem superiores aos seus
limites.
Paralelamente, houve também uma certa pressão para
que se reexaminasse o processo administrativo instaurado contra os administradores da Creditum, visãnâo a
transformar em temporária a pena de inabilitação per~
- manente anteriormente apficada; com o que não concor~
dou a ftscalização.
O relatório da Comissão de"lmiu-e:rito e o :ProceSso administrativo poderão ser requiSítados ao Banco Cei1tral,
para estudos, bem como os documentos acima cifados
que estão em poder do Sr. Paim Cunha e várias indagações poderão ser feita~:
- se foram aprovadas as condições apresentadas pelo
Sr. Paim Cunha para absorção_ da Creditum;
-se essas condições não foram estabelecid-as de den~
tro para fora, isto é, se já não estavam aprovadas quando
foram apresentadas pelo Sr. Paim Cunha;
-se a situação do Grupo CoroajBrastel foi examinada para aprovação da Creditum, e por quem;
__ se ele, Sr. Wey, recebeu recomendação no sentido
de transformar a pena de inabilitação permanente a,Pii~
cada ao Sr. Álvaro Leal em temporária, por três anos,
com data retroativa;
,..,.... .quem fez a recomendação;
-se o Banco Central concordou com que a transação
fosse afiançada pelo BCC, em bases superiOres aos seus
limites;
---Se os setores técnicos eram favoráveis à concessão
dessa fiança pelo BCC, em bases superiores aos seus limites;
- por que a transação não se concretizou.
-Grupo Aplik
A negociação desse Grupo está intimamente ligada à
necessidade de se evitar a falência da família Barbieri,
que teria atuado em favor do sistema de repressão
- {OBAN-Operação Bandeirante).
Porém, esse não é o aspecto a ser discutido, e sim as
condiçô_es gerais da operação que, segundo circula den~
tro do próprio Banco Central, teria sido transferido para
~-"família" De Bani por valores irrisórios, beneficiando
enormemente os adquirentes (Srs. Téofilo de Azevedo
Santos, Francisco De Boni e Hermano Wagner Wey).
Dessa fOrma seria recomendável examianr o crescfu:iento
do_ património os referidos Senhores a partir de 1970,
bem como os dos funcionários José Roberto dS: Silva,
José Tupy Caldas de Moura, Ivo Barroso, Paulo Vieira
de Carvalho e outros, que sempre atuaram ern liquidações. Este 6ltimo, inclusive, ê inspetor há mais de 15
anos sem nunca ter feito uma inspeção.
-_Sendo bancâri_o há mai~ de 30 anos, com'? o Sr.
Wey possuía reCUrsos p8ra adquirir um Banco de porte
meõio;
- - -- - Da mesma forma, de onde provinham os recursos do
Sr. _D_e Bani;
. _
_
_
·:._Por QuantO Salu a carta·patente (segundo consta foi
-pelo valor simbólico de Cr$ 1,0)
7

-
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Os atiVcis desse Grupo foram transferidos para o Sr.
Paim Cunha, sem qualquer ônus.
No entanto, é certo que o referido Senhor pagou por
fora, a quem ningu~m sabe, a importância de Cr$
180.000.000,00, em dinheiro vivo.
Será fáCil se verificar, pelo menos, atrav~s da requi~
sição do dossiê correspondente, se a transferência se rea~
lizou mesmo sem qualquer ânus para o Sr. Paim Cunha
e, se confirmado, cabe fazer as seguintes indagaçõe~:
-Se ê verdade que os ativos da Rio FinanceiraJoram
·
transferidos para o Sr. Paim Cuiiha; (é)
-Se é verdade que o Sr. Paim Cunha recebeu tais ativos gratuitamente;
-Quem, no Banco Central, participou dessa transação;
- Corretora Laureano
No caso da Corretora Laureano, por ser bem recente e
vir ocupando sistematicamente considerável espaço dos
órgãos de divulgação, não haveria qualquer dificuldade
em se chegar a uma conclusão, atê porque o Sr. Paim
Cunha vem declarando possuir consideráveis documentos a respeito. Não está claro, de qualquer forma, o fato
do Processo Administrativo corresponder e ter sido despachado para a Presid~ncia do Banco Central em 4-2-81,
ficando sem solução até fevereiro de 1984. Seria o caso
de requisitá~lo ao BACEN, para averiguações, responsabilizando o então Presidente do Órgão e seu Chefe de
Gabinete pelo cometimento de ato desidioso ou crime de
prevaricação.
Outros documentos, ainda, poderão elucidar alguns
aspectos da operação, como é o caso do depoimento
prestado pelo Sr. Franz Gomes Breitchchaft (anexo n' 4)
no InqUérito Administrativo Disciplinar instaurado contra o funcionário Deli Borges, que bem evidencia
atuação das Autoridades do Governo na defesa de interesses de particUlares. Do teor desse documento deduz-se
O enorme interesse dessas Autoridades em que não hou~
vesse qualquer dano para o Sr. Roberto Laureano, quer
do ponto de vista financeiro, jã que ele não mais teria de
honrar compromissos com os aplicadores e não teria de·
clarada a indisponibilidade de seus bens, quer do ponto
de vista administrativo, já que o Processo AdminiStrati~
vo instaurado jamais teria o seu curso normal. Cabe per~
guntar:
-Se o Sr. Wey participou das negociações relativas à
transferência da Corretora Laureano;
- Quem mais do Banco Central participou dessas negociações;
- Por q!,le o Sr. Paim Cunha foi o escolhido para
cobrir os cheques sem fundos emitidos pela Laureano;
- Se ê verdade que foram concedidas vantagens adi~
cionais para o Sr. Pairn Cunha, tais como isenção deiOF
e Liberação de Limites Extras;
- Se não ê verdade, como se;: explica a concessão de li~
mite extra à Financeira do Grupo
em fins de
1980, sem que o pedido sequer tivesse sido examinado
pelo depa~tame~to competente (o DEFIM);
- como se explica, ainda, o arquivamento do processo reff:rerite à cObrança do ÍOF à Financeira Coroa,
através de voto à Diretoria do BACEN (Voto DIMEC

coroa;

82/57); (anexo n• 5)
-como se explica, ainda, que o arquivamento tenha
sido calcado na Resolução nv 714, de dezembro de 1981,
quando a operação sobre a qual incidia o tributo foi rea~
lizada em maio de 1981, bem antes do advento da referi~
da Norma;
- o Sr. Deli Borges participou das negociações relativas à absorção da _Corretora Laureano;
- P()r que o Pr()cesso Administrativo instaurado contra os administradores da Laureano ficou parado na Pre~
sidência por três anos;
- quem deveria ser responsabilizado por esse fato;
- o fato não caracteriza o cometimento de desídia;
-não é estranho que o responsável por esse fato, o
Chefe de Gabinete da Presidência, homem de confiança
do ~resideilte Langoni, tenha sido membro da Comissão
de Inquérito instaurada contra o Sr. Borges;
- a mesma situação não se verificou quanto ao Sr.
Sobreira, Presidente da Comissão de Inqu!rito e alçado
à Chefia do Departamento Jurídico a convite pessoal do
Sr. Lan~oni;
-
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-havia instrUções de alguma autoridade no sentido
de que o Sr.._Roberto Laureano fosse tratado c.om complacência pelo Banco Central;
-então, por que ele nunca havia sido punido e teve
sua empresa transferida para o Sr, Paim Cunha em condições tão vantajosas;
- por que ele ainda recebeu Cr$ 50 milhões em espécie, se sua empresa apresentava um. «rombo'' de mais de
Cr$ 1 bilhão.
- Delfin -

Sociedade de Crédito Imobiliário

Embora não se situe no âmbito do Banco Central, o
caso Delfin merece atenção, jâ que Q. ..rombo", em valores atualizados, foi superior ao da CoroajBrasteL
O aspecto mais curioso desse caso foi ter sido encomendado um parecer favorável ao DEMEC (Departamento de Mercado de Capitais), visando a solucionar o
problema. Entretanto, não obstante tenha elaborado o
referído parecer, o Sr. Chefe do DEMEC, Sr. Iran Siqueira Lima, hoje Diretor da área de Mercado de Capi, tais, aconselhou ao Presidente Langoni não assinar o referido documento. Seria o caso de se_ rçquisitar o dossiê
correspondente. bem como solicitar o depoimento do Sr.
Iran a respeito.
-

Grupo Residência

Foi a maior -cOlOcadora de reéibos frios no Mercado.
Escolhida uma Corretora ou Distribuidora desativada, as mais utilizadas foram a Cresce e a BZRA, esta fornecia um i'ecibo pela colocação de títulos de uma empresa ativa, cujo pã.ganierilo era feito através da emissão de
dois cheques. Um correspondendo a 10% e outro a 90%
do valor a ser pago. Na realidade, a empresa desativada
ficaVa de posse do cheque equivalente aos 10%, endoçando o outro, equivalente aos 90%, para os administradores da empresa ativa que, no mais das vezes, utilizavam
esses recursos para alimentação dQ. "Caixa 2n. Essa prática foi largamente difundida no Mercado e a atuação da
Fiscalização foi das mais eficientes, conseguinte levantar
praticamente todas as op-erações que, at~ então, eram
consideradas como falta grave, sujeitas à abertura de
processo administrativo e comunicação de ilícito à Secretaria da Receita Federal, diante do cometimento de crime de sonegação fiscal (Anexos n9s 6 e 7).
Como se verifica, énquanto-nao havia sido cancelada a
competência da Chefia do DEFIM para efeturar tais comunicações, 175 ofícios foram dirigidos para a SRF, sem
qualquer resposta quanto às providências por ela adotadas. Para um exame minucioso sob te aS raroes- das empresas em questão não teriam sido admoestadas, poderá
ser requisitada ao Banco Central pasta contendo cópias
de tais oficias. É certo que o númerõ çita_do não representa a totalidade dos casos, jâ que o Exm9 Sr. Diretor
da DIMEC, Sr. Wermann Wey, passou a arquivar os
processos sistematicamente, não permitindo, ainda, que
fossem feitas as comunicãções de praxe.
O cancelamento da competência foi comunicado à
Chefia do_ DEFIM através de despacho exarado em processo cujos interesses do Sr. Diretor fOram contrari.ados,
por atingir um seu amígo, Sr. Manoel Pires, Diretor da
Patente S/A- CCVM, envolvida em um processo relativo ao desvio de recursos da CgCAP, Cooperativa Habitacional ligada ao Governo do Estado de São Paulo (anexo n~ 8 - o processo respectivo poderá ser requisitado
ao Banco Central).
_
No caso específico do Grupo Residênciã:, o Volume de
recibos frios e de operações de difícil liquidez, que eram
realizadas com empresas ligadas e inteiramente deficitárias, provocaram um certo temor na Fiscalização, que
em diversas oportunidades argUiram a necessidade de ser
adotada uma medida mais c9ntundente pelo Banco Central, no caso a decretação de intervenç~o nas empresas
do Grupo.
Não obstante, o Residência _e·ra objeto de tratamento
diferenciado e as medidas apresentadas eram sempre
postergadas, prejudicando quaisquer atos que visassem
ao seu saneamento (anexo n• 9).
, Fácil a comprovação da uboa vontade" do Banco
Central para com as empresas do Grupo Residência.
Com: sérias dificuldades de capitação junto ao- Mercado, atravês da ASBAC (Associação dos Servidores do
Banco Central) eram feitas aplicações em títUlos da empresa (anexo n9 10}~ sendo interessante deStacar os seguintes aspectos.:
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-O Presidente da ASBAC, na época em que foram
feitas as aplicações, era o Sr. Jairo, amigo particular do
Sr. Dilson Sampaio, Presidente do Conselho Deliberativo da Agremiação, Chefe de Gabinete do Sr. Langoni e
ex-chefe de Gabinete do Sr. Antonio Augusto dos Reis
-V:eloso, Díretõr de Administração do BACEN e irmão
do Sr. João Paulo dos Reis .V elos o, à éi)CiCa Presidente
do Conselho de Administração do Grupo Residência;
-Fazia parte da Diretoria da Residência um cunha-ao do Sr, Lan&oni;
--A emissão de recibos frios se deu quarido O--Sr, Reis
Veloso participava da admini~~ração da empresa, con, trariamente ao que ele quer fazer crer.
Mas as dificuldades do Grupo não eram passageiras e
nen1. tão pequenas:. Assim, na nova operação fOi montaôa, COm a participação da Caixa Econômica Federal, no
valor de Cr$ 6,5 bilhões.
Esse-valor foi repasSado para o Grupo nl.edíante a ti"oca de Cédulas Hipotecârias da Residêncía Crédito Imobiliária, Sem qüalquer liquidez, por ORTN pertencentes
à CaiXa Econômica Federal, conforme voto ao CMN
apresentado pelo Conselheiro Gil Gouvêa Macieira e
aprovado, "ad referendum", pelo Ministro Ernane Gal~
vê as (Anexo n9 11 ).
Não obstante, as dificuldades aumentavam;- tal o descalabro administrativo exiStente, determinando que o assunto fosse repensado.
EnQlJãnto se obstava qualquer ação da fiscalização no
sentido de acompanhar as atividades da empresa, engavetando durante meses inclusive pedid() de informações
feito por ASEGI, foi providenciada a retirada do exMiriistro de seu Conselho de Administração, bem como
procurou-se uma "solução de mercado" que não prejudicasse os irmãos Olivios, acionistas majoritários do
Grupo, e se evitassem danos irreparâVeis para todos os
administradores (indisponibilidade dos bens e impedimento para ocupar cargos de administração em outras
instituições financeiras). Para tal, foi esColhido o Grupo
COMIND, de solidez e organização administrativa com~
provadas. Ao invés, porém, de se obter o saneamento
das empresas negociadas, o resultado foi a criação de
uma série de dificuldades para o comprador, tal o volume de créditos ilíquidos existentes e o volume de impostos devidos (IOF), cujo levantamento_feito pelo DEFIM
atinge, aproximadamente, considerando os encargos, a
cifra de CrS 10 bilhões.
Seria o caso, também, de se requiSitar áo Banco Central os Processos Administrativos instaurados, o dossiê
relativo ao pedido ASEGI, bem como o relativo ao levantamento de IOF realizado pelo DEFIM, à CENTRUS seria pedida informação sobre o volume de aplicações daq_uela Fundação em papéis do Grupo Residência, após 1979.
Como esclarecimento, seriam feitas as seguintes perguntas;
-Se a manipulação de CaiXã: 2 não é considerada fal·
ta grave;
-Se a negociação de recibos frios não embute a exis-

tência de Caixa 2;

--

-Se à época, quando foram negociados os recibos
frios, o ex· Ministro Reis Veloso não fazia parte da administração do Grupo;
-Se também não fazia parte dessa administração um
cunhado do Presidente Langoni;
-Se esses não foram os motivoS que determinaram O
arquivamento do Processo Administrativo instau~:ido;
-Se o Sr. Wey participou das gestões visando a auxiliar o Grupo atravéS da Caixa Económica Federal;
-- Por que ele determinou a Suspensão da fiscalização
nas empresas do Grup-o;
-Se o Sr. Wey participou das gestões_visando transferir o Grupo atravês de uma solução de mercado;
-:-:-Se fosse_ decretada a liquidação do Grupo, como•
pretendia a fiSeãíização, os bens de seus administradores não ficariam indisponíveis e- os mesmos não estariam
impedidos de exercer cargos em outraS instituições financeiras.

se

- Mercado Paralelo de Crédito
Outro assuntp-, tãmbém levantado pelo DEFlM e cujas providências não foram levadas avante, se refere ao
.. Mercado Paralelo de Crédito".
Como estávamos vivendo uma. fase de limhaçio de
credito, tendo . sido estabelecidos limites operacioQais
para cada instituição fmanceira, surgiu no mercado uma
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operação que consistia em empresas não financeiras emprestando para outras empresas também não financeiras, ilegalmente exercendo atividade específica de instituição creditícia.
A fiscalização mais uma vez se fez presente, levantando uma série conSiderável dessas operaçõ_es, cujo aspecto
mais grave ficou evidenciado quando se verificou, através de uma amostra8em, de mais ou menos seis, que os
recursos emprestados, a juros de !Jlercado, haviam sido
obtidos junto aos órgãos oficià.is, a juros sub_sidiadQs. A
continuação dos trabalhos de fiscalização foi impedido
pelo Sr. Difetor {Wéy), -segundo suas palavras, por
orientação do Ministro Galvêas (vide relação no Anexo
n' 12). Ao Sr. Wey deverá ser perguntado:
-se ele tomou cnhecimento do merçado_paralelo de
crédito;
-quais as providências por ele adotadas a respeito;
-por que a fiscalização foi__impedida de continuar
atuando.
-Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
A cobrança do IOF sempre foi relegada a segundo plano pelo Banco Central, e até meados de 1979 não se tinha notícia de qualquer atuação da fiscalização nesse
sentido.
Com o aumento da alíquota, o assunto passou a ser
pi-iorifário para·o DEFIM, diante do volume de recursos
a serem arrecadados para os cofres ptíblicos.
De imediato, a fiscalização se deparou com uma série
considerável de irregularidades, tal o descaso das instituições financeiras para com a legislação em vigor, com
enormes prejuízos para o Tesouro.
Em razão disso, o DEFIM detonou uma ação a nível
nacional, procurando identificar impostos devidos e não
recolhidos, notificando as empresas faltosas. Essa
atuação desagradou enormemente aos empresários, CU·
jas reclamações encontraram eco junto ao Diretor de
Mercado de Capitais, Sr. Wey. Prova disso, convém se
reportar ao Anexo n9 13, no qual consta despacho do Sr.
Diretor suspendendo os trabalhos de fiscãlização nas
empresas do BRADESCO, beneficiando aquele Grupo
em detrimento dos cofres públicos.
Da mesma forma 1 o Sr. Wey transmitiu orientação no
sentido de que fossem suspensos todos os levantamentos
dç, "caixa (mico" que estavam sendo realizados, para fins
de tributação, com o que não concordou o DEFIM.
Como solução intermediária, então, o DEFIM foi autorizado a efetuar tais levantamentos, desde que nào fosse
expedida a competente notificação.
Aliás, com vistas a atravancar os trabalhos que a fiscalização vinha fazendo, em termos d~. "caixa úflíco", o Sr.
Diretor Wey fez elaborar uma Resolução n~ 714, eivada
de inconstitucionalidade, permitindo sua existência e impedindo sua tributação. A prova da má fé do Sr. Wey,
sua mâ vontade para com a fiscalização está caracterizada no documento que constitui o Anexo n~ 13_, onde ele
propõe ao Diretor Meirelles obstruir a fiscalização.
Fâcil verificar, também, do Anexo n11 14, o n(tmero de
processos versando sobre IOF que foram encaminhados
à DIMEC e que permaneceram sem solução até o afastamento do referido senhor. As datas apresentadas são eloqUentes.
Estava o Sr. Wey tão certo d_a impunidade que jamais
ll~entou para o_ crime de responsabilidade funcional de
que trãta a Portaria n9 259 (Anexo n; 15). Foram tantas
as leviandades cometidas que caberia uma ação popular
contra o referido senhor. Somente para se ter uma idéia,
podem ser citada~:
-Banco DENASA de Investimentos - a proposta
de notificação demorou tanto tempo na DIMEC, que
ocoireu a prescrição de um ou dois anos do tributo; (Anexo n9' 16)
- Banco SAFRA - a notificação não foi recibada
pela instituição. que argumentou es-tar cumprindo deter·
minação do Diretor Wey nesse sentido. Seria necessário
o depoimento do Sr. Mathias Nazari Puga Neto a respeito (Chefe da Divisão de Fiscalização em Silo Paulo);
-Banco BAMERINDUS - o Sr. Diretor rasgou
duas folhas do processo contendo despacho do Sr. Deli
Borges propondo a notificação;
-Banco BAMERINDUS - " Chefe do Departamento de Curitiba despachou propondo que se retroagisse a contabilidade do Banco Cent~l e com isso permitir
a devolução. indevida, de imposto devido e recolhido
por aquela institq.ição. Ironiamente, o referido senhor
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tambêm foi membfo da COmisSãO de Inqllúito-instaura-

O SR. PRlSIDENTE (iOSê-Fragelli)- Declaro aber-

da contra o Sr. Borges.
- Banco Económico -foi proposta -pelo Sr. Dire(or

ta nossa reunião, para_ que hoje se-proceda às perguntas

a notificação somente de operações posteriores a uma
data que nada tinha a ver com o assunto;
Como se vê, os deScafabros são tantos que sãO diffceis
de serem compilados na sua totalidade.
Fiscalizações forilrri suspensas (Coroa, Residência, Interatlantico, Bradesco, Ney Carvalho, Pebb, Letra, Mineiro, etc.), assistências financeiras foram liberadas sem
qualquer anãlise da situação financeira do benf:ficiári~,
empresas foram negociadas, tudo sem qualquer participação do DEFIM ou de seu Chefe, que foi responsabilizado pelos crimes cometidos por terceiros.
Para se ter uma idéia, existem dois pareceies da Áieã
Jurídica, com a mesma data e mesmo número, eviden-ciando sua alteração. Somente porque o primeiro _p~ia
medidas penais contra um Membro do Conselho Monetário e ex-Diretor do Banco Central (Sr. Esnesto
Albrecht). O tráfico de influSncia nunca foi tão aCentua-:.
do quanto nessa útima Diretoria e quem foi responsabilizado foi o Sr. Borges, a quem foi caçada a competência
de abrir processos administrativos, fazer notíficações à
Receita Federal, proceder a autuações e notificações, etc.
Lamentavelmente o Sr. lran aceitou ser DiretOrem determinadas condições, tais como aproveítár Os elementos
ligados ao Sr. Wey, para provar perante à opiniãO "pública que o mesmo foi iil.ocentado.
Realmente este não ~ um País de homens sérios.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQlJ€RITO
Destinada a investigar o funcionamento do mercado financeiro do País.
·

ATA DA 26• REUNIÃO, REALIZADA,
EM li DE SETEMBRO DE 1984
Às dez horas do dia onze de setembro do ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da
Comissão de Finanças, reúne-se a Comissão Pcirlamentar de Inquérito destinada a investigar o fu-ncionamento
do mercado financeiro do País, presentes os Sfs. Senadores José Lins, Jos~ Fragelli, João Calmon e os S[s. Deputados Eduardo Matarazzo Suplicy, Nilson Gibson e
Evaridro Ayres de Moura.
_ __
Abertos os trabalhos, o Senador José Fragelli, Presidente da Comissão, dispensa a leitura da Ata da Reunião
anterior que, em seguida, é dada como_aprovada.
Inicialmente. a Presidência esclarece que a reunião de
hoje é específica -para interpelar o Sr. Álvaro Armando
Leal, que se encontra sob compromisso desde 28-8-84,
quando apresentou seu depoimento.
Em seguida, o Sr. Presidente comunica o recebimento
do Requerimento do Sr. Senador Pedro Simon, no qual
solicita a convocação das pessoas constantes da relação
paz:_a pr~tarem depQimentQ _ante_à Comissão. Verificando a falta de quonim para votação dt? mesmo o Sr. Presidente solicita ao Secretário a presenÇa dos Srs. membros
da Comissão em reunião específica para deliberar sobre
o Requerimento do Sr. Senador Pedro Simon.
Usam da palavra, pela ordem, para interpelar o depoente, os Srs. Deputados Evandro Ayres de Moura,
Nilson Gibson e Eduardo Suplicy. Por fim, o Senador
José Lins, na qualidade de Relator.
Finalizando, o .Sr. Presidente agradece a presença do
Sr. Álvaro Armando Leal e determina que as nota.s 4lqujgráficas tão logo traduzidas e revisadas sejam publicadas, em anexo, à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
serâ assinada pelo Sr. Presidente, e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA 26• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO
DESTINADA A INVESTIGAR O FUNCIONAMENTO FINANCEIRO DO PAIS. REALIZADA
EM II DE SETEMBRO DE I984, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL. QUE SE PUBLICA CPM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE
DA COMISSÃO.
Presidenty: Senador José Fragelli
Relator: Senador José Lins
(Integra do apanhamento taquigráfico.)

que deve~ ser feitas pelos Srs. Senadores e Deputados
ao Sr. Álvaro Armando Leal que, atendendo a nossa
convocação, pela segunda vez, comparece a esta Comissão.
Antes vaqtos estabelecer dois pontos. Um deles, segundo ficou programado para decisão nesta reunião de
hoje, a liillii.ação -do -tempo _p"ara cada um dos _Srs.
Membros desta Comissiio fazer as suãS interpelações.
Parece-me que chegamos, entre os Senadores, a um ponto_ comum de 40 minutos para essas interpelações, para
cada um. Na Câmara, segundo o nobre Deputado Evand_ro ~yres de Mou~~. o _.R~llJ.tor_ tem 30 m~nl:'tos_ c ?S de::
- mais 20 minutos, mas nóS vamos ser aqui um poUco maiS
generosos, porque também o número de Senadores ê menor, embora nós sempre, com prazer e com muita honra,
agasãlhemos também os Srs. Deputados em nossa Comissão. Então, ficainos com esse tempo de 40 minutos.
-E, sobretudo, no caso de que nós estamos tratando, complexo, e exigindo, de fato, uma rememoraçãO de numerosos depoimentos anteriores, eu acho que o tempo de 40
minutos se não é muito ãniplo; também não é muito restrito.
___ _
A segtnida decisão preliminar que devem_os to~ar ê
sObre o requerimento dirigido a esta PresidCilc1a- pelo
n-obre Senador Pedro Simon, solicitando a convocação
__ Jo s_ segu_in~s Senhore~: Dr. Gil Macieira, P[~ideilte di
Caixa Ecojlômica, Di-. Cristiano Guimarães Fonseca,
Diretor de. Aplicações da mesma Caixa. Dr. Antônio
Chagas Meirelles, ex-Diretor da ârea bancâria do Banco
Central, Dr. Franz Gomes Breithchft, advogado e exfuncionário -do Banco Central, Celso Lima e Silva, funcionário ·aposentado do Banco Central, com contrato
para prestação de serviços,, Arthur de Brito Jordão, fun- cionãrio do Banco do Brasil, além da convocação, também solicitada pelo Senador, dos Srs~ Ministros Emane
Galvêas e Delfim Netto.
Procuramos chegar também a um consenso com a exclusão da convocação dos Srs. Ministros e do Sr. Celso
Lima e Silva e a um acordo _quanto à convocação de todo_s _os demais.
Algum dos Srs. Senadores quer fazer uso da palavra
sobre isso?
0

O SR. JOÃO CALMON virão?

Quais os depoenteS que

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Só ficaria excluído o Sr. Celso Lima e Silva e também os Ministros de
Estado.
O SR. JOÃO CALMON - SCriiim excluídos os Ministros de EStado?
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Sim.

O SR. JÚÃfJ CALMON- Sr. Presidente, embora eu
prefira sempre opinar de acordo com os meus eminentes
colegas, eu tenho a impressão que essas duas figuras são
da maior importância para o esclarecimento d~ causa
principal" qúe provocou a constituição desta ( i'l. Por
que excluir os dois Ministros, já que esse episó,fio o-correu exatamente na área de atuaçã_o dos Srs. Delfim NCtto
e Emane Gãlv!as? Eu não sei como justificar, trata..se de
uma CPI sobre o affaire Coroa-Brastel, estou sendo at~
muito diplomático. Não vejo como justificar, perante a
opinião p~blica, a exclusão dos depoimentos desses dois
ilustres Ministros de Estado.
O SR. RELATOR (José Lins) Presidente.

Peço a palavra, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Fragelli) palavra ao nobre Relator.

Concedo a

·o SR. RELATOR (José Lins)- Eu, na realidade,
- -nãO entendo por q1.1e esta CPI convocaria o Ministro Ernan_e Galvêas e o Ministro Delfim Netto, para deporem
sobre esse assunto. Porquanto o Senador João Calmon
con.sidere que isso seja importante, a única coisa que liga
os dois Ministros ao fato, é a questão dos órgãos atuantes=se subordinarem a esses d9is Minist6rios. No mais eu
hão vejo, cOm todà sinceridade, razão nenhuma ~ara que
os dois Ministros sejam convocados. Por isso~ t]ue o entendimento se faz nesse sentido, sem prejuízo para que
qualquer outros indicados pelo Senador Pedro Simon,
exceto o Sr. Celso Lima, que nada tem a ver com o caso,
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sejam convocados. Seriam então ffiâis cinco depoentes
que deveriam ser ouvidos ainda. Embora esta Comissão
tenha decidido, e a meu ver definitivamente, que os chamados, os convocados seriam aqueles constantes da relação que foi ·aqui apresentada, combinada, decidida e
realmente executada, realizada.
De modo que eu acho que realmente estamos sendo
até__~u~erant~ na questão de convocações, de _audiênciã.s e de informações, s6 para um caso que, a meu ver,já
dispomos de uma imensa quantidade de material.
O SR. JOÃOO\LMON '-Peço a palavra,- Sr. Presi·
dente.
O_ S~~ PRESlDENTE (José Fragelli) - Pois não.
O . SR. JOÃO CALMON - Sr. Presidente, Srs.
Membros desta Comissão, o Ministro Delfim Netto foi
citado, ao longo desses depoimentos, creio que pelo menos umas cem vezes. E, lamento, Sr. Presidente, que não
tenha sido mantida uma praxe, introduzida por ocasião
da CPI sobre o chamado escândalo das polonetas. Nós
tínhamos aqui à nossa disposição um terminal de computador, que nos permitia, a qualquer momento, fazer
uma consulta e localizar qualquer referência a um determinado depoente. Essa providência eu sugeriria a V. Ex•
que fosse tomada pela nossa CPI, porque nós estaríamos
mobilizando, a serviço do _esclarecimento desse caso,
todo o prodifj:ioso recurso da informática.
Ile maneira que eu não compreendo, embora eu tenha
que me submeter, porque sou uma voz isolada, à decisão
da maioria, mas eu não compreendo que tendo sido o
Ministro Delfim Netto, citado mais de cem vezes, provavelmente mais de duzentas vezes, ao longo de todos esses
depoimentos, nós nos recusemos, inclusive, a dar a S.
Ex~ o direito de responder as acusações que lhe foram
feitas. Nínguêm está Prejulgando ninguêm, está condenando o Ministro Delfim Netto. Nós--queremos, ao contrário, dar-lhe a oportunidade de contestar as numerosas
acusações que lhe foram feitas no decorrer dos nossos
trabalhos, A opinião pública está com os olhos voltados
para esta CPI.
Agora mesmo na Câmara, no episódio da CPI sobre a
dívida externa, nós vimos que os nossos colegas Deputados conseguiram êxito de levar à CPI atê aqueles de-poentes que só desejavam prestar as suas declarações em
sessão secreta. A CPI sobre a dívida externa se reuniu,
ouviu pela segunda vez ...
O SR.EVANDRO AYRES DE MOURA- Na Câmara há uma decisão de que os Ministros de Estado só
podem ser convocados por decisão do Plenário. Eles podem ser convidados a vir depor ...
Q SR. JOÃO CALMON mento em CPI...

Mas, aqui, para depoi-

o-sR:-rost -uNs -=-Isso-e regimental.o SR.

-

(inaudivel)

O SR. JOÃO CALMON - Eu tenho participado de
dezenas de Comissões Parlamentares de Inquérito e nunca foi necessário o pronunciamento do Plenário do Senado Federal para a convocação de um Ministro de Estado
a uma CPI. Eu gostaria de saber qual o fundamento,
qual o artigo do nosso Regimento que dispõe sobre CPI
que obriga o pronunciamento do Plenário do Senado ...
O 'SR. RELATOR (José Lins)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JOÃO CALMON -

Pois nilo, ouço V. Ex•

O SR. RELATOR (Jos~ Lins) - Eu acho que essa
matêria regimental nad<J. tem que ver com o acordo que
foi feito. Se o acordo fosse em outro sentido, evidente-mente, poderia recorrer-se a Plenário se houvesse divergência e se o regulamento não fosse claro. Mas, no caso,
o que se está fazendo realmente, é um acordo entre as lideranças para prosseguir nos trabalhos da ComisSão.
0- SR. JOÃO CALMON- Sr. Presidente, eu volto,
então, ao assunto e perdoe a minha insistência, mas eu
imagino que o que me está inspirando é o que eu supo-nho ser a defesa do interesse público. Eu vou mais longe,
Sr. Presidente. Eu estou aqui e eu creio que falando, e
isso não deve causar estranheza a ninguém, em defesa do
Ministro Delfim Netto. Eu estou aqui defendendo a tese
de que cabe a S. Ex• o sagrado direito de defesa. S. Ex•
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foi alvo, aqui, de acusações provavelmente algumas injustas e outras talve;t procedentçs. Por que não se dá a S.
Ex' oportunidade de se defender neste mesmo cenário
em que foram feitas graves acusações ao Ministro de Pla-

nejamento e a auxiliares seus da mais altacate:Soria? Se o
ineu ponto de vista, Sr._ Presidente, for derrotado eu,
comó democrata que sou, me submeto à vontade da
maioria, mas eu não desistiria da batalha, eu ainda insistiria em que o Ministro Delfim Netto fosse convidado a
depor e ficasse, então, a seu critêrio comparecer ou não,
at~ o último dia da sua gestão como Ministro do Planejamento porque, a partir de 16 de março do próximo ano,

o Sr. Delfim N etto voltarâ à planicie e deixará de ser Ministro do Planejam_ento e como qualquer outro cidadão ...
O SR. RELATOR (José Lins)- Mas não perde aresponsabilidade ...

O SR. JOAO CALMON_ ::-Não, nem eu disse isso,
perdão. Eu jamais faria ao Ministro do Planejamento a
injustiça de imaginar que S. Exf. vai perder a responsabilidade, de forma nenhuma. Mas, a partir de 16 de março,
obviamente, o Ministro Delfim Netto poderá ser convocado para depor porque se não me engano, Sr. Presidente, até agora, não foi comuniCa:dCúütcJalm_ente a esta
CPI que o prazo de nossos trabalhos fOi,adiado por mais
6 meses,. Então esta CPI não vai encerrar-se agora, foi
prorrogada por mais seis meses ...
O Sr~ Secretário da Comissão - 1_80 9-_ias, já foi comunicado.
O SR. JOÃO CALMON - Perdão, eu não estava
presente no momento. Então, graças a essa prorrogação,
o Ministro Delfim Netto, poderá ser convocado quando
S. Ex'" não_ tiver mais o título e não exercer m,_ªis as
funções de Ministro de Planejamento. Na pior das hipóteses, Sr. Pre_sidente, eu sugiro, aliás, eu vou levantar
uma outra questão de ordem. Como issq ai teria de ser
objeto de uma decisão, nós não temos número para decidir. Estão presenteS apenas tres Senadores. Essa decisão
é tomada ~clusivamente, se eu não estiver enganado,
por membros desta CPI, embora os nosSO$ nobres colegas Deputados nos honrrem com a sua presença que será
sempre bemkvinda, eu considero isto de tamanha impor·
tância, Sr. Presidente, que se V. Ex• permitir, eu gostaria
de sugerir que esta decisão sobre a convocação ou _não
do Ministro Delfim Netto, sobre a expedição de um convite a S. Ex!-, fosse adiada até que nós tivéssemos nO mero
para tômar uma deCisão. No momento, somos apenas
três Senadores presentes.
O SR. RELATOR {los_~_ Lins) - Sr. Presidente, pela
ordem. E1;1 sugeriria a V. Ex• que, para não interromper
os trabalhos da Comissão, fosse. deliberado continuar as
convocações, de acordo com o entendíme_nto, ficando a
decisão para um momento posterior, conforme sUgere o
Senador João-Cã.lmon.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Eu desejaria
dar a seguinte decisão: o fundamento invocado pelo
nobre Senador João Calmon está. no artigo 13, o que,
aliâs, S. Ex• acabou de perguntar.; "no exerCíciO das suas
atribuições, a ComissãQ poderá determinar as diligências
que reputar necessárias, requerer ao Plenário a convocação de Ministro de Estado u·" A convocação de um
Ministro de Estado só pode ser feita atravês da decisão
do Plenãrio da Comissão.
Então, eu gostaria de fixar dia e hora para essa deliberação da Comissão, que poderia ser depois de amanhã,
quinta-feira, numa rêu'nião às 17 horas, só da Comissão.
Eu solicitaria, então, ao Sr. Secretário da Comissão que
flZesse a comunicação a cada um dos Sr~. Senadores,
membros da Comissão, de que haverá uma reunião- tãosomente para decidir sobre o requerimento do nobre Se·
nadar Pedro Simon e que esta comunicação também fosse feita aOs Srs. Líder~.- çios Partidos representados na
Comissão. Essa decisão só será tomada nesse dia pela
maioría dos membros presentes. Assim decido para que
não haja surpresa, não se: alegue surpresa sobre a decisão.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAL_(S!'ção II)

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, permite S. Ex• UJ:U aparte?

O SR. JOSf; FRAGELLI ...,. Pois não. 011ço V.Ex•
O SR. JOSÉ LINS ~Eu creio que não hâ surpresa ne- nhuma. Eu apenas não sei se realmente se trata do Plenârio da Comissão ou do Congresso ou .do Senado ou do
que for. Mas, de qualquer modo, eu concordo com a decisão do Presidente, mesmo porque o Plenârio é sempre
soberano.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Senador,
no capítulo XIV, das Comissões de Inquérito, ·que eu
acabei de ler, a Comissão poderá determinar as diligênciãs que reputar necessárias. Quer dizer. a Comissão não
é o Plenário do.Senado. Então, eu digo, para que não
haja surpresa porque, aqui, nestas nossas reuniões, na
aUdição, vamos dizer, de ouvir os Srs. depoentes, a maioria tem sido ora favorável a um dos Partído, ora a outro.
Essas m'aiores têm sido, portanto, eventuaiS~ De sorte que
tomar uma decisão como essa, em reunião que não foi
especialmente convocada para isso, pode contribuir para
surpresa e eu que não quero que haja dúvida sobre a
isenção do Presidente. Ent~o, fica determiriada esta reu·
nião.
O SR. NILSON GIBSON :-:- V.Ex'" lie referiu a convidar e não a convocar-.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu estou convocando uma reuniãO da Comíssão...
-0 SR. NILSON GIBSON - Cgnv~ocando uma reu_- _
nião para examinar o requerimento de convite ...

O Sr. PRESIDENTE (José Fragelli- Não, convite
não, às 17 horas, de depois de amanhã, dia 13, para que
se decida se haverã ou não a determinação dessa diJigên-cia prevista no art. 173, que ~convocação de Ministro de
Estado, para decidir, como diz o Regimento, pela maiok
ria ...
O SR. NILSON Gl6SON - Sou contra e13sa convocação...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ... como diz o
Regimento, pela maioria, e é por isso niesmo que eu estou solicitando aqui à Secretaria que faça essa comunicação a cada um dôs Srs. Senadores membros da Comissão, e a cada um dos Srs. Líderes de Partido, para que os
Partidos, de acordo com os seus interesses e conveniências, através dos seus Líderes, tomem todas as providências para colocar os seus liderados, aqui, mr Comissão,
no dia 13, às 17 horas.
O SR. RELATOR (José Lins)- V. Exime permite?
Sr. Presidente, conquanto a Comissão já -tenha tQtnado essa decisão relacionad_a_ com conv:ocações, e conquanto, ao se apresentar o requerimentO do Senador Pedro_ Simon, Q PDS_ tenha concordado_em fazer _entendimentos sobre a ampliação, Porque a decisã.o já foi tomada, eu concordo, nós já tivemos a reunião na qual foi decidida a convocação defiriitiva -dos depoentes. a estaComissão, V. Ex'" sabe disso, esses nomes foram entregues
ao Secretário, ao Relator, a todos. Agora, entretanto,
diante do requerimento do Senador Pedro Simon, quero
dizer a V. Exf. que embora·tambémjá tenha havído um
entendírilento -prévio sobre isso, eu concordo mais ·uma
vez com a decisão d.e V. Ex'" Eu quero ressaltar, exatamente, esse entendimento de hoje, e a decisão anteriormente tomada sobre as convocações.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Então, será
feita essa convocação da Comissão para o dia 13, às 17
horas ...
O SR. NILSON GIBSON --Sr. Presidente, eu insisto
na indagação. A convocação será da Comissão para examinar um requerimento proposto_ pelo_ ilustre Senador
João Calmon, cOncernente a um convite ao Ministro ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - De acordo
com o requerimento, S. Ex'" diz.~. "Requeremos e ach~
mos da maior conveniência e oportunidade convocações
dos Srs. Ministl'os t>~ra depor'~·
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Alêm do requerimento, que poderia ter sido redigido
numa forma nã.o regimental, eu acabei de ler o art. 173
que fala em convocação. Então a Comissão fica convocada para as 17 horas do dia l3 a flm de solucionar.
O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, eu não
quero ser, de maneira nenhuma- impertinente, mas apenas para poder enxergar, para poder não criar problema
futuro na quinta-feira, eu vejo o seguinte: a redação em
que V. Ex• se fundamentou com tanta presteza jurfdica,
diz o seguinte: art. 173 ~."No exercício das suas átri- .buições, a Comissão poderã determinar as diligências
que reputar necessârias requerer ao Plenário ... " Plenârio
do Senado .,. "requerer ao Plenário a convocaçã.o de Miriistros de Estado ... " Quer dizer, se o legislador do Regimento do Senado quisesse referir-se às Comissões de Inquêrito, evidentemente, não se teria reportado a esse requerimento ao Plenário. E eu quero crer que V. Ex• tem
jurisprudência já na Casa, aqui reiterada, sobre essa colocação; salvo melhor juíso, é o meu entendimento. Eu
estou querendo apenas agir preventivamente, para evitar
que na quinta-feira- seja discutida a matéria sem, evidentemente, ter sido corretamente entendido por V. Ex'" Não
quero, de maneira alguma, perturbar a decisão de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (José Fragelh)- V. Ex• há de
_ concordaÍ', qué pouco ou riada adiantaria nós darmos
essa ou aquela interpretação ao art. 173 agora. Essa interpretação vai ser dada pela Comissão na ConvoCãção
do _dia _1_3, que realmente, deCidirá sobre o requerimento
ao--Plenário sobre a convocação.
O SR. NILSON GIBSQN _- _Quando o Regimerito
fala em Plenãrio não podia ser da Comissão ... Plenário é
do Senado ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Mesmo a
coiiV_óCã.Ção dos SrS:. MinistrOs, através do Plenário, precisa ser ap-rovada pela Comissão.
O SR. NILSON GIBSON -

Eu estou sendo ...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Tem que ser
aprovada pela comissão. Eu não posso determinar ...
O SR. NILSON GIBSON ~V. Ex.'" sabe que muitas
vezes eu tenho divergido de V. Ex'", mas eu admiro V.
Ex• e tenho, realmente, muito respeito a V. Ex•.
O SR. JOÃO CALMON -Sr. Presidente, para defender a sua tese, embora lamentando muito não concordar com a tese do nosso nobre Deputado Gibson, é que
~se capítulo se refere ao trabalho das comissões. Então,
ele se refere ao Plenário das Comissões. _um capftu!9
especial das Comissões de InquéritO.

e

O SR. NILSON GIBSON -Não, eu sou mostrar a
V. Ex'" o equívoco, vou mostrar_a V. Ex,. que no mesmo
capítulo quando se refere a comissão, o legislador não
diz Plenário, diz comissão.
O SR. PRESIDENTE ( Josê Fragelli) - Eu desejo
es_ta discussão para a própria comissão, na reu~
nião que _especialmente para isto foi convocada.

_tran~ferir

O SR. RELATOR (JOSfl LINS) - Pela ordem, Sr.
Presidente, eu gostaria que V. Ex• me concedesse a palavra.
O SR. NILSON GIBSON - Dâ licença apenãs para
concluir o meu raciocínio, para mostrar ao ilustre Sena--dor João Calmon que eu estou certo. Para mostrar que
realmente quando se refere o legislador a Plenário é Plenário do Senado. Vejamos o§ }'i' do art. 170: na hipótese
da alínea a, ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) vai decidir sobre isso.

A comissã.o

O SR. NILSON GIBSQN- Vou mostrar a V. Ex•.
,.,..,. .... o ato, entregue à Mesa com o nó.mero suficiente de
assinaturas, será co_nsiderado definitivo, sendo lido perante o Plenário ...''
.. '-'Art. 170. A criação de Comissão de Inquérito poderá ser feita:
a) por resolução de um terço dos membros do Senado, com fundamento ... "
Então, o legislador quando se refere aqui a Plenário,
arrematl;l: Plenário do Senado, e não daqui da Comissão.

---DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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O SR. JOÃO CALMON - Mas, nobre Deputado, o
artigo que V. Ex.• acaba de ler não se refere...
O SR. NlLSON GIBSON -

Vou repetir.

O SR. RELATOR JOS/). LINS -Sr. Presidente, pela
ordem ...

O SR. NlLSON GIBSON -

Permita-me. Senador;

que eu conclua o meu raciocínio.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex•, então,
tem a palavra.

Por favor ...

O SR. NILSON GIBSON - Para mostrar que, realmente, quando o legislador se refere a Plenário, no art.
173, ele arremata que ê Plenário do Senado.
O Art. 170, é de uma clareza meridiana, nobre Senador:
~· ..... sendo lido perante o Plenário ... "
Não é Plenário da Comissão, não, é Plenário do Senado.

O SR. RELATOR (JOS/). LINS)- Sr. Presidente, o
nobre Deputado Nilson Gibson tem, evidentemente, inteira razão, é claro que se trata do Plenário do Senado e

não da Comissão. Por quê? Quando o art. 173 di:?;,t. ••No
exercício das suas atribuições, a Comissão ... "
Ora, a comissão não é o Presidente, a comissão e: o
Plenário da Comissão.- A Comissão são seus membros
reunidos em grupo. Agora, é a comissão que requer ao
Plenário, logo, não pode ser o dela mesma.
O SR. NILSON GIBSON ;-Claro.

I

- ·

O SR. JOS~ LINS- ~evidente, mas quanto a isso eu
concordo com V. Ex• de que a interpretação seja bUscada em outra área. Apenas quero di~er_~ V. Ex• que não é
esta coinissão o róruni capaz de dirimir essa dúvida, porque esta estaria então agindo em redundância. Evidente,
o artigo é extremamente claro.~. "A Comissão solicitará ·
ao Plenário".
Ora, a comissão· ê -sCu PróPrio Plenâiio ....
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A Comissão
fica convocada e a Comissão vai dar essa decisão.

O SR. RELATOR (José Lins)- A Comissão já deve
estar esclarecida para isso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

!). hoje que .

nós vamos, previamente, esclarecer o assunto.

Está claro.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Então, eu
c:oncedo a palavra ao nobre Senador João Calmon para
começar a i~dagação.
O SR. JOÃ() CALMON- Como nós ainda estamos levantando questões de ordem ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Eu li certa

vez, de um comentarista americano, que o brasileiro é
um homem que mesmo numa matéria de ordem finf:Inceira, económica, administrativa, pode levantar questões de
ordem, mas ele não gosta de chegar ao mêrito da questão. Vamos ver se desmentimos um pouco isso; vamos
deixar as questões dC ordem e vamos ao mérito da ques-

tão.
Eu concedo a palavra a V. Ex•. para nós começarmos.
O SR. JOÃO CALMON- Não, eu não tenho nenhuma indagação. qbrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - V. Ex• não
tem nenhuma indagação a fazer?
O Sr. Senador está de acordo quanto ao direito de inquirir?
O SR. JOÃO CALMON~..:.-Perfeit~.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sendo assim,
concedo a palavra por quarenta minutos, ao nobre Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Sr.
Presidente, talvez haja outros Deputados que queiram
falar antes.
-

O SR. PRESIDENTE (Jo~ Fragelli)- Se qualquer
um dos Srs. Deputados desejar usar primeiro da palavra,
eu_ a concederei.

O SR. EVANDRO A YRES DE MOURA- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -

Concedo a
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nheiro do povo, passa a ser o defensor contra o Governo. Isto é o que estranhamos e é o que o povo me pergunta e não sei explicar quais as razões, mas, certamente,
o ódio ou a aversão do nobre colega Eduardo Matarazzo
Suplicy ao Governo e a algumas aJ,ltoridades é que o levaram a tomar essa defesa do o>y.'tro lado.
Mas, Sr. Álvaro Leal...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Eu
já estou- iilscrito e posso aguardar.

O SR. RELATOR (JOS/). LINS) -

O SR. RELATOR (José Lins) -

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Não quero atrapalhar o direito de outro. Por isso prefiro
ficar por último.
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O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -Sr.
Presidente, quando for o momento correto, por ter sido
citado nominalmente, sem querer interromper, queria ter
o direito de responder ao nobre Deputado.
Agora oU depois, mas gostaria de ter o direito.
O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- O direi-

palavra ao nobre Deputado Evandro Ayres de Moura.

to é meii e cedo a palavra a V. Ex•

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Sr. Presidente, nobre Senador j o sê Fragelli, meu caríssimo amigo Sr. Relator Senador José Lins, Sr. depoente Álvaro
Leal, Sr. Senador João Calmon, Srs. Deputados e demais aqui presente~;
Eu Ii, atentamente, o depoimento prestado, nesta Casa, pelo Sr. Álvaro Leal porque, por motivo de ausencia
em Brasflia, não pudC-ãqui estar. Em muitospont'?~· ele
destruiu aquilo que o depoen~e anterior que aqui e_steve,
6 Sr. Paim disse, e que, arrontando o Congresso, só deVendo ter safdo daqui preso, só não saindo por causa da
educação e da maneira lhana do nobre Senador José
Fragelli, iniciou o seu depoimento dizendo que efa um
ladrão, um falsário e um pCculiatário que estava aqui
presente.
Ele destruiu muitas das coisas aqui, inclusive ditas
pelo Sr. Paim, mostrando que a sua assessoria foi exclusivaniente técnica, mostrando que é lícito qualquer um
brasileiro que tenha conhecimento prestar assessoria,
dentro dos níveis permitidos por lei, e contéstando, inclusive, m1meros daquele depoente.
Ppr incrível que pareça, aquela dúvida deixada pelo
Sr. Paim, sobre comissões que-teriam sido dadas ao Sr.
Álvaro Leal, só foram ditas em dois negócios que nilo foram realizad.os. e se não foram realizados não havia prova alguma de que ele tenha recebido nada. V, Ex•s v!em
má fé, a indignidade e a incorreção do Sr. Paim, inclusive
para com· aquele que lhe prestou tamanha assistência.
Dar-lhe-ia gorda comissão :na venda do imóvel que não
foi vendido;- dar-lhe-ia uma gordíssima comissão na
compra da DELFIN que não foi realizada. O resto foi
simples trabalho profissional que ele prestou e que recebeu, de fato, legalmente pago. Quando ele quis fazer-se
de homem que sabia de corrupção, ele colocou negócios
hipotéticos, que não se realizaram, e que seria paga uma
d_e_terminada_comissão se fossem realizados. V Ex'S vêem
como as coisas vão-se destruindo por si só.
Eu lamento, meu caríssimo colega, nobre Deputado
Eduardo Matarazzo _Suplicy a sua imagem. Pergunto-me
por que o nobre Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy,
-que ê um esquerdista histórico, que é um mestre da Economia e que vCio ao Congresso trazido por essa massa
anticapitalista de São Paulo, tornou-se ostensivo e publicamente, no advogado daquele que se tornou o capitalismo mais rerrenho, o Sr. Paim porque foi desonestamente
que ele agiu e nós estamos, aqui, justamente, pará tratar
das _desonestidades do Sr. Paim, à frente dos seus negócios; levando a que o Banco Central interVieSse nas suas
empresas, depois de ele emitir bilhões de letras falsas, depo_is de ele emitir certificados falsos de Imposto de Renda para comprovar perante o Banco Central, depois de
apresentar balancetes falsos, para levantar o dinheiro,
porque se o balancete fosse real, ele não teria levantado
aquele auxflio financeiro. Então, nobre colega Eduardo
Matarazzo Suplicy, lamento e me perguntava até se V.
Ex'" estava como advogado pago . Fui ver o seu currículo
e verifiqtJ.ei que· V. Ex• não é advogado, é apenas economista e grande professOr. Se fossê advogado V. Ex• estaria cumprindo cOm seu dever, dentro da sua profissão,
~efendendo como advogado o Sr. Paim. Isto aí estâ prejudicando a sua imagem perànte o Brasil.
No programa bem organizado e muito bem feito sobre
o PT, o que S. Ex• levou para a televisão foi o caso da
Coroa-Brastel. Mas aqui S. Ex• é defensor intransigente.
Ao invés de apoiar o Governo quando processa os fraudadores, quando processa aqueles que agiram contra o ·
Património pliblico, quando processa aqueles que, dilap~daram os dinheiros de ban~_!i~_oficiai~, portan~o, ~i:

a

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

V. Ex• pode

usar da palavra como se fosse um aparte.

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Eu sempre tenho dito que o nobre Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy, com a cultura que tem, está agindo não como
advogado mas pelo revide à autoridade, inclusive
tornando-se hoje réu de uma ação penal; talvez seja um
revide a essa ação das autoridades governamentais.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)

~Peço

que V.

Ex• seja breve.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Nobre Deputado Evandro Ayres de Moura, V. Ex• está
procurando cufdar das razões que levaram a investigar
esse caso e o que posso assegurar a V. Ex• é que não ~
motivado por qualquer ódio pessoal a quem quer que seja. É simplesmente no interesse público de desvendar
graves irregularidades.
Sr. Presidente, Sr. Relator, todos os membros desta
Comissão, independentemente do Partido- estou certo
- têm o desejo de esclarecer fatos e, caso haja comprovação de irregularidade grave, estou certo de que inclusive os membros do PDS terão todo o empenho em apurálas. Eu tive o cuidado de examinar cada uma das acu*
saçêles, por exemplo, que fiz no citado programa do Partido dos Trabalhadores.
Eu desafio o nobre Deputado Evandro Ayres de Moura a tentar provar que qualquer urna daquelas afirmações não tenham sido corretas. Eu tive o cuidado,
após o depoimento do ex-Presidente Carlos Geraldo
Langoni, do Banco Central, na semana passada, de averiguar em que medida estava correta a sua afirmação de
que em nenhum momento as autoridades monetárias ou
·o Banco Central acudiam a Corretora Laureano, especi·
ficamentc no episódio da compra de letras pela FUN·

CEF.
Eu fui à Secretaria de Previdência ConlPlementar do
Ministério da PrevidênCia e Assistência Social, para obter a informação se por acaso a FUNCEF havia, em novembro de 1980, comprado 180 milhões de cruzeiros de
leÚas da Coroa S.A., especificamente naquela data, em
função do diálogo que todos aqui conhecemos. O Sr.
Ary de Alcântara colocou-me à disposição as informações e, posteriorniente, pediu que eu requeresse, formalmente, mas, já ontem, pude examinar o seguinte: em
setembro de 1980, a FUNCEF, de acordo co~ o ·demonstrativo trimestral analítico de aplicações, enviado
-ao Ministério da Previdencia e As.siatência Social, não
registrava qualquer aplicação ein letras de câmbio.
Nessa data, o património da FUNCEF somava 14 bi~
· lhões e 265 milhões. Os balanÇos eram trimestrais, portan,o, só temos setembro e dezembro. ·
Em dezembró de 80, O demOnstrativo trimestral de
aplicações da FUNCEF" registra, pela primeira vez, aplicações da FUNCEF em leras de câmbio, principalmente...
.
O SR. NILSON GIBSON -Não está havendo a eiplicaçãoo que foi requerid,a...

O SR. EVANDRO A YRES DE MOURA- Deputado Nilson Gíbson, eu estou ouvindo isso. tudo e eu peroe- ·
~

.

.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- ...
como são dezenas de episódios, eu vou -ilustrar com um
-~ó! para moStrar...
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E~_,_

está prestando

nas últimas três semanas, tenho solicitado do Sr. Assis
Paim Cunha -e ~e ~eu advogado Héiell? _Fragoso.~.-

O SR. ED\JARDO MATARAZZO SUPL!CY_Não estou concedendo aparte nenhum.
Em dezembro de 80, Deputado Ayres, o demonstrati~
vo trimestral de aplicações da FUNCEF registra, pela
primeira vez, aplicações da FUNCEF em letras de câmbio. Pela pririleira vez na sua-história, aplicou em letras
de câmbio, principalmente da Coroa S/A.

O SR. NILSON GIBSON - Que t~m acompanhado
V. Ex.', inclusive em várias reuniões das C.PI, aqUi no Senado, como também na Câmara.

O SR. NILSON -GIBSON -

V.

depoimento .. ,

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Apenas numa reunião o Sr. José Carlos Fragoso estava
presente, quando foi da inquirição do Sr. Alvaro ...

O SR. NlLSON GIBSON -

Uma só?

O SR. EYANDRO AYRES DE MOl..J&A- Em que
data foi a lei que permitiu a aplicação, em letras, dos
Fundos ... __

Sim, Senhor.

O SR. EDUARDO M_ATARAZZO SUPUCY- Da
Caixa Económica, em 1980~

O SR._ NILSON GI:B$0N~-::- Sim.J~nto 1.19 plenário,
mas já acompanhou V. Ex', não entrou na Comissão:

O SR. EVANDRO AYRESDEMQ!JR,{).--, Não, da

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

_0 SR. EDUARJ?.Q MATARAZZO SUPLICY ~EI•

Caixa e- das Fundações,

estava lá aquele _Q_ia,_ ~udo bem.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUpUCY Bem antes.
Se pela primeira vez na história, em 27 de novembro

O SR. Nl_LSON GIBSON- Eu sei que V._Ex• é um
homem que, acredito, não vai desmentir Porque é a verdade.

de 80, a FUNCEF c_ompra letras, e compra letras da Coroa S/A e. cm dezembro de 80, o seu balanço ao Ministério da Previdência demonstra que tinha 31 letras da
Coro_a_SjA, no valor de 182 niilhões ~ 264, quer 4~zer,
então, que fica regiStrádo e comprovado que a FUNCEF
adquiriu, em novembro 80, 180 milhões de letras de Coroa S/ A. Isso, nobre Relator, precisa de uma explicação.
V. Ex' pode ter toda a intenção aqui de defender o Governo do _PDS, assim com9 o Deputado Aytes, o Deputado Nilson Gibson, mas quando_ se trata ...

O SR. EVANDRO AYRE,S DE MOURA- Aqui
nós não estamos defendendQ um club.e, estamos procurando a verdade.

O SR. EDUARDO

MATARAZZO_~UPLICY

-

Sim. Procurando a verdade, mas se a verdade vem estampada com tal força...
-

O SR. NILSON GIBSON- Não por mim, mas por
V. Exf, nobre Deputado.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Estou relatando o fato. Claro que caberá a V. -Ex•s a conclusão. Mas eu tenho__certeza de qual a avaliação que será feita pela Justiça c_om respeito a este assunto, e tam-

bém pela opinião pública.
O SR. NILSON GIBSON- A propósítçi _dª
esse assunto está sub judice.

O SR. EDUARDO MATAE.AZZO SUnlCY Deixa-me completar.
EU coiwerso com quem quer seja, com o Sr. Álvaro
Leal, Sr. Delfim Netto, se ele me recebesse, com o Sr. José Flâvio Pécora, com Sr. José Carlos Fragoso e Heleno
Fragoso. E o que eu tenho dito ao Sr. Heleno Fragoso, e
disse há dez dias, aproximadamente, ê que, em função
" atê da defesa prévia que preciso 'reàlizar junto ao S_upre-mo Tribunal Federal, eu estou solicitando as provas daquilo que foi dito pelo Sr. Assis Paim Cunha, inclusive
nesta Çf>L E relembr.t;> ciue nesta CPI o Sr. Assis Paim
Çpnha mencionou que h<!-via. pago material de colls~ trução_ da casa con$trufda pelo S_r. -Jl~r_mann Wagner
Wey. Eu solicitei dq Sr. Assis_ Paim C(.!nha que enviaSse
,-esses documentos e ele ainda_ não o fez, em prejuízo da
verdade.

O SR. NlLSON GlBSON- Mas V. Ex•, estácom
afinidade porque vive constantemente com ele, pessoal~rnente, V. Ex~ diz.

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Nobre
colega, eu gostaria que me concedesse um ten1Po.

O SR. EDUARDO- MATARAZZO SUPLICY

~

Mas eu estou requerendo isso e faço a sugestão ...
J~st~ça,

-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPUCY Mas a minha avaliação, nobre DepUtado, é que, nesse
caso, o Sr. Assis Paim Cunha agiu em_conluio com as autoridadeSo. E a intenção que tenho dito ...-

0 SR. N_ILSON GIBSON- Foi a interpretação de V.

Ex•
O SR. EDUARDO MA TARAZZO SUPUCY- ... é
demonstrar como funciona a natureza desse sistema autoritário, sem- democracia, onde os Ministros se esquivam vir a dar explicações, at~ mesmo quando convidados. Apenas dão explicações, sem falar a verdade, como
o livro branco do Banco Central não ...

O SR. NlLSON GIBSON- O que V. Ex• estâ falando é absurdo. V. Ex' já interrogou o Ministro Delfim
Netto lã no plenário da Câ_m_a_ra dos DepUtados.

O SR. EDUARDO MATARAZZo-SUPLICY Não sobre esse assunto, S. Ex• se esquivou. Apenas falei
10 minutos e S. Ex' falou 10 minUtos, se-m deiXar· que
houvesse qualquer aparte. V. Ex• sabe muito beni.

O SR. NlLSON GIBSON- V. Ex• estâ com a memória muito eSquecida.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Não houve aparte, nobre Deputado.
Então, pode estar certo V. Ex• de que não tem sido minha intenção defender o Sr. Assis Paim Cunha. Ao contrário, ao longo de todo esse episódio, ficará demonstrado que a intenção que tenho tido é. pnicamente desvendar inteirãrilente a ·verdãde e se ·em ãlgum momento o Sr.
Assis Paim Cunha atuar em prejuízo de se desvendar a
verdade, isso por mim será denunciado. Eu lhe digo que,

O_ SR. -~ILSO~ GIBSON- ~lo precisava nem requerer. V. Ex' juntava, atravês_ de um requerimento.

.O.SR. EPUARDO 11ATARAZZ0 SUPLICYFaço a solicitação a esta ÇPI que requeira do Sr:-Assis
Paim Cunha a prova dos pagamentos feitos a qualquer
autoridade governamental, seja por terceiro, seja por
quem for para o esclarecimento da verdade.
O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, pela
ordem.

ÕSR. EVANDRÕAYRES DE MOURA-:_; Eu ouvi
atentamente...
O SR. RELATOR (José Lins) -

V. Ex' me permite?

Q SR-_EVANDRO AYRES DE MOURA- Tem a

palavra o nobre Senador.
O SR. RELATOR (José Li!ls)- Como fui citado pelo
nobre Deputado Suplicy, eu queria dizer o seguinte: esta
Comissão não é de acusação. Esta 6 uma Comissão que
- i-jietülSõusca a verdade. Eu, realmente, ouço aqui, nas
nossas reuniões, acusações às vezes graves contra Ministros, contra os administradores da coisa pública envolvidos nessa matéria. Realmente, não ouvi do Deputado
Suplicy nenhuma acusação ao Sr. Paim. Mas o que eu
quero dizer é que ao reJator compete ter muito
equilibrio, C: a Comissão deverá ajudá-lo a chegar à verdade, isto ê, as perguntas deveriam ser dirigídas no senti-do- de extrair de e não de acusar. Senão, eu tenho a impressão que pouco cooperaremos para o mesmo objetivo. Muito obdgado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Continua

com a palavra V. Ex•

O SR, EVANDRO A YREli DE MOURA- Eu ouvi
o nobre Deputado Suplicy que, fazendo uma digressão,
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realmente não respondeu àquilo que o povo queria say
ber, porque ele se totnou Odefensor infemetato e intimorato do capitalista selvagem que ê- o Sr. Paim.
O que ele trouxe aqui sobre os 180 milhões, três anos
---antes ·da intervenção da Coroa-Brastel foi embutido dentro de urna operação que a Caixa fez à Coroa e que os
820_-~ões,_ ditos pelo Sr. Assis Paim Cunha, se compuIíhinl~ da seguinte maneira: 180 milhões ele reCeberia
coni a venda de letras à FUNCEF. Então, nada de anorffia1 nisso- :if. A FUNCEF tinha fundos disponíveis para
aplicar. A Caixa ia fazer um socorro, um empréstimo de
~aneamer1to, como ele pediu, na Coroa-Brastel, que alcançou, Cóino disse o Sr. Paim, 1 bilhãO. e I71 milhões
que resulta de urna soma de um saldo devedor no valor
de 820. Quer dizer, ele embutiu 820 de um saldo devedor
e com itriportância de 350 milhões referentes a cheque da
Financeira Coroa colocados na Corretora Laureano, entre lO de fevereiro e 26 de fevereiro de 81. Esses 820 milhões se compunham de 180 milhões, com recursos obti-~dos através de c_olocação juntQ a fUNCEF de letras de
cãmb.io da Financeira Coroa, com Um prazo de seis meses e um ano, cujos valores de reserva somavam 300 milhões. Uma operação normalfssima e aí não sei porque
foi chamada à falação essa operação. Dentro do contexto do empréstimo, foi uma operação ...

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Solicitaria

que passãssemos ao verdadeiro objeto dos trabalhos.

O SR. EV ANDRO AYRES DE MOURA -Isso estâ
dentro do contexto.

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não. V. Ex•
faz uma defesa e faZ uma acusação e esta não 6 a fase dos
trabalhOs para isso~
Isso Pode ser objeto de discurso de V. Ex•, como do
nobre Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy,lá no plenãrio, mas aqui na Comissão estamos fugindo ao que deveni.os fazer.
V. Ex• fez uma apreciação sobre a atuação e a posição
do Deputado,

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA -O que
está dentro do contexto da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)--, A meu vor,
seria inteiramente prescindível. Reconheço a V. Ex•- aO
nobre Deputado, a qualquer congressistas, o direito de
falar, isso no plenârio, mas estamos aqui para ouvir o Sr.
Álvaro Armando Leal eu pediria a V. Ex• que passâssemos a essa fase, porque se esses debates fugirem ao objeto dos trabalhos desta Comissão.-~ s~ os S~s. peputados
ou Congressistas passarem a ser os alvos das manifestações, em vez de serem aquelas pessoas envolvidas no
caso, vamo!> dar extensão a esteS trabalhos e de nada
adiantará o prazo- de 40 minutos.

O SR. EV ANDRO AYRES DE MOURA - Sr. Álvaro Leal, a acusação que fizeram a V. S' é de advocacia
administrativa, junto a autoridade da República, porque
sendo firma de autoria das empresas Coroa-Brastel e pro
questões de sua profissão, de firma de autoria, tenha sido
sócio de importante figura do Governo, quando ele estava no ostracismo governalmental, o Dr. Flâvio P~cora, e
que se desligou da sua empresa, tão logo chamado a car-gO público; por isso ! acusado de que essa sua amizade,
_que certamen~ atê hoje perdura com o Dr. Flávio Pêcora, servisse de escopo para abrir portas.
Pergunto-lhe, no caso da Laureano, no caso da Metalúrgica Castor, V. S• foi ouvido como auditor? Se foi ouvido como auditor, deve ter dado um parecer sobre a validade e sobre a conveniência da aquisição ou não des!>as
empresas. Se o parecer foi contrário, como poderia
alegar-se que V. Sf. ia depois, arrimado num parecer contrário seu, pleitear dessas autoridades aquela operação?
V. 5' realmente pleiteou, serviu de intermediário entre o
Sr. Assis Paim Cunha e as autoridades governamentais
para que fossem realizados aqueles negócios da Metalúrgica Castor e da Corretora Laureano?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não, de maneira nenhuma. Com relação à operação -Laureano, fui
visceralmente contra a operação. Com_ relação e Matalúrgica Castor, eu apenas indiquei ao Sr. Assis Paim Cunha um negócio que ele estudou. Não tenho conhecimento de nenhum dado da Metahírgica Castor, ·nem cohheçõ o Sr. Osório, e que decidiu comprar por vontade
próptia, por decisão própria.
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O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA-Em

-qualquer outro negócio, foi v. s~ o intermediârio junto
às autoridades, ou ao Banco Central, para conseguir recursos?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-Jamais fui
interrqediá:rio- do- ST. ASsiS Paíin Curihã, em admiriiStração nenhuma.

O SR. EVANDRO A YRES DE MOURA -Como
se explica, então, toda essa celeuma em torno _do seu

nome para se alegar essa advocacia administrativa ou
essa intermediação?
O SR. ALVARO ARMANDO LEAL-Achaque
faz parte de um processo, de uma mecânica, de uma estratégia fixada pelo Sr. Assis Paiin Cunha e seus assessores no sentido de ganhar tempo de uma solução dC mercado. Porque na medida em que o tempo está. decorrendo, as letras de câmbio permanecem com valor constãnte
-letras de câmbio dos credores. De outro lado, os ativos do Sr. Assis Paim Cunha aumentam em furição; pelo
menos, da correç!lo monetária. Então, vai chegar o tempo em que os ativos do Sr. Assis Paim Cunha cobrirão,
sem dúvida alguma, o montante dessas letras. De modo
que issO faz part!"de uma estratégia, na medida em que
ele coloca meu nome, praticamente, no centro de algumas operações, como V. Ex• bem disse, que não foram
realizadas, inclusive. Acho que estou _sendo utilizado,
nesse sentido, pelo Sr. Assis Paim Cunha.

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- V. S•
não deve
- - -

prestou serviço -ou -ainda presta serviços prestar mais -, a sua firmli)á se desligoU?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Nilo. Tenho
contrato até junho de 8~ com a massa falida que istâ
operando, do Grupo Brastel; eles estão operando normalmente. Meu contrato vai atê jUnho de 84, parece.
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O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- No caso da
Delfin, conforme ficou bastante comprovadO, inclusiVe
no meu 'depoimento na Delfin, Onde eu depus, eu jamais
tive qualquer participação nas negociações. As negociaçõeS: da Delfin eram feitas diretamente, conforme depoimento do Sr. Assis Paim CUnha, entre ele e as autoridades. C~nforme depoimento do Sr. Latigóni aqtií e na
Delegacia de MerCado de AÇões, o Banco Central não
estava disposto a fazer o negócio entre a Delfin e o Grupo Coroa-Brastel.
De modo que inexistindo a rriiilha presença nas negociações e inexistindo a vontade do BNH e do Banco Centr_al, para que se fizesse o negócio, realmente, nunca existiu nenhuma conversa sobre esse volume, simplesmente
esse número nunca existiu, a não ser na cabeça do sr. A&sis Paim Cunha.

O SR. EVANDRO AYRES DE

MOURA~

V. S•

tem conhecimento, ou teve conhecimento, -de que o Sr.
Assis Pairn Cunha, alguma vez, para realizar negócio, ou
lhe propôs, ou deu, por intermédio de alguêm, compensação financeira a autoridades monetárias deste País?

s'e, o mais rapidamente possível, o problema da saída de
dinheiro, porque o assunto já estava decidido cm termos
de diretoria. Es"fa foi a única participação que eu tive,
nesse caso; jamais fui à Caixa, jamais fui a nenhuma pes~
s_oa da Caixa, ao Dr. Gil Macieira, Diretor da Caixa
Económica, sobre esse assunto. Fui apenas para agilizar
a safda do montante do empréstimo, porque dependia de
uma decisão do CD E, do qual o Ministro_ é SecretârioEx.ecutivo.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
s~ teve conhecimento de que essa decisão dependia da
decisão do COE?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL - Sim, porse
tratar de fundos da Caixa que somente o CD E poderá
berar.

O SR. EV ANDRO A YRES DE MOURA obrigado. Estou satisfeito.

Muito

li~

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
tem conhecimerito de que a diretoria da Caixa Econô..
mica Federal solicitou ao Sr. Assis Paini Cunha apresen~
tação de um projeto de expansão de suas lojas ou do
Grupo comercial Brastel?

s~

O SR. ÁLVARO ARMÁNDO LEAL- De forma alguma.
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O SR. ARMANDO ÃLV ARO LEAL -Nilo, não teilho,_nlõ fiz esse projeto, nãO foi feito pela minha consultaria.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Eu

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Nilson GibsOn
O SR. NILSON GIBSON- Sr. Presidente, gostaria
que ficasse registrado a minha solidariedade ao Senador
João Calmon, em decorrência da negativa de concessão
da palavra, quando argUiu o ilustre Senador com uma
questão de ord_em.

s"ei_gue nã~ foi V. Sf mas teve conhecimento de que foi
apresCnúldO um plano à direção da Caixa EcOilômica,
pari o-Uso doS recursos.

O SR. ÃLV ARO ARMANDO LEAL - Ao que eu
saiba, o empréstimo foi para consolidação -financeira da
CNCI, apenas.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA -Nilo hã

Indago ao Sr. Álvaro Leal se S. s~ pode informar
sobre os pagamentos feitos pelas empresas d_o Sr. Assis
Paim Cunha a suas empresas de Consultaria EXPAN-

Mas foi exigido pelo Presidente da Caixa Econômica
essa -apresentação de um plano de expansão do Grupo
Brastel? V. s~ teve conhecimento disto?

qualquer acusação ou alegação do Sr. Assis Paim Cunha
de que V. S• tenha recebido a mais honorários por outros
empréstimos? A empresa recebe o contratualmente estabelecido?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Os pagamentos sempre foram feitos de ac_ordo com os contralos
e _o serviço de prestação entre a EXPANDE e a Brastel.

sobre a consolidação financeira da CNCI.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL - Exatamente.

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA--Emquantos anos?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Nove anos.
O SR. EVANDRO AYRES DE MOÜRA-:._
Inclusive quando ainda era sócio da empresa o Dr. Pécora?
O SR. ÃLVARO ARMANDO LEAL---

Perfeitamente.

0 SR. EV ANDRO A YRES DE MOURA -por que,
então, essas acusações dele, de que V. S• tinha-se proposto a receber 2 milhões por um negócio. Aqui diz 75% do
valor do imóvel, mas deve ser 7 ,5%.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-Tambêm
acho; no mínimo;-um erro de vírgula.

OSR. EVANDRO AYRES DE MOURA-Setenta

e cinco por cento era- demais.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-Desculpe,

DE.

-

-

Sobre esse aspecto de remuneração, eu gostaria de pe-dir licença ao Sr. Presidente para ler um documento.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Pois não.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Sr. Presiden---te, estoü aqui para dizer não só a verdade, assim como
tudo aquilo que diz respeito ao meu conhecimento. Todavia, como V. Ex• bem sabe, pois revelei à calenda Co- missão de Inquérito, por razões óbvias, ajuizei, contra o
Sr. Assis Paim Cunha ação criminal de calúnia qUe tramita pelo ...
O SR. NILSON GIBSON---:...:.._ V. Ex• têni rãzào, eU retiro qualquer assunto sobre essa matéria, porque inclusive foi argUido pelo Senador José Lins, na reunião passada, esse problema de que V. Ex• tem realmente uma
queixa-crime já tramitando, houve ·um equivoco meu,
um esquecimento. Está" certo V. S•. Eu estou satisfeito,
_Sr. Presiderite.
O SR._ PRESIDENTE (José FrageUi) - CQn~.do a
palavra ao nobre Deput2do Eduardo Suplicy.

mas seria melhor dar os cem de uma vez...

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA-Tomei
como 7,5%, foi erro datilográfico ou de ímpreSsão. Porque só nesses dois negócios que não foram realizados e
que ele diz jogou-se V. S• como intermediário, ~ que eJe
aponta como possíveis recursos que seriam dados a autoridades?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-Recursos
que seriam dados.

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Certo,
que seriam dados. Nem V. S• recebeu, nem ele pagou:
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Nem houve
negócio.

O SR. EVANDRO AYRES DE MOURA- Nilo
houve negócio realizado, por quê?

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY _ (~ora do microfone) ... _nt;> ep_isódio da conçessão de em~
prEstimo feito pela Caixa EC:onômica, problema das
__ _SNCI, ocasião em que V. S•, na condição de assessor do
Sr. Assis Paim Cunha, o acompanhoU junto a órgãos do
Governo. Poderia descrever como foi esse acompanhamento, os locais _onde se deram _a~ reuniõ_esl para a concretização desse empréstimo e as pessoas presentes com
as quais conVersou V.
seja pessoalmente, Seja por telefone.

s•.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Apenas,
acompanhei o Sr. Assis Paim <:;unha a uma reunião, em
fins de junho, como assessor dele, para discutir tecnicamente o problema do empréstimo das SNCI, que estava
sendo estudado e praticamente concluído com a Caixa
Económica. Nessa reunião com o Ministro Delfim Netto, se pediu, apenas, que se fermentasse, se desenvolves-

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Nilo, só
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.

S', na ocasião da conclusão o empréstimo, teve oportunidade de conversar, algumas vezes, no telefone, com o
Sr. Assis Paim Cunha e, ao mesmo tempo, estando na
SEPLAN, ou junto a autoridades da SEPLAN?

VARO

-O SR. ÃL
ARMANDO LEAL- Nilo. Depois
da reunião, ele me pôs a para do andamento que estava
havendo das tratativas, até que um dia me avisou que o
empréstimo tinha saído parcialmente, isso foi no dia 30
de junho.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
não se recorda de que dada a exigência do Sr. Gil Macieira de que deveria haver apiOvação do CDE, o Sr. Assis- Paim Cunha telefonou a V. S• na SEPLAN lhe perguntando, segtar:clo o depoimento do Sr. Assis Paim Cunha, sobre qual era o aviso, o número da recomendação
do CDE, ou do voto do CDE, em que seria aprovado
aquele empréstimo?
s~

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Do CDE, eu
só conheço o que está aqui no livro branco, do Banco
Central, que foi o memorando do Ministro Delfim Netto
à Caixa Econômica concedendo o empréstimo. E só isto
que eu sei; sobre o aviso, eu desconheço.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O
livro branco d_o Banco Central não esclarece sobre a
aprovação do CDE, nem sobre os termos da aprovação
do CDE. Essa informação justamente~ que o Presidente
está requerendo à SEPLAN, e ainda não foi concedida.
Por esse serviço de assessoria junto à Caixa EConómi-ca Federal, ou junto ao Governo, para que fosse agilizado a liberação do empréstimo, V. S• c_obrou por esse serviço prestado?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Nilo, senhor, absolutamente nada mais do que o nonnal dos
contratos de Consultoria.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYNovaniente a 30 de maio de 1983, V. S• acompanhou o
Sr. Assis Paim Cunha a BrasiJia, tendo ido a SEPLAN e,
depois, ao Palácio do Planalto V. s~ já descreveu os deta-
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lhes, inclUsive desse seu procedimento, naquela data. V,
S•, por esse sérviço de assessoria, cu entendo que ele era
um serviço no sentido de agilizar a liberação do emprés~
timo junto as autoridades •..

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Desculpe, V.
Ex• eStá-se referindo ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLJCY Aos 25 bilhões ..-.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL ... a. minha
função riesse caso, não foi de agilizar ...
O SR. EDUARDO MATARAzzQ S!JP.UC_Y,..,
... na primeira oportunidade, foi, V. s• havia confirmado.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAC--'De agilizar o
pedido de empréstimo, nem nós sabíamos que iria sair
dinheiro.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUpLICy .Sim, mas V. S• foi, eritão, expôs aos Ministros, às autoridades ao Sr. José Flãvio Pécora, a necessidade premente
de. naquele dia, haver uma cobertura da ord_em de 15 _bilhões de cruzeiros.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL,- Isto eu tamb~m não sabia porque o Sr, Paim falava comigo na base
de 5 milhões de fechamento diário.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Y.
S• foi Quem C::Xpos as dificuldades aos Ministros naqüeia
reunião. Poderia, e isso V. S• descreve no seu depoimento, V. S• tentar rememorar as palavras com que expôs,
ao final daquela reunião, qucr-·dizer, aos Ministros, ao
Presidente Carlos Langoni, ao Sr. António Chagas Meirelles, ao Ministro Ernane Galv!as, ao Ministro Delfim
Netto, que estavam presentes numa reunião sobre outro
assunto, ao final da qual V. S• chegou, apresentado, então, pelo Secretário-Geral Dr. Flávio Pécora. Então pediria a V. S•, se puder, nos recordasse as palavras com
que expôs aos Ministros a situação periclitante em que
estava o Grupo CoroajBrastel naquele dia c o que foi solicitado.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Eu, basicamente, expus aos componentes da reunião as dificuldades prementes de caixa e que o Sr. Assis Paim Cunha estava com um problema que precisava de solução praticamente de imediato, dada a urgência do assunto, que era
um problema de liquidez; ele provavelmente não fecharia no dia seguinte e quebraria, falando o português claro, se não fosse dada a assistência de que ele precisaria.
O Sr. Pairn estava numa sala ao lado. Não foi falado em
cifras, em número, em nada. Os Ministros acharam que
o assunto era da alçada do Banco Central e pedir_!tm ao
Dr. Meirelles que atendesse o Sr. Paim, com_ele~conver
sasse para conhecer melhor as dificuldades, o que realmente estava acontecendo. Foi exatamente isto o ·que
ocorreu. Após, isto, imediatamente, dez ou quinze minutos depois, fomos ao Banco Central - .~u. o Sr. Assis
Paim Cunha e o Sr. Jorge, que é Direfor da Financeira
dele- e não fomos atendidos pelo Dr. Meirelles, mas se
pedi!! que se fosse falar com o Sr. Iran, e o Sr. Paim entrou__ na saJa sozinho. Cerca de - não sei precisar - dez
ou quinze minutos-depois, entraram na sala o Dr. Chavantes, o Dr. Delli, conforme depoimentos deles mesmos, não do Dr. Chavantes, mas do Dr. Iran e do Dr.
Delli, e se fez lâ uma reunião que durou cefca de uma
hora e meia; na saída, o Sr. Paim me comunicou que havia sido dada uma assistência financeira da õfâem de 25
milhões, o que, realmente, se realizou mais tarde. D~c:o
nheço o contêudo d_e_s_sa ret,mi_ãc, desconhecendo também como se processou a fixação da ordem, quem deu a
ordem final do dinheiro, como é que foi feita a reunião.
Eu não participei da mesma.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYNovamente por esses serviços prestados, apenas V. S• recebia aquilo designado em contrato?
O SR. ALVARO ARMANDO LEAL - Nesse caso
particular, eu não tinha contrato de assistência financeira com o Sr. Paim. Os meus contratos são_ todos segmentos da ârea comercial c imobiliária. Eu atendi à solicitação do Sr. Paim, primeiro, porque ele realmente estava
muito nervoso, achei que o assunto era extremamente
urgente, como de fato se demonstrou depois que era; eu

agi, neste-caso, $implesmente por um gesto de amizade,
porque sempre me dei com o Sr. Paim, ou, naquela êpo-

ca, nós tínhamos um bom

relacionamento~

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Sob_re o episódio do empréstimo da ordem de 180 mi~
lhões que o Sr. AssiS Pairit Cunha ...
ÓsR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-,- Qu~ v. Ex•
mencionou agora?
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Sim,-isto foi em 27 de novembro de 1980, relato do Sr.
Assis Paim Cunha, o Ministro Delfim Netto, depois o
Ministro Galvêas telefonaram, no dia seguinte, ele foi ao
Banco Central conversar com Q Sr. Carlos Geraldo Lang.oni: segundo o Sr. Paim, Langoni havia esclarecido que
o FC fCEF adquiriria 180 milhões de cruzeiros, como
adquiriu, comprovam, agora, os documentos. V. S', na
-ÕpórtütUdade, estava a par desses fatos, acompanhou esses fatos também?
O SR. ÁLVARO.ARMANDO LEAL- Excepcionalmente, acredito que pelo volume da transação que,
naq·Uela época, enfrentava alguma coisa ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - 180
milhões, em novembro de 1980, hoje, seriam três ou qua~
tro bilhões de cruzeiros.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- f: mesma
_coisa de hoje. Não roudou nada. Nã,? m.uda esse cãlçulo,
o tamanho dele, hõje; seria muilo IDaior. cOrrcspo.nde
quatro a bilhões. De modo que essa mudança acho que
não é importante. O importante- é que significava para
ele um volume muito grande, Eu fui contra o empréstimo, porque, sinceramente, fiquei sabendo desse fato do
FUNCEF bem mais tarde. E;_u não sabia porque não era
ligado à área financeira. Então eu temi, tinha medo que
tivesse de tirar do giro das organizações comerciais e di~
minuir bastante a problemãtica do nível operacional das
mesma~. Conforme V. Ex• sabe, o Sr. Paim foi um ho~
mem que expandiu muito a parte comercial-dele. Inde·
pendente do caso das letras frias, era um homem que tinha um patrimônio eCOnómico bom; e um homem que
estava sempre se desenvolvendo, portanto, um homem
que estava sempre precisando de capital de giro. Então,
achei que esse volume iria fazer falta, pelos desen-volvimentos que estavam sendo feitos e que estavam planejande fazer. Este foi o motivo pelo qual fui contra esse
empréstimo.

a

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas o Sr. Assis Pairn Cunha nãQ lhe Cl'.plicou, na oportunidade? ...
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY-,. ,..
lhe haviam dito que a FUNCEF...
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não, sinceramente, não. Eu pensei que estariam sairido do giro das
empresas comerciaiS e -eu não achava condições, no momento, para isso.
O SR. EDUARDO MA'rARAZZO SUPLICY- V.
S• conhecia bem tambêm o Direíor Financeiro da Coroa
SfA, o Sr. Fernando Gabara?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não, nunca
o conheci.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY ~No
que diz respeitO ao epiSódio da Metalúrgica Castór, V,
S', na sua exposição de duas_ semanas atrás, explicou
como o Ministro Antônio Delfim Netto lhe pediu para
contactar algum empresário que pudesse interessar-se
pela Castor, e encaminhá-lo à Comissão de Desestatização, presidida pelo Sr. Paulo Nicolli. V. S• não conhecia o Sr. Osório Paes Lopes da Costa ...?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não, Excelência.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas sabia _que era ele o proprietário da Metalúrgica Castor?

"O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não. O Ministro me pediu, devido a minha especialização trabalhei
no ramo de metais não-ferrosos alguns anos, conforme a
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minha descrição aqui - o Ministro se limitou a pedir
que tentasse arrumar alguém para ajudar a Metalúrgica
Castor, Evidente que fiquei sabendo_ mais tarde, pelo
próprio Paim, e através do Sr. Pau_Io Nico Ui, entrou em
cóiltato com o Sr. Osório, fizerain reuniões, chegaram a
um acordo, fizeram negócios; ele, então, o Sr. Paim, me
COüfOu quem realmente era o Sr. Osório.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - --Mas acompanhou V. S• o Sr. A!isis _Paim Cunha?
O Sr. ALVARO ARMANDO LEA-L- Nlio conheço
o Sr. Osório, não conheço suas instalações ...
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYNão acabei a pel\unta.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL --Desculpeme.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Acompanhou V. S• o Sr. Assis Paim Cunha ao gabinete
i:io Sr. Jo~o Paulo Palco?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Acompanhei uma vez.
OSR. EDUARDO MATARAZZÕSUPLICV -Poderia relatar, na oportunidade, qual o assunto que foi
tratado?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL~ Foi na época da transferência das ELETROBRÃS pela garantia da
Bocaina, em que, naquela ocasião, tinha que haver todo
aquele remanejamento interno, a-s ELETROBRÁS com
dívidas no Banco do Brasil, então, o Sr, Paim deu de garantia a Bocaina. Então, fomos lá para conversar e discutir o assunto.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Em
que oportunidade? V. S• pode recordar o ano?
O SR. ALVARO ARMANDO LEAL- Foi bem antes da Castor, se é o que V, Ex• quer saber.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Foi

em 1982?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Foi durante
o período em que se seguiu a aprovação do empr~timo
da Laureano, talve.l, naquele período em que saiu o restante do dinheiro.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Empréstimo de quem para quem?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Empréstimo
da Caixa. para a SNCI.
O SR. EDUARDO MATARAZZO S_UPLICY Mas V. S• foi conversar com o Sr. João Paulo Falco não
sobre a Caixã Económica Federal, foi conversar sobre o
empréstimo do Banco do Brasil. Então, o que é que estava pendente no Banco do Brasil?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Pendente,
nada.

.. - 0 SR. EDUARDO MATARAzzo· SUPLICY Havia uma solicitação de emprêstimo pendente no Banco do Brasil, da laureano?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL -

Nlio.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY
-Não havia?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Da Laureano, não.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY ~A
Corretora Laureano tinha empréstimo junto ao Banco
- ::..do Brasil jã hã tempos.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Ah; sim,
deculpe-me. V. Ex' se refere ao empréstimo de 15 milhões de dólares de uma empresa subsidiária da Laureano?
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Inclusive, uma das autorizações de empréstimo da Caixa
Económica Federal para a SNCI foi saldar a divida junto ao Banco do Brasil quanto ao GEROF ...
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O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- O GEROF,
havia frisado ...

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Das letras
da ELETROBRÁS ...

nistro Delfim Netto e pelo Presidente do Banco Central,
--Sr. Carlos Geraldo Langoni'?

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLfCY- Era
o saldo das operações financeiras, digamos, I bilhão e
266 milhões ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- E
forain para a Caixa?

O S~ ÁLVARO ARMANDO LEAL- A exposição
foi feita, basicamente, por mim, porque por uma ou duas
vezes eu tinha discutido ou conversado, com o Presidente sobre o assunto em espêcie. Então, nós expusemos o
assunto ao Ministro e o Ministro acabou concordando.
-Acabou sendo feito o pedido que estávamos fazendo
para a Crêdito. Veja bem que isso não tem nada a ver
com o Sr. Assis Paim Cunha, tratava-se do problema da
Crêdito, separado, isolado. São dois fatos paralelo1):: um,
a proposta, outro o problema em que eu estava dCntro
da Crêdito, administrando as empresas dela. Ent'hÔ, fui
tratar de um assunto específico de administração das em~
presas industriais da Crédito, e foi ai que houve uma tro~
ca de opiniões contrárias e, realmente, o pretendido por
nós, que estávamos administrando as empresas não foi
concedido.

em-

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Afora o
prêstimo que tinha também de 15 milhões de dólares~

OSR. EDUARDO.MATARAZZOSUPLICY -Então, eram dois grandes empréstimos que ...
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Segundo nós
sabemos hoje, o GEROF foi pago no ato.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Sim, mas, então, havia junto ao-- Banco do Brasil uma
pendência grande de dois empréstimos da Corretora
Laureano junto ao Banco do Brasil. Então, foi ein
função desse assunto que V. S• foi conversar com o-Sr.
João Paulo Palco?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL.- Fui con~e;.
sar depois de efetuado o negócio; depois da SNCI ter recebido o dinheiro, a Caixa ter dado o dinheiro, nós fomos trocar a posição, -quer dizer, a garantia, as ELETROBRÁS tiveram que ir pará a Caixa, pa:r:a garaittir o
emprêstimo e o Sr. Paim teve que dar uma garantia adi~
cional que foi Bocaina. Esse foi o assunto.
0$R. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- .E
naquela oportunidade, do Sr. Assis Paim Cunha, tam~
bêm, estava dando ingresso a pedido de emprêstimo ao
Banco do Brasil?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL - Isto ele me
disse. Naquela oportunidade,-nós fomos conversar com
o Sr. João Paulo Falco sobre esse assunto, mas o Paim
sempre me punha a par das dificuldades que ele estava
tendo de obter esse empréstimo de financiamento da
SNCI junto ao Banco do Brasil, além desses dois.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Talvez para cobrir as suas dificuldades, ele solicitoul n9
início de 82, um empréstimo junto ao Banco do Brasil da
ordem de 10 milhões de dólares.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL -!l. Significa·
vam 2 milhê!es de cruzeiros.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- E,
posteriormente, transformou esse pedido em solicitação
de 2 bilhões de cruzeiros. Na conversa com o Sr. João
Paulo Falco, V. S' mencionou, não houve menção? ...

- O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL - ... ·foram
para a Caixa~.~- OSR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- ...
em função das letras da ELETROBRÁS teremos servido
de garantia e ...
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL - ... e lastro à
-Caixã EcOnômica:. -·· ·
~-OSR.

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Então, e a Fazenda Bocaina ficou em garantia de que, junto
ao Banco do Brasil?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Do empréstimo da Laureano que passava a ser emprésti~o do Sr.
Paim.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Com respeito ao episódio da Crédito, V. S' relata, no seu
depoimento, que houve tentativas de entendimentos,
desde 1981, finalmente não concretizados no primeiro
semestre de 1983, o Presidente do Banco Central, final~
mente, resolve não concluir, ou não aceitar os termos da
proposição feita.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-Inicialmente, em 1981, pelas SNCI.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Exato. Tive oportunidade de perguntar ao Presidente
Carlos Geraldo Langoni sobre o episódio em que V. S'
teria tido uma espécie de uma rusga, um desentendimento com o Professor Carlos Geraldo Langoni.
V. S• pode~nos descrever, exatamente, como foi isso?
Por quê? E pergunto também se, naquele dia, V. S' tinha
vindo a Brasilia para tratar desse assunto, se estava,
_quan:do veio a Brasflia, acompanhado do Sr. Assis Paim
CUnha? E se ele, naquele dia, presenciou parte da reunião em que V .S' tratou do assunto?
O SR. ÁLVARO .ARMANQO LEAL-, Não. A,reunião foi feita e _o Sr. Paim não participou- da reunião.
- O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Onde foi feita a reunião?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- No gabinete
do Ministro Delfim Netto.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não houvemenção desse assunto específico.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -E,
naquele dia, o Sr. Assis Paim Cunha tinha vindo a
Brasília com V.S'?

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY Nenhum dos dois empréstimos?

. O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não me recordo, honestamente, não me recordo.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL -O Sr. Paim
sempre dizia que esse empréstimo estava trabalhado na
base da gerência do Rio de Janeiro que estava procurando obtê-lo através de meios comuns. Depois, também
disse, até aqui_ na Comis~ão,_ que havia reconhecido que
havia limites cadastrais no Banco do Brasil, não que não
houvesse garantia, mas todo banco tem um limite; talvez
pela falta de limite, o Banco do Brasil estivesse delongan~
do a concessão desse empréstimo porque não foi negado,
mas também não foi dado.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Não se recorda?

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
S• conversou com o Ministro Delfim Nctto sobre o assunto e ele chamou o Presidente Carlos Geraldo Langoni
ao seu gabinete?

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUI'LICY Qual foi a resposta do-Sr. João Paulo Falcoa V. S' e ao
Sr. Assis Paim Cunha, na oportunidade do encontro que
tiveram?

·O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL --'N~o, nósÍo·
mos juntOs, entramos juntos. Não, desculpe. O Presidente Langoni já estava com o Ministro Delfim quando entrei, se não me falha a memória.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Ele concor·
dou com a transferência, tanto assim que ela foi feita.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- A
transferência das ELETRO BRÁS?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAt.--=. Pel<i"razé'ncfade Bocaina, que representaváin um acervo enorme, de
nove mil alqueiras, aliás, se não me falha a memória fi~
cou uma parte só de Bocaina como garantia.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Quer dizer, só para eu entender bem essa operação, a Fazenda Bocaina foi colocada no lugar das ELE~
TROBRÁS?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não, Excelência.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- E
por que razão estava lá o Presidente do Banco Central,
para ccrnve-rsat" com V. S'?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Estava con·
versando, despachando com ·o- Ministro, não sei o assunto. ASsim que fui chamado, nós entramos no mérito da
questão.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- E
passaram a tratar do caso da Crédito
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-

Sim.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- E
qual foi a exposição feita, na ocasião, por V. S', pelo Mi~

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mas, no ca~o, V. g, fez uma exposição ao Ministro António Delfim Netto. Então, o Ministro Delfim Netto
concordou com os termos da exposição de V. S'?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Ele não con·
cordou; ele mandou que o Prof. Langoni tomasse a decisão, a qual foi contrária.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Nessa ocasião, o Ministro recomendou ao Prof. Langoni
exatamente o quê? Porque V. S' tinha dito ...
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não houve
recomendação nenhuma.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYMas V. S• havia dito, primeiro, que o Ministro havia
concordado com os termos de sua exposição.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não, descul·
pe, eu não disse isso. A minha exposição foi feita na fren~
te do Presidente.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Na
frente do Presidente. E o Presidente...
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- O Presidente
deu as razões dde.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- O
Presidente deu as razões dele sobre o quê? Se for o caso,
V. S• poderia rememorar-nos que V. 8' explicou e o que
o ,Presidente explic_ou?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Posso. Apenas peço um tempinho porque a coisa aconteceu faz tanto tempo. Dentro da liquidação extrajudicial da Crédito,
havia empresas industriais e a liquidação extrajudicial
.JIIo estava estendida a essas empresas, tanto eram em~
presas que estavam operando, sob o ponto de vista in~
-dustrial, normalmente. Num certo momento, procurouse uma solução de mercado da Crédito, através de uma
entidade, a Sulbrasileiro, enfim, uma terceira entidade
que iria adquirir todo o passivo.
Nós lutávamos com dificuldade muito grande dentro
das empr~sas, como V. Ex' pode imaginar, adminiStrar
empresa industrial, cuja financeira, de uma certa forma,
o holding delas estava em liquidação extrajudicial. Então, dentro do plano global de terminar o problema da
Crédito - estou falando isso, talvez, de há 8 ou 10 anos
;;..... houve um pedido expresso de que as empresas recebessem mais um dinheiro, além daqueles 1.300 que devia, se não me falha a memória, uns 40 ou 50, com _isso
terminaria o passivo das empresas e fecharia e o grupo
comprador entrava em acordo em que se aumentasse a
dívida que o Banco Central iria mandar para fechar as
empresas. Enquanto o Banco estava em estudo e através
de explicações tét:nicas dadas pelos liquidantes da Crédito, o Banco Central nos enviou metade desse dinheiro
necesSário com ordem Cxpressa, escrita para fechar as
empresas· que estiVam realmente em situação extremamente gr~ve. Aí é que houve a troca de Presidente de
Banco, aí é que entrou o Sr. Langoni, que não concordou, de acordo com a lei, porque a lei não permitia que
se desse -dinheiro às empresas industriais que estavam
fora da liquidação extrajudicial. Aí o motivo do atrito,
-ªs-.empresas não receberam ~ dinheiro; as empresas foram à falência, mas não receberam.
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Esse foi o niotivo da reunião em que a decisão final do
Sr. Langoni fOi -de não mandar dinheiro para as empresas ...

O SR. EDUARDO MATARAZZO SJJPLICY- Foi
nessa reunião que houve a decisão final, ou -ainda demorou um tempo'!

O SR. ÁLVARO ARMANDO

LEAL~

Demorou

muito tempo.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Nessa reunião, o Ministro Delfim Néúõ- SOtlcitOu para
que o Presidente tentasse providenciar aindaT

O SR.. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Nào, S. Ex•
solicitou que e:te resolvesse o assunto de acordo com a,s
normas do Banco Central.

O SR. EDUARDO MATAR.AZZO SUPI.,ICS,.,. E,
nessa reunião, ele argumentou que não poderia ãtCndãr à
soJjcitação?
---

0 SR. ÁLVARO ARMANDO "LEAL - Argumen·
tou. E eu expliquei-lhe que não se tratava maiS de decisão, tratava-se de uma continuação de decisão. Ele falot,~.:
..Não, mas dentro da minha administração, eu olho a lei
dessa farma, de modo que eu sinto muito, Álvaro, mas
não vou mandar o dinheiro". Como, de_ fato, não man~L
-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
S• entendeu que o P.reside_nte d9 Banco_ Central estava
faltando com a verdade para com V. S•? -

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- N~o, ele es·
tava dentro da lei, honestamente falando. Mas tsses cilsos não eram incomuns, tratava-se do dinheiro para poder fechar o passivo das empresas, dentro de um plano
global, em que uma outra entidade iria absorver a Crêdito. Não era especificamente só por causa da empresa.
Cómo a empresa estava muito ruim de vida, então se
pensou em adiantar essa fase, que é uma fase penosa de
liquidação de empresa industrial, e acho que, neste caso,
era uma questão de boa vontade do Prof. Langoni, eu diria.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Não estava com boa vontade.

O SR.. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Seria uma
questão d-e boa vontade, mas ele estava dentro da lei.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - O
Ministro eStava com boa vontade, nlas Õ Presidente do
Banco CentraL.

o- SR.. ÁLVARO ARMANDO LEAL- O Ministro

não abri_u _a boc~_sol:lre este assuO.to:-sOh~C-est~-aSs_imtO,
não foi toJnada nenhu_ma decísão. N~~-~ei se di::pOis ó Sr.
Langoni falou com _ele e chegaram à con~lu~~_() d_e que
não iam dat.__ não deram. _
-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUUICY- O
Ministro, então, deu razão ao Presidente Langoni, na
reunião?

O SR. ÃLV ARO ARMANDO LEAL- Eu diria que
pela maneira como se portou, pelo seu silêncio, deu,

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Ele
permaneceu em silêncio?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL -

·

Ele falou:

, "Esse assunto fica na alçada do- Bânco Cen_tial_".

O SR.. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Ainda sobre a questão da Crêdito, como é que as ações
da COMEXPORT, exatamente, estavam sendo negociadas nessa operação de transferência aa Crédito para o
Sr. Assis Paim Cunha?

O SR.. ÁLVARO ARMANDO LEAL -10% da COMEXPORT estava dentro da CréditO. Por (Juê? Poique
o Sr. Jorge Kalil cinha 10% da COMEXPORT. E.rttão,
eu tinha pedido ao Sr. Paim __que, no caso de sair o rieg6cio, que ele me desse uma opção de compra dos 10% dessas ações porque eu tinha, e tenho, 20% das ações da COMEXPORT. Eu tinha grande interesse em tentar comprar os outros 10%.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) do, V. Ex• tem 12 minutos apenas.

Sr. Deputa-

O SR.. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Adicionais?

- O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

f:, mais 12

minutos.

O SR.. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Eu
tive oportunidade de examinar diversos dos estudos que
V. S• encaminhou à CPI, como parte da sua assessoria de
-serviços ao Grupo Coro~Brastel ou à Brastel e, particularmente, nos anos de 1981 e 1982, como V. S• sabe, eu
tive oportunidade de lhe perguntar, na CPI do Grupo
Delfln-BNH, se os pagamentos recebidos pela Expande
eram apenas aqueles apontados no contrato, e V, S•
respondeu-me que apenas havia recebido os pagamentos
apontados em CQntrato,
O SR. NILSON GIBSON questão de ordem.
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pai tinha deixado, inclusive, comprando, dentro do próprio espólio, a metade que o pai havra deixado para a irmã, Eu fiz a compra da Laminação e passamos a admi~strar a Laminação, dentro do espólio,

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- En·
tão, passou a administrar a ques_!ão da Laminação, dentro do espólio, até a sua venda,

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- f:, doespólio to~o, não como advogado, é claro, como administrador e, basicamente, a LaminaçãO, que era a grande última unidade industrial que havia.

O SR. EDUARDO MATARAZZQ SUPLICY- E
V. S• então participou da operação de venda da Laminação Nacional de Metais? _

Sr. Presidente, uma

O SR.. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Para a Elu~a.

O SR. EDUARDO MATAR.AZZO SUPLICY- EStou dando uma explicação, Sr. Deputado Nilson Gibson, então ...

-O SR.. EDUARDO MATARÁ.ZZO SUPLICY Para a Eluma, cujo Diretor Proprietário era ....

O SR.. ÁLVARO ARMANDO LEAL - Campelo.

O SR. NILSON GIBSQN __:Não é isso, é que eu tinha feito essa pergunta ..

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Eu
O SR. NILSON GlBSON - Ah! nào estã fazendo apergunta ainda? V. Ex• estâ falando...

S. Ex• tem

tempo; eli peço para não interrompê--lo porque Senão eu
tenho que prorrogar os 40 minutos.

NlLSOJ'! GJBSON ..,. Não,_ perdão, é que eu

pensei que ele estivesSe falando, ele estâ mudo,

·

O SR. EDUARDO MATAR.AZZO SUPL!CY- Eu
sei que V, S• está levando esta questão como parte de
queixa-crime com respeito às declarações do Sr. Assis
Paim Cunha, mas eu tive oportunidade de perguntar ao
Chfe do Departamento Jurídico do Banco Central, Diógenes Sobreira, se, efetivamente, o Banco Central havia
verificado_ se Oti ch,eques_ ali apontados,_ no valor de 57
m!lhões_!!-662 mil cruzeir_o~Ld~_j8 den~vembro de 1981 a
3 dé setembro de 1982, se foram efetívarrien-te, descontados. E o Chefe do Departamento Jurídlco do_ Banco
Central informou-me que o Banco Central verificou que
o.s_cl;leques foram descontados, E~tão, ch~ques de Assis
Paim Cunha nominalmente para a ~pande.
O Sr. Assis Paim Cunha informou qu-e não contabilizou esses cheques. V. S•, na Expande, chegou a ernitir recibos desses cheques para o Sr. Assis Paím Cunha?

O SR. ÃLV ARO ARMANDO LEAL- Sr. Presiden.
te, eu tive ocasião de responder a me_sm_a pergunta sobre
remuneração feita pelo Deputado Gíbsoo, eu lí, então, a
minha resposta. Então, e1J gostaria de Iê~la novamente.

O SR. PRESIDENTE (José FragellQ -:-Pois não:
MATt\RA~O

SUPUCY -

Não, eu já ouvi. V. S• prefere não responder a es:sã-pet~
_gunta em função da ql!-eixa-crime?

O SR.. ÃLV ARO ARMANDO LEAL -

Prefiro.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.
S•, conforme mostrou em seu depoimentO, foi lJiretOr da
Lamin~ção Nacional de Metais;-

0 SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL -

- rais Barros fez a& negociaçõeS e Campelo também.
~

·

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

O SR. EDUARDO

também o Sr. Morais Barros era...

O SR.. ÃLVAR.O ARMANDO LEAL- Marcos Mo·

não fiz a p_erg_unta ainda.

o SR.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- E

Piretor e

Vice-Presidente da Pignatari.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY- Di·
retor e Vice_-Presidente. E adminis_trou os bens do Sr.
Pignatari atê a venda da Laminação Nacional de Metais?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não, eu sai,
não lembro bem a data, um ano antes de ele - desculpe
estar assim dando da.dos -- :v.ender Caraíba para o Governo. Eu trabalhei 20 anos na Pignatari. Voltei três vezes. Na terceira vez, voltei para fazer Caraíba. Em
função da briga toda com o Governo~- que V. Ex• conhece bem, não foi passivei ci:lricretízar essa empresa e eu
saí. Então, um artó depois, _el_e vendeu isso para o Goyerno. Daí, eu só voltei depois, com a morte dele; Quando
Pignatari faleceu, Julinho, que eu conheço desde criança,
pediu que eu tomasse conta de todo o patrimônio que o

OSR..EDUARDOMATARAZZOSUPLICY-Eo

Campelo também.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- E R.ui também. Havia toda uma

eq~ipe

negociando.

O SR. E_DUARDQ MATARAZZO SUPLICY- O
Sr.- Morais Barros e Campelo esÚveram-hlguffias vezes
no" seu escritório da EXpande, para tratar do assunto da
Laminilção Nacional de Metais?

O SR.. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não, só o
Marcos. O Dr. Campelo, por respeito à sua idade, eu
sempre fui conversar com ele lâ. Eu conversei co:m o Sr.
Campelo poucas vezes, muito mais com: o- Sr_, Mar®s
-que era o-grande executivo do grupo. O Dr. Ca_mPelo era
mais o Presidente,

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLlCYEssa venda da Laminação Nacional de MetaiS Se deu -em
que época?

OBRe-ÁLVARO ARMANDO LEAL- Eu diria, a
grosso mOdo, nobre Deputado, que (oi hã três anos ou
hâ dois anoS e meio, aproxiinadãmente,

O SR. EDUARDO MATARAZZO SU!'UCY- V.
s~ teve oportunidade de diversas éonversas, effi seu escritório, com o Sr. Marcos Morais Barros? ..
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Sim. Eu ia lâ
ou ele vinha aqui e nós marcávamos reuniões; as tratativas. entre o começo das negociações e o fim das negociações, Jevaram q~ase um ano_.

O .SR... EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Que razões, na sua opinião, teriam feito o Sr. Mãicos
Bil.ri'os ter ficado impreSsionado com a facilidade com
que V. S• agia junto ao Gõvemo?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL -O Sr. Marcos Morais Bar-ros? Eu desconheço, pois nunca se iratou
de Governo em relação à Pignatari; não estou vendo ligação" -nenhuma.

O SR. EDUARDO MATAR.AZZO SUPLICYNão com relação a Pignatari; mas com respeito ao que
ele testemunhou em seu escritório.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Repito: isso
deveria ser perguntado a ele, eu não tenho

conhccimen~

to.
O SR. EDUARDO MATAR.AZZO SUPLICY Porque1 em certa ocasião, seria, numa forma talvez es-pansiva, V. S• transmitiu a Cle algo COIDQ:- nós estamos
loteando este País, vamos lotear este País.

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL - N~o me re-

Cordo.

-

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY
Dando o entender que...
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O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Ele disse
isso a V. Ex~?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL anos.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY'- Ele
transmitiu erri conversa que teria ficado impressionado
com ...

O SR. RELATOR -(JúS~ LINS)- Todas as sugestões de sua empresa, como consultora, foram seguidas,
aceitas pelo Sr. Assis Paim Cunha?

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Não, ele mencionou o Pais,,_, "nós vamos lotear ~ste
País" ...

. O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não. Eu diria até que uma boa parte, a maioria das sugestões, não
foram seguidas pelo Sr. Assis Paim Cunha.

o SR. NILSON GIBSON -O País a que ele estava
referindo-se é apenas uma gleba de terra ...

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Nobre Deputado, eu pediria a V. Ex• para não intCrronipei, porQue,
senão, nós vamos começar um debate.
O SR. NILSON Gl!lSON·.:.: Perdão, Sr. Presidente.
Apresento as minhas desculpas a V. Ex'
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Nunca dei
motivo para ele fazer declarações.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Faltam apenas três minutos para terminar o tempo do nobre Deputado.
O SR. EDUARDO MATARRAZO SUPUCY- Eu
terminarei o meu qUeStioilaffiento- antes do tempo dado
por V. Ex~
--Agradeço as respostas.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Então, eu
concedo a palavra ao nobre relator, o Senador José Lins.
O SR. RELATOR JOS~ LINS - Sr. Presidente, são
apenas algumas perguntas que eu gostaria de fazer ao Sr.
Álvaro Armando Leal.
Começarei indagando a S•. qual a verdadeira natureza
de sua empresa? Isto é, que tipo de serviços presta ela?

O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL - !; uma empresa de consultaria dirigida, exclusivamente, às empresas privadas; de consultaria económica e financeira.
O SR. RELATOR JOS:t LINS- por quantos anos a
empresa de V. Ex• prestou consultaria às empresas do
Sr. Assis Paim Cunha?

Durante 9

O SR. RELATOR (JOSt LINS)- Quer dizer, nem
todas as sugestões?
O SR. ÃLV ARO ARMANDO LEAL- Eu me atrev_eria a dizer que a maioria das sugestões não foram seguidas por ele.

O SR. RELATOR (JOSE UNS)- V. S• poderia dar
exemplos de alguma sugestão que não tenha sido aceita?
. O SR. ALVARO ARMANDO LEAL -·Normalmente, nós fazíamos trabalhos e projetas pedidos por
eles, davamos indicações de soluções dentro desses projetas. Neste sentido, ê. que não houve seguimento dele.
Eu posso dar um exemplo: a última compra que ele fez, a
Marcovan. Nós sequer sabíamos que ele estava comprando uma loja de material de constrUÇÕC?S; quando ele,
contra a minha vontade, absorveu a Laureano, e outros
mais.
O SR. RELATOR (JOSE LINS) - Em suma, nem
sempre as sugestões da sua consultaria foram seguindas
pelo Sr. Assis Paím Cunha?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Nos segmentos comerciais, industriaiS- e ímobiliârios, ã:pe-nas;
nunca na parte de assistência financeira.
O SR. RELATOR (JOSE UNS)- V. Ex• Tem conhecimento de pres~ões das autoridades financeiras
sçbre o Sr. Assis Paim Cunha para que ele assumi-se encargos com empresas com graves problemas financeiros,como no caso da Corretora Falcão e da Ipitu.
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Desconheç<>
qualquer pressão.
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O SR. RELATOR (JOSE UNS)- Já que a empresa
prestou consultaria, no caso da aquisição da Metalúrgica Castor, foi feita alguma sugestão pela sua empresa?
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Não, nenhuma. Não foi pedido, inclusive.
O SR. RELATOR (JOSE UNS) -E quanto a aquisição da Corretora Laureano?
OSR. ÁLVARO ARMANDO LEAL- Foi pedida a
opinião, e sem nós tomarmos conhecimento da situação
da Laureano, porque na Consultaria nós não tínhamos
nenhum dado, nós fornos contra, pelo mesmo motivo
que fomos contra os 180 milhões, corno eu expliquei ao
nobre Deputado.
O SR. RELATOR (JOS!; LINS) - Outra coisa, V.
Ex' poderia informar quando o Sr. Flávio Pécora deixou
a empresa de V. Ex~. se foi antes ou depois de assumir o
Ministêrio do Planejamento?
O SR. ÃL VARO ARMANDO LEAL - Foi concomitante. Ele estava na consultaria; no momento em que
assumiu, ele se desligou imediatamente, conforme faz
parte do meu relatório, já lido aqui.
O SR. RELATOR (JOS!õ LINS) - Manteve, o Sr.
Flávio Pécota, depois disso, algum vínculo empregatício
com a s.ua empresa? ·
O SR. ÁLVARO ARMANDO LEAL-Deforma alguma

OBR: RELATOR. (José Lins)- Sr. Presidente, eram
essas as_ perguntas que eu queria fazer e agradeço ao
· nObre depoente as informações que me prestou.
O SR. PRESIDENTE (Josê. Fragelli)- Antes de encerrar a presente reunião, eu quero agradecer ao Sr. Ãlvaro Armand_o Leal por sua boa disposição de comparecer, por duas vezes, à nossa Comissão, a fim de ser interrogado e ouvido pelos Srs. Congressistas.
Agradeço a V. Sa., aos Srs. Senadores e aos Srs. Deputados, as suas presenças.
Está encerrada a reunião.
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(*)Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José Fragelli, Presidente, nos termos do art. 53, item 30, do Regimento Interno,-promulgo a seguirtte
RESOLUÇÃO N• 264, DE 1986
Altera a Resolução n• 8, de 3 de abril de 1986.
Art. I• O artigo I• da Resolução n• 8, de 3 de abril de 1986, passa a vigorar com. a seguinte redação:
"Art. I' É o Governo do Distrito Federal autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente a !5.301.599 Obrigações do Tesouro Nacional- -OTN,junto ao Banca Nacional da Habitação, destinada a financiar diversas atividades constantes da Exposição de Motivos n• 015/86-GAG, do Senhor Governador
do Distrito Federal."
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de setembro de 1986. -José Fragelli, Presidente.
(*)-Republicada por haver saído com incorreção no DCN (Seção II), de 23-9-86, pâgina 3367.
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Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
oradores inscritos.

Há

Concedo a palãvra ao nobre Senador Afonso Sancho.
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O SR. AFONSO SAI\CHO (PDS- CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quem dedicar algum tempo à observaÇão do Corripor-

tamento humano fica, realmente, maravilhado. Cada indivíduo procura atingir Objetivos pessoais que satisfaçam seus i-nteresses vitais e culturais e, por isso mesmo,
integra-se ao grupo ao qual pertence. O grupo, constituído por indivíduos de víncJJlQS comuns, defende os interesses coletivos e, quando se reúne a outros e outros açabam formando a Nação, cujas aspirações altamente
complexas e diferenciadas precisam de uma ação polítí~
ca, a fim de que tenha definidos os seus objetivos nacio~
nais.
No contexto de uma nação, determinados grupos
sobressaem pela atividade que desempenham e pelo bem
público que a ação desenvolvida proporciona. Quase
sempre, esses agrupamentos, graças à dedicação com que
agem, extrapolam o círculo restrito _de seus próprios interesses, e atuam em benefício da coletividade, repartindo
riqueza e serviços que pOdem melhorar as condições de
vida, de segurança e de participação social de vastos segmentos da população.
_
Dentro desse espírito, encontram-se as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, como, flor exemplo, a
Fundação Bradesco, entidade que o Decreto n9 86.238,
de 30 de julho de 198 I reconheceu de utilidade pública.
Instrumento de_ intenso e beneficente trabalho, a Fundação Bradesco é instituída por dotação do Banco Brasileiro de Descontos S/ A, com sede e foro na Cidade de
Deus, Município de Osa5co, São Paulo, tendo património personificado e prato de duração indeterminado.
Essa instituição modelar, que honra a iniciativa privada, tem como objetivo principal proporcionar às
crianças carentes das âreas mais pobres do BraJiil, alfabetização e formação profissional. ~ um trabalho que se
processa em silêncio e se traduz, hoje, em trinta unidades
de ensino- que atendem a 36.250 alunos, prevendo-se,
para o exercício de 1987, trinta e três unidades escolares
para ofe_r_e.cer educação básica e profissionalizante a mais
de quarenta mil crianças carentes,
_
Aqui mesmo, no Distrito Federal, a Fundação Bradesco executa o atendimento gratuito a majs de mil e seiscentos alunos, oferecendo-lhes assistência médica e
odontológica, merenda escolar, material didático e uniforme completo, com orientação pedagógica e educacional, a partir do pré-escolar até o profissionalizante e o
supletivo. A Unidade educacional em apreço localiza-se
na cidade-satélite da Ceilándia, com capacidade para
dois mil alunos em três turnos. O coojun~o de edificações
abriga a unidade funcional, os veJ!liários e s_alas-'
ambiente, o setor poli-esportivo, 05 reserVatórios de â~
gua, o pfay·ground e o auditório _com capaCiãade para
duzentas pessoas. O ·complex.o ocupa a área total de
41.433,50 metros quadrados, da qual 3.000 metros quadrados s_ã__Q de edificações e 1.680 metr_p_s quadrados de
circulação externa e quadras de esporte.

Com o extraordinário_ des_empenho, que abrange 16
Distrito Federal, a Fundação
combater o_ analfabetismo e
reduzir as carências sócio-econôm_icas de milhares de
brasileiros, e&iã conti%uindo para melhorar as condições de vida do nosso povo.
Entendem 05 administradores d_a F11ndação Bradesco
que o ensino deve, necessariamente, ser complementado
com salutares condições de vida e saúde, a fim de permitir ao educando o pleno desenvolvimento de suas potencialidades físicas e intelçetuais. Por isso mesmo, as
crianças atendidas pela instituição recebem, gratuitamente, além do ensino, todo o material escolar necessârio, mais aliinent<ição e assistência médica e odontológica.
Assim, em 1985, a Fundação atendia a tr~e Estados e
~ um Território, com vinte e nove estabelecimentos; em
1_986, voltou--s_e para o Distrito Federal e, atualmente,
constrói maís duas escolas e reforma um estabelecimento, para que, no próximo ano, tenhha em funcionamento
trinta e três unidades de ensino em dezesseis Estados, um
Território e o Distrito Federal, com capacidade de quarenta mil alunos.
No dia 12 do corrente mês, quando foi celebi'ado o
·oia da Criança, a Fundação Bradesco entregou oficial~
mente a Escola de 19 e 29 graus, construída e mantida
cóm recursos próprios, na Ceilância. Foi uma cerimônia
da maior significação, para a qual foram convidados o
Presidente José Sarney, o Ministro Jorge Bornhausen, da
Educação, e o Governador José Aparecido. O empresãrio Amador Aguiar, a quem o saudoso Tancredo Neves- afirmou ser o seu coraçã.o um vulcão de bondade,
presidente da Fundação, compareceu ao ato, durante o
qual discorreu sobre os planos da entidade e o _trabalho
que ela já desenvolveu, em benefício das crianças que
precisam de estímulo e ajuda para que possam desempenhar, amanhã, a missã.o que lhes será confiada, de dirigír
os destinos deste grande País.
De minha parte, congratulo-me com a Fund_ação Bradesco e com todos os que, com igual carinho, se dedica·ram à tarefa gratificante de participar da abertura de caminheis para as gerações que se formam, em particular
ao meu prezado amigo Lázaro Brandão, presidente do
Banco Brasileiro de Descontos Sj A.
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que queria proferir a respeito da Fun<iação Br_adesco que, como foi ditó, presta um inestimável serviço a este País. (Muito
bem!)
Es~ados, um Territórío-e o
Brades~o acredita que, ao

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao õobre Senador Luiz Cavalcante.

O SR. LUIZ CAV~LCANTE (PFL- AL. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Faltando pouco mais de duas sem_1.mas para as
eleições, ainda é bem grande o número dos Estados onde

não se pode apontar com segurança -o nome do futuro
governador.
Esse é bem o caso de A lagoas, onde as pesquisas revelam um persistente pãu-a-pau.
· Contudo, sem pretender ser mais sabido d_o que ninguêm, minha longa militância na labirlntosa política alagoana me leva a predizer a vitória de Guilherme Palmeira. Admito, todavia, que esse vatidnio esteja impregnado do meu próprio desejo, o que torna a profecia suspeita.
A mel} ver, a corrente guilhermista estâ tão mais fortemente estruturada no interior do Estado que até pode suportar, folgadamente, uma eventual inferioridade na Capital. Mas tal inferioridade ê mera suposição, pois atê
mesmo em Maceió não há um vencedor Jfquido e certo.
O grande trunfo do Guilherme ê ele próprio- seujeitão desataviado, sua lealdade, sua serenidade, sua marcante presença no cenário político nacional e, Sobretudo,
o excelente governo que fez, de 79 a 83. E, de quebra,
GuilhCfme tem o apoio de Divaldo Suruagy, que, sem
dúvida alguma, vai ser o Alain Prost da corrida para o
·senado.
Por tudo isso, acho que, a IS de novembro, na loteria
governamental alagoana não vai dar outr-o bicho - é
Guilherme Palmeira na cabeça!
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. _(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Nos termos do art. 197, alínea a, do Regimento rnterno, a presente Ordem do Dia destina-se ~-·"Trabalhos
das Comissões".
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não hã mais
oradores inscritos.
A Ordem do Dia da sessão ordinária de amanhã, nos
termos do art. 197, alínea a, do Regimento Interno,
destina-se a trabalhos das Comissões.
Estâ encerrada a sess~o.
(Levanta-se a sessão às 15 horas.)

ATAS DE COMISSOES
COMISS~O

PARLAMENTAR DE lNQU!:RITO

Destinada a investigar o funcionamento do mercado financeiro do País.

27• REUNIÃO, REALIZADA
EM 10 DE ABRIL DE 1985

Às dezcssete horas e dez minutos do dia dez de abril
do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, rla -Sala de

Outubro de 1986
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ANEXO Ã ATA DA 28• REUNIÀO DA CO-

ffiento de Fiscalização de Mercado de Capitais. Essa de"
cisão decorreu. do _evidente comprometimento do citado
funcionário, que estava incurso em artigos. do Estatuto
dos Funcionários do Banco que, em casos como este,
culminam com a pena de demissão do funcionário.

MISSÃO

funcionamento do mercado financeiro do País, presentes
os Srs. Senadores Gabfiei Hermes, Jutahy Magalhães,
João Castelo, João Calmon, Jo_sé Uns, Hélio Gueíros--e

DESTINADA A INVESTIGAR O FUNCIONAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO DO
PAIS, REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 1985,
A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO DOSR.AFFONSO CELSO PASTORE, EX-PRESIDENTE
DO BANCO CENTRAL, QUE SE PUBLICA
COM A DEVIDA A UTORIZAÇÀO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÀO.

Jorge Kalume.
Abertos os trabalhos, o Senador Gabriel Hermes, Presidente eventual, dispensa a leitura da Ata da reunião anterior que cm seguida, é dada como aprovada, Em seguida, comunica que a presente reunião será para eleição do
novo Presidente e Více-Presidente da Comíssão. Distribuídas as cédulas aos Srs. Senadores, é convidado para
funcionar como escrutinador o Sr, Senador Hélio dueiros.
Colhidos e apurados os votos, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
6 votos
Senador João Calmon . ,
Para \'ice-Presidente:
6 votos
Senador João Castelo
Em cumprimento ao deliberado, o Senador Gabriel
Hermes, Presidente eventual, proclama eleitos os Srs. Senadores João Calmon e João Castelo, respectivamente,
Presidente e Vice-Presidente da ComisSão, e conVída o
primeiro- para assúniir a direção dos trabalhos.
Assumindo a PresidênCia, o Sr. Senador João Calmon
agradece em nome do Senado_r João Castelo e no seu
próprio, a honra com que foram distinguidos e concede a
palavra ao Relator Senador Jos~ Lins. que solicita à Pre~
sidência desta Comissão, infOrmaÇões e ·a-ocumentos.
sobre o Inquérito Policial ao Procurador-Geral da Re·
pública, no que se refere ao caso Coroa,Brastel, e ainda,
no sentido de sererri convocados os Srs. Carlos Geraldo
Langoni, Affonso Celso Pastore e o atual Presidente do
Banco Central, Antônio Carlos Lcmgruber.
Em discussão a proposta, usam da palavra os Srs. Senadores Jutahy Magalhães, Hélio Gueiros, Gabriel Hermes e João Castelo. Em votação, a proposta do Senador
José Uns, é aprovada,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente, e irá à publicação.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUJ':RITO
Destinada a investigar o funcionamento do mercado financeiro do País.
28• REUNIÃO, REALIZADA
EM 13 DE JUNHO DE 1985
Às dez horas e vinte ecinc_o minutos do dia treze de junho do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala
de Reuniões da Comissão de Constituição e Justiça do
Senado Federal, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o funcionamento do J!lercado financeiro do País, presentes os Srs. Senadores
João Calmon, José Lins e Jutahy Magalhães..
Abertos os trabalhos, o Senador João Calmon, Presidente da Comissão, dispensa ã leitura da Ata da reunião
anterior que, em seguida, é dada como aprovada.
Inicialmente, o Sr. Presidente convida o Senhor Affonso Celso Pastore, ex-Presidente do Banco Central, a
tomar assento à Mesa e fazçr o juramento de praxe.
Prosseguindo, a palavra é concedida ao Sr. Affonso
Celso Pastore, que presta todos os esclarecimentos sobre
o caso Coroa-Brastel. Afirma, ainda, que tomou providências de ordem interna pa~a apurar envolvimento de
funcionários do Banco e determinou a_ instalação de uma
Comissão de Sindicâricia.
Na fase interpelatóiia, Usam da palavra os Srs. Senadores João Calmon, José Uns e Jutahy Magalhães.
Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas
taq uigráfiCas tão JoiO -- tiadu:zidas. e revisadas sejam
publicadas, em anexo, à Presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente
da Comissão", lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
serâ assinada pelo Sr. Presidente, e irá à publicação.

PARLAMENTAR

DE INQU~RITO

são Parlame11tar de Inquérito destinada a investigar o

Presidente: Senador João Calmon
Relator: Senador José Lins
(Integra do aPanhamento taquigráfico)
O SR, PRESIDENTE (João Çalmo~)---:- Hav~ndo núrrieiO regimental, declaro aberta esta reunião da Cernissilo_ Parlamentar de Inquérito que investiga o funcionamento do mercado financeiro do País.
Nosso depoente de hoje ê o ilustre Professor Affonso
Celso Pastore ex-Presidente do Banco Central do Brasil.
Pediria ao depoente que procedesse à leitura do juramento previsto em nosso Regim-ento.
O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Juro, por
dever de consciência, dizer toda a verdade e nada omitir
que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados a cargo desta Comissão Parlamentar de In--quérito que investiga o funcionamento do mercado financeiro do _País, no que se refere ao caso da c o_,
ROA/BRASTEL.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Com a palavra o Professor Affonso Celso Pastore, para prestar o
seu depoimento sobre o caso da COROA/BRASTEL
O SR. AFFONSO CELSO PASTORE·- Muiio obrigado, nobre Senador João Calmon, Presidente destaComiss-ão Parlamentar de lnquêrito. Obrigado, nobreSena_dor José Uns, digníssimo relator desta Comissão.
Agradeço a oportunidade de comparecer a esta Casa,
perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, no sentido de prestar os esclarecimentos naquela parte do caso
COROA/BRASTEL na qual tenho realmente condições
de prestar esclarecimentos.
Tenho que colocar, de início, Que os fatos todos do
problema COROAJBRASTEL ocorreram em período
anterior à minha gestão dentro do Banco Central. Quando eu assumi o Banco Central do Brasil, em 5 de setembro de 1983, grande parte do problema COROAjBRASTELjá se havia consumado e o Banco Central já havia, anteriormente a essa data, decretado, a liquidação estrajudicial do grupo. Portanto, o meu conhecimento do problema decorre, em primeiro lugar, do
meu dever, como administrador do Banco, de tomar
todo o conhecimento a respeito do problema e, em segundo lugar, da obrigação em que eu me vi de ter que tomar providências adicionais com relação ao assunto.
Não te.p.do viyid'? o problem~ no momen~o e~ que ele
Ocorreu, apenas me era possível tomar conhecimento de
todos os"fatos atrãvés d-os documentos oficiais d9.B<!-nco
Central e de outros documentos que fossem produzidos,
ao longo da necessidade de produzir provas ou de produzir evidências para tomada de providências adicionais
com relação ao caso.
Como Presidente dQ Banco, tomei, primeiramente,
providências de ordem interna, que eram de minha alçada, aquelas que diziam respeito à necessidade <Je apurar
envolvimento de funcionários ou· de pessoas do Banco
que, eventualmente, tivessem cometido eventuais falhas.
dentro da condução do problema.
Nes_se sentido, em primeiro lugar, dei conhedmcmto à
Diretoria do Banco e determinei a instalação de uma comissão de sindicãncia, visando esclarecer _os fatos. Essa
comissão de sindicãncia cumpriu os seus objetivos_e, em
função_dos resultados por ela ap~ntados, eu entend~ que
se fazia absOlutamente necessária a criação de uma com~ssão de Inquérito. Procurei constituir essa comissão de
inquérito com funcionários experimentados e da mais
alta qualificação do Banco Central, tendo sldo o seu presidente o próprio chefe do Departamento Jurídico.
Logo após a conclusão dos trabalhos da Comissão de
Inquérito e com a entrega do seu relatório final, que
aprovei, viu-se a Diretoria do Banco Central obrigada a
-demitir o funcionário Dely Borges, chefe do Departa-

Os resultados dessa comissão de inquéritO, Sr, Senador, segundo me consta, já são de conhecimento da Comissão Parlamentar de Inquérito deste Senado.
OS resultados da comissão de inquérito foram encaminhados, em seguida, ao Exm~" Sr. Procurador-Geral da
República para as providências que, no caso, cabiam e
que eram de .;tlçada do Ministério Público- da União,
uma vez que diante das evidências produzidas pela. conlisSão de inqUérito e de suas conclusões, competiria à
Justiça promover contra o mesmo as ações civis e penais
que eventualmente coubesse desses resultados. Essa nptícia ao Ministério Público ocorreu, segundo me parece,
há aproximadamente um ano.
Na seqUência das providências que me cabiam, e após
tomar cónhecimento efetivo de todas is mario bras que se
processaram nos bastidores do affaire COROA/BRASTEL, ou seja, o fato de que o Banco Central foi induzido
em erro, em função da falsa representação contâbil patrilllQOiaJ quanto à real situação financeira da COroa S.A.,
Crédito Financiamento e Investimento, o que resultou
na obtenção mediante uso de meio fraudulento pelos
gestores da Coroa S.A. de uma vantagem ilícita, em detrimento do_ património do Banco Central, eu vi-me
obrigado a levar o assunto ao conhecimento do
Procurador-Geral da República, para que a Procuradoria Geral viesse ~ tomar_ as providências de sua a_lçada.
A notitia crimens, levada ao conhecimento do
Procurador-Geral da República, resultou no pedido dC'
instauração de inquérito policial, submetido ao juízo da
6• Vara federal de Brasília, em petição subscrita pelo
Dr. José Arnaldo da Fonseca, ora Subprocurador Geral
da República. É fato conhecido que esta petição foi aceita pelo meritíssimo juiz titular daquela Vara que, conhecendo do pedido, determinou o processamento do feito,
nele figurando como réu o Sr. Assis Paim Cunha, titular
e controlador do Grupo Coroa.
Os fatos a que me referi" eram representados pelo derrame de letras de câmbio sem lastro, emitidas pela Cora
-S.A_., Crédito Financiamento e Investimento, e pelo conhecimento da verdadeira situação económicofinanceira daquela empresa, antes ocultada em seu balanço, Isto é um ponto importante que foi o ponto central da notitia crimens, enviada pelo Banco Central ao
Ministério Público. Tudo a levar o Banco Central a entender que havia poucas expectativas a respeito do retorno total aos seus cofres daquelas quantias anteriormente
mutuadas com o grupo Coroa, quantias estas que caracterizaram aquela existência de liquidez que foi dividida
em duas parcelas: uma, de vinte e cincú milhões e, outra,
de cinco milh_ões, dentro da Resolução n~" 374, do Conselho Monetário Nacional. Esta ação, de autoria do Banco
Central, veio somar-se aos processos criminais já em cu r~
soperanteas9•, 11', 13', 17',2l•e35•Varas_Criminais
da Comarca do Rio de Janeiro, somando-se, ainda, aos
dois procedimentos penais, perante a justiça do Estado
de Minas Gerais e a dois outros inquéritos policiais jâ
deflagrados na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São PaulO, todos propostos contra o grupo Coroa
e seus dirigentes,
Foram essas, Sr. Presidente, Senador João Calmon,
Sr. Relator, Senador José Lins, as providências que tomei quando presidente do Banco Central, no encaminhamento, perante a Justiça, e no encaminhamento interno
do Banco Central das providências que me cabiam e são
esses os esclarecimentos que tenho a prestar perante esta
Comissão quanto à minha conduta noaffaire COR0AjBRA8TEL.
Encerro este depoimento breve, neste instante, e reservo o período de tempo que for necessário h.s perguntas
desta Comissão.
MuTto obrígado.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Concedo a
palavra ao nobre relator desta Comissão, Senador José
Lins.
O SR. RELATOR (Jo.s.é Lins) ~Sr. Presidente, é evidente que "o Professor Affonso Celso Pastore ocupou a
presidência do Banco numa época em que o caso CO-
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ROA/BRAST_ELjá estava praticamente cm fas_e_de apuração e as ocorrências não se deram, realmente, durante
a sua gestão.
_
Eu, na realidade, pouco ou nada teria que perguntar
ao Professor Affonso Celso Pastore, jã que os dados
mais aprofundados sobre a questão estão há muito tempo em mãos do relator, e desta Comissã_o, de um modo
geral.
Eu gostaria apenas de pedir a opinião do Professor Affonso Ce_ls.o_E_ªstore, que conhece muito bem esse problema, como ele vê a atua_l sistemática de fiscalização das
instituições financeiras pelo Banco Central, qual o grau
de segurança desse processo fiscalizatório e quais as deficiências que podem conduzir o Banco Central a enganos
como este, no caso da ÇOROA/BRASTEL, diante do
qual o Banco foi induzido a adotar_ certas medidas_ que
depois se revelariam talvez inconveníentes. Dfante ~is~o,
também, qual a posição das autoridades superiores do
Banco, com relação à sua responsabilidade pessoal? Que
sugestões S• daria para que a legislação, as normas, em
suma, o processo de fiscalização fossem nãO só aperfeiçoados mas, também, para proteger-se de modo mais
efetívo as decisões das autoridades?
O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Muito obrigado, Senador José Lins. O ªssunto da flscali;z;ação é,
certamente, um assunto que tem sido debatido com freqUência, no contexto deste caso da Coroa-Brastel.
Eu gostUr(a de expressar, de início, que e_u reputo a· fiscalização-do Banco Central, como umafiscalízação bastante eficiente. Ela não é unia fiscaltzação ausente, ela
não é uma fiscalização que, na realidade, não detecta
problemas. Em grande parte ela os detecta, em grande
parte ela sinaliza à direção do B~mco Cent_ral ocorrê1;1_~as
que estão acontecendo no sistema financeirO e, em grande parte, ela permite que a dfc'eÇãó" do Banco Central
tome medidas antecipadas no sentido de se antecipar a
problem_as que venham a ocorrer e de zelar pela liquidez
do sistema, zelar pela integridade do sistema financeiro,
pela integridade dos aplicadores; etc. Eu digo que é bastante eficiente, embora casos tenham ocorrido de problemas como foi, efetivamenie,- o da Coroa Brastel.
Agora, eu tenho a inpressão, por depoimentos anteriores, prestados a esta Casa pelo Presidente do Banco Central, à época Dr. Carlos Langoni, e por diretores do Banco CentcaJ, que, no caso específico da Cõroi-Brastel- e
os detalhes disso constam realmente desses depoimentos
prévios - houve uma atitude del~~~a.da _@se oc"!-ll_t;u
dados contábeis que não permitiam, efetivamente, a fiscalização ir buscar informações de eventuais "fraudes que
çstavam· ocorrendo.
Que( dizer, por mais eficiente que Seja a fisCalização,
em trabalhar com os dados contábeis da empresa, o que
se verificava afi era que boa parte dessas fraudes eram
realizadas por mecanismos extracontábeis, inclusive,
com a.' interferência da SNCI, que era uma- empresa comerci'J.l do grupo e que, na verdade, fazia a distribuição
dessas, letras de câmbio, pagando fornecedores c_om letras d.e câmbio, pagando fornecedores com letras de
cãmbib emi_tidas pela Coroa, Crédito FinancíamCnto e
Investimento, que não constavam da contabilidade da
Coroa; o qUe, certamente, colocava uma dificuldade
enorm~, no sentido de que a fiscalização chegasse de
pronto a esse tipo de questão.
Então, eu diria que é possível se encontrar dificuldades
de detectar, pela fiscalização, eventuais fiaudes e este
aqui é, no fundo, um exemplo ilustrativo deste caso. Isso
implica, .conseqUentemente, em que a Hscalização do
Banco, e a fiscalização sobre o mercado financeíro, têm
que ser aperfeiçoados continuamente, E, neste sentido,
eu acho que uma providência muito importante, que fol
tomada pela atual administração do Banco Central, foi a
de unificação das fiscalizações e no s_entido d"e permitir
uma ffiaior concentração do Banco Central em cima da
área de fiscalização. ls.<;o eu acho que é avanço, E acho
que avanç-os como esses têm que se ir verificando, ao longo do tempo.
Nesta fiscalização do mercado financeiro, Como" na fiscalização trlbutári-a, como em qualquer outro tipo de fiscalização dentro do sistema, eu acredito que é muito difícil de se ter um_a _fis_ça\iáção completamente à prova de
todo tipo de fraude, de engano a que seja induzido o
Banco Central, o que faz com que esse mercado seja mercado de risco, como outros tipos de atividades também.
Eu acho que é possível progredir muito, mas !!m grande
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parte, às vezes, es-se tipo de fraude ele, no fundo, ilude a
fiscalização, ainda que iluda temporariamente e, inegavelmente; isso gera problemas como gerou este da
-COROA-BRASTEL
O SR. RELATOR (José Uns)- Sr. Presidente, nada
mais tenho que perguntar a Affonso Celso Pastore, apenas agradeço a sua presença e as informações que ele nos
trouxe.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Eu gostaria
de aproveitar a oportunidade para apresentar algumas
indagações ao nobre depoente, aproveitando não só a
sua autoridade como eminente ec_onomist_a, mas, também, baseado na sua experiência à frente do Banco Central do Brasil.
V, Sa. está, realmente, profundamente convencido de
.qUe ã fiscalização do Banco Central do Brasil, no passado, e, mesmo no presente, está deviçiamente aparelhada
para detectar, em tempo, a deterioração de algumas instit_v:iç;ões financeiras, comei aconteceu não apenas no
caso da COROA-BRASTEL, mas, recentemente, nos casos do Sulbrasileiro e do HABITASUL? Não haverá,
realmente, uma debilidade, uma deficiência grave no mecanismo de fiscalização do Banco Central? Porque, se
não houvesse essa deficiência não poderia ter sido feita a
emissão de letras de câmbio frias num total equivalente,
em mo_eda forte, a mais de 600 milhões de dólares_. Com
á sua experiência à frente do Banco Central, com a sua
vivência na ârea fmanceira, V .. Sa. teria algumas sugestões concretas para apresentar a esta Comissão, que tem
como um dos seus objetivos estudar, em profundidade,
todos os problemas do mercado financeiro do Pa_i"s?
O SR. AFFONSO CEL.SO PASTORt ~Obrigado,
nobre Senador. Eu me permito começar com uma digressão sobre o Sulbrasileiro e HABITA$UL que o nobre
Senador trouxe à discussão nesta Com-iSsão.
Neste caso específico do Sulbrasileiro e do HABITASUL, a fiscalização do Banco Ctmtral, realmente, vinha
apontando à direçào do Banco Central a deterioração
das duas instituições. Era do nosso conhecimento, antes
do processo de intervenção sobre as duas instituições de
que ambas padeciam, principalmente o Sulbrasileiro, no
caso, porque o banco _comerçial, o Banco HABITASUL,
era um banco relativamente estâvel, cõmo eu já mostrei
perante à Comissão Parlamentar de Inquérito do Sulbra_sll_eiro e _do_ H A BITASlJL, o p_rQblem~ da intervenção do
HABITASUL decorreu, em grande parte, da falta de
saúde na sua Carteira de Crédito lmol}!liário, que era um
problema de fiscalização do Banco Nadonal da Habitaçã-o, e não propriamente do Banco Central. O que se tinha, nas empresas sob a fiscalização do BAnco Central,
no HABITASUL.. era um retrato bastante diferente dó
Sulbrasileiro, e em grande parte a intervenção no HABITASUL decorreu da crise: de liquidez que se abateu
Sobre o SWbrasileiro, que acabou arrastarido, na marota
dessa crise, o HABITASUL. à intervenção, porque ele ficou ilíquido naturalmente. Esses problemas, no fundo,
_eram apontados pela fiscalização do Banco e com bastante eficiência, tanto que o Banco Central procurou agir
junto aos controladores do Sulbrasileiro, por várias ocasiões. Em primeiro lugar, no sentido de procurar sanearse a sua situação patrimonial, de .início, e para o saneamento da situação patrimonial era necessário um grande
aporte de recursos de capital do Banco, para poder
sanear-se operações que eram operações ilíquidas, operações que estavam indo à crédito liquidação e, conseqUentemente, abatendo a saúde económica do banco. A
saúde financeira veio a se abater cOmo cOTlSeqdência desse abatimento da saúde económica, quando o mercado
começou a perder credibilidade, perder confiança sobre
o Sulbrasileiro.
A pergunta que se pode colocar neste instante é a de
que no momento em que se conhece uma deficiência de
saúde econômica, se isso é motivo de o Ba11co Central
começar a intervlr naquele instante ou procurar outras
soluções de saneamento do banco para que depois ocorra, eventualmente esgotadas todas as possibilidades, a
intervenção no momento subseqUente,
É claro que uma das funções importantes do Banco
Central é velar pela liquidez do sistema e peta credibilidade do sbtema financeiro e, neste se-ntido, se tomam
medidas procurando corrigir, na base, aquela deficiência
estrutural que existe dentro do banco. Isso foi feito den-
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tro d_o Banco Sulbrasileiro. Foram enviados esforços no
sentido de se obter ou associações oti aumento de capital, que se frustaram e, com a divulgação, com a percepção do mercado de que, efetivamente, o banco sofria
um problema patrimonial, o banco começou a perder
credibilidade, começou a ter quedas nos seus depósitos,
principalmente naqueles depósitos no sistema de ADM,
que são depósitos altamente nervosos e, enfrentou uma
crise de liquidez, crise de liquidez esta que não levou o
Banco Central de imediato, à intervenção do banco, mas
no momento em que ela se agravou e que nós corremos o
risco de ter que dar uma assistência ao banco superior
aos limites do que o banco tinha no compulsôrio dentro
do Banco Central, que eram recursos do próprio banco
em última instância, diante da impossibilidade de se chegar à uma solução saneadora da ativiçiade .patrimonial,
se- usou- o mecanismo da intervenção que visava, exatamente, ganhar tempo, estancar o processo para se encontrar uma solução saneadora. E este próprio Congresso
optou por sanear da forma como saneou, através desse
projeto de estatização do banco, por discussão dentro
desta própria Casa.
EÜ iião sei que tipo de solução eu teria sugerido para o
bancO Sutbrasileiro, mas, certamente, naquele instante, o
que iné era fundamental fazer era ter feito a intervenção,
rnas a fiscalização do Banco, de fato, vinha-nos indícando, e nós tomamos a medida com plena consciê_ncla, que
havia uma crise patrimonial, de que havia uma crise de
liquidez, de que tínhamos que esgota_r todas as instâncias, antes de-entrar numa solução traumática, Como é a
solução de uma intervenção ou de uma liqüidação extrajudicial.
No caso Coroa, a questão foi um pouco diferente do
que esse, pela leitura que eu fiz dos resultados dessa Comissão de Inquérito que nós desenvolvemos dentrQ do
__.Banco Central e, de toda a apuração que foi realizada
sobre a documenta9ão interna do Banco e que deu Õrigem a esse livro branco, que nós flndamos publicando.
Por que o Banco Central vinha sendo atacado, de fo_rma
contínua, pela imprensa, como uma instituição ineficiente, como um3 instituição que não cumpria as suas
funções e, nós tínhamos que, na verdade, restabelecer a
verdade sobre isso, e a única forma de restabelecer a verdade era pegar toda a _documentação e produzir um documento que mostrasse as açõe.~ que o Banco Central to-

mou.
S"Obre o caso Coroa-Brastel, o que se verifica é que
houve uma fraude muito bem engendrada dentro do sistema. Fraude esta que era praticamente impossível ser
descoberta por uma fiscalização de banco, porque ali nós
estávamos trabalhando não com um banco que tinha dificuldades, que revelava as suas dificuldades no seu ativo, na sua estrutura de passivo, mas com relação a controladores e a pessoas que dirigiam a instituição Coroa e
que montaram um sistema muito bem engendrado, com
controles eletrónicos paralelos, para justamente ocultar
essa informação à fiscalização, que transformou a possibilidade de se obter essa informação numa tarefa extraOrdinariamente dificil. b claro que o conhecimento de
que essa fraude existiu no caso Coroa alertou a fiscalização do Banco Central, alertou a direção do Banco
Central, no sentido de aprimorar os mecanismos de fiscalização para, eventualmente, ir buscar isso no futuro.
Mas, eu lhe diria que embora a fisCalização seja eficiente
e conSiga captar isso, no caso de uma fraude dessa magnitude, realmente, a fiscalização se torna praticamente
impossível.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Muito obrigado. A minha convicção, de que realmente o mecanismo_de fiscalização do Banco Central está muito longe de
ter um grau razoável de eficiência, fica confirmada com
--ess-e"episódio da Coroa-Brastel, que não foi, na realidade, descoberto pela fiscalização do Banco Central. Na
Capital do meu Estado, em Vitória, foi detectada a existência d'". "Ietras-frías" da Bras te!, que estavam sendo
vendidas pela Corretora Uma & Lima. Portanto, uma
gigantesca fraude como essa, envolvendo a emi~são de
. ''letras-frias", num valor _equivalente a mais de 600 milhões de dólares, essa irregularidade, essa fraude não foi
detectada pela fiscalização do Banco Centr_a,l,
Eu temo, Professor Pastore, que na época, realmente,
havia grave deficiência da fiscali4ação, e eu pergunto a
V. S• se ainda não há essa debilidade? Porque ainda r~-
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centemente o Banco Central foi obrigado a socorrer,
com cerca de dois ou dois e meio trilhões de cruzeiros,
duas outras importantes instituíções bancârias qu~ esta~

vam enfrentando problemas de liqUidez. Ainda dentro
dessa pergunta, eu gostaria de indagar se, ao longo da
sua gestão, chegaram a ser detectados os primeiros sinais
de deterioração do Grupo BRASILINVEST, que depois
enfrentou uma crise de extrema difiCuldade_.

O SR. AFONSO CELSO.l'ASTORE - Senador, eu
discordo, em parte, da sua afirmação com relação à eficiência da fiscalização do Banco Central. Eu lhe mostrei
o exemplo do Sulbrasileiro e do HABITASUL, onde .
realmente isso foi nionitorado pela fiscalização.
Também a fiscalização do Banco Central conhecia tO:.
dos os problemas do BRASILINVEST, e vinha acompanhando esses problemas com uma diferença, no caso, é
que o BRASILINVEST já há algum tempo não vinha
colocando CDBs no mercado, e vinha resgatando _-com
venda de ativos pessoais dos seus controladores os
CDBs.
Nós, naquele momento, embora estivéssemos com a
luz vermelha acesa no painel, fomos caminhando com a
observação da evolução da situação do BRASILINVEST, que culminou com a- tiltervenção do BRASILINVEST pela nova administração nOs- Primeiros dias.
Eventualmente, se nós tivéssemos passado o dia 15 de
março na administração, muito possivelmente eu teria
determinado a intervençã.o.
Quer dizer, o fato de que a intervenção ocorreu nurri
momento subseqUente se deriva do fato de que há um
ponto, na corrida de revezamento do Executivo, em que
um executivo passa o _bastão a outro e o o_ut~o, na seqUência, tem que completar. Da mesma foimá fQTã: conduta no caso Sul brasileiro, em que nós observamos ovazamento de liqUidez e, no momento em que se esgotaram
todas as hipóteses, nós fizemOs a intervenção. Quer dizer, se na minha gestão o Brasilinvest tiVesse tido o mesmo curso, eu certamente teria chegado à intervenção, da
mesma maneira como cheguei no caso do Sulbrasileiro.
No caso da COROA-BRASTEL, detectar a existência
de;;, "letras-frias" era um processo extraordinariamente
complexo. A. "letra-fria" não pode ser vista no mercado
como. "letra-fria", quer dizer, eventualmente o mercado
apresenta evidências de que há um excesso de letras, de
que há uma dificuldade de liquidez do grupo, quando as
taxas de juros cobradas sobre essas letras começam_ a
crescer, ou seja, há uma percepção de risco grande no
mercado e os vendedores dessas letras para poderem
atender aquela redução ~e demanda de papéis, abrem taxas de juros relativamente maiores.
Agora, a. "letra-fria" é caracterizada como uma letra
emitida sem lastro, quer dizer, no sistema das companhias de crédito, financiamentO ê investimento, a letra
entra colocada casada com operação ativa, ou seja, uma
loja coprava numa empresa vendedora de bens duráveis
e efetua a venda e, depois, ou simultaneamente, ou logo
após a efetivação da venda, ela coloca as letras no mercado com a qual ela ressarce o produtor ou o vendedor do_s
ativos financeiros e fica credora dos compradores, a prazo, desses ativos financeiros, O que se verificou no caso
COROA-BRASTEL é de que letras foram emitidas sem
os efeitos comerciais que lastreavam essas operações, e
isso não pode ser descoberto através do mercado, isso só
pode ser descoberto através da análise patrimonial. As
evidências que eu tenho índica-daS peias comissões de inquérito que nós re<J.lizamos dentro do Banco Central, é
de que houve, efetivamente, na contabHid8.de do Grupo
COROA·BRASTEL, uma ocultação dessa informaç-ão,
e ao existir a ocultação dessa informação, por critéri()_s
contâbeis, em grande parte, a fiscalização, na primeira
varredura que faz, o faz por critérios contábeis, foi iludida no sentido de que não consegu~u captar. Isso pode ser
dito que ê uma falli:a da fiscalizãção. É falha na definiçãO
de que a fiscalização não conseguiu, pelOs Tnstrllffii!ntos
que possuía à mão, detectar a existência de. "letras-frias"
em tempo, ou fez a posteriori, muito próximo do momento da intervenção. E quando o Banco Central des-_
cobriu a existência d~ "letras-frias" imediatamente reali~
zou a intervenção. Certamente se se detectasse a existência desse tipo de prática anteriormente ao pedido de aSsistência financeira à liquidez, aqueles 25 e aqueles 5 bilhões de cruzeiros, ·,y Banco Central nào túia dado esse
tipo de assistência. Então, aqui foi-O-evento produzido

realmente por uma fraude muito bem engendrada pelos
controladores do Grupo COROA e que, d_e fato, iludiu a
fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -Ao longo
dos numerosos depoimentos prestados perante esta CPI,
houve várias afirmações sobre o tráfico de influências
que teria ocorrido no episódio da COROA-BRASTEL.
Nós ouviriiOs o Sr. Armando Leal e lhe foi feita uma pergunta sObre a influência "que ~eria exercido o ,~ntão todo
poderoso Chefe da Casa Civil da Presidência da República, o General Golbery do Couto e Silva, em relação
ao episódio da Corretora Laureano, que teria desencad_eado. posteriormente, todo o processo que resultou no
escândalo da COROA-BRASTEL
Quando Presidente do Banco Central, com a sua indormida vigilância, com a sua observação sempre tão
louvável, V. S" chegou a detectar algum indício-de ocorrência de tráfico de influência, não apenas em relação ao
General Golbery do Couto e Silva, que teria um filho,
alto funcionário, trabalhando como Diretor da Corretora Laureano, ou em relação ao Sr. Armando Leal, que
havia mantido uma sociedade com um funcionário altamente colocado na área do Poder Executivo do Governo
anterior?

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE -

Senador,

eu, não te-ndo vivido o problema Coroa no momento em
que ele decorreu, realmente não tenho a menor condição
de dar qualquer informação sobre isso. A únicã íntormaçào que eu tenho são as que decorreram dos debates,
antes subseqUentes à intervenção do Banco Central e à liquidação extrajudicial do Grupo Coroa-Brastel, nos
quais esse tipo de colocação foi feita. Eu_nào tenho nenhuma forma de saber se isso é verdade ou não, embora
eu duvide que isso tenha ocorrido por uma evidência, é
que na minha presença, dentro do Banco Central, eu jamais recebi pressões de quem quer que seja, no sentido
de se solucionar, de um jeito ou de outro, qualquer tipo
de problema que existisse dentro do mercado fmanceiro.
Atesto a lisura com a qual tOdos os membros de qover.no, meus companheiros de Governo, se portaram durante o ano e meio em que eti-e"stiVe à frente do Bancá Central, onde eu não recebi qualquer pressão, de qualquer
natureza, no sentido de solucionar qualquer problema.
Agora, acho que há um ponto sobre o qual eu posso
falar, que é na ligação entre o affaire e Laureano e o af- faire Coroa. Eu tenho visto, muitas vezes, ou divulgado
-na -imprensa, ou na divulgação de depoimentos perante
esta própria CPI, afirmações de que, em grande part~, a
dificuldade económico-financeira do Grupo Coroa teria
decorrido da absorção do_Grupo Coroa, pelo Grupo Coroa da Corretora Laureano.
A Comissão de Inquêrito que eu instauret_-no Banco
Central, entrou bastante a fundo nesse problema, e realizou uma análise econômico-fmanceira, patiiinonial e
contábil disto tudo. Realmente, o que se verifica é que o
furo existente na Laureano, cujo número agora eu não
tenho de cabeça, mas que consta desse relatório que esta
Comissã9 possui era um número pequeno; e o furo final
da Coroa era um número dezenas de vezes superiores ao
furo da Laureano.
Fntão, a pergunta que me fica é a seguinte: como é
posslvel se atribuir um furo de dezenas de vezes superiores ao furo da Corretora Laureano, como sendo provocado _pelo furo da Corretora Laureano? Quer dizer, res·
taria aqui realmente um exercício de ginástica rnental extraordináriamente grande em se procurar associar uma
coisa à outra.
Eu acho, na análise detalhada dos dados contábeis e
econOOiico-financeiros, que_ não é posSível se dar CredibiITdãde a esse tipo de hipótese que foi colocada sobre o
problema. E, com evidências adicionais, que também decorrem desses relatórios da Comissão de Inquérito que
eu mencionei, e de depoimentos posteriores, em que se
r'nosira que, por vâfTits vezes, os própriOs controladores
do Grupo Coroa atestaram ao Banco Central que haviam absorvido com absoluto sucesso a Corretora Laureano, e que haviam transformado aquele prejufzo potencial, ou aquele prejuízo efetivo que existia na taureano num lucro razoável, num lucro sensfvel, do ponto de
vista da comparação desse lucro com o património da
Corretora Coroa, e de que isto, no fundo, conduziu, inclusive, a- registrar balanços com lucro e com distribuição de dividendos aos controladores da Coroa.
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Eu acho muito difícil fazer esse tipo de associação. E
eu lhe diria, pelo análise cuidadosa dos resultados da Comissão de Inquérito que ocorreu dentro do Banco Central, e de toda a avaliação feita, do ponto de vista contãbil, econômico e financeiro, conhecidos os dados reais
agora, tanto da Coroa quanto da Laureano, dentro do
processo de liquidação extrajudicial da Coroa, que dificilmente se pode fazer uma ligação entre os dois casos.

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- A Presidência formulou algumas indagações, apenas para aguardar
a chegada dos demais membros desta CPI, que certa·mente _terão algumas indagações a apresentar.
Com a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Preesidente,
eu apenas gostaria de fazer uma única indagação, porque
o Dr. A(fonso Celso Pastore falou na corrida de revezamento do Executivo com a entrega do bastão, no caso
Brasilinvest. Eu perguntaria se a corrida de revezamento
transcorreu normalmente, se o bastão foi entregue "normalmente no caso Coroa-Brastel, ou se o bastão caiu na
hora da entrega? Porque, pelo que parece, o Procurad?rGeral da Repóblica fez uma denúncia sobre os antig-os
dirigentes,' no caso antecessores de V. S•, no caso da
Coroa-Brastel, os responsabilizando pelo problema e pe·
dindo a punição. Então, eu pergunto se esse processo foi
baseado no andamento normal do inquérito feito dentro
do Banco Central ou se foi uma interpretação completamente diferente da administracão de V. S•?

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Senador Jutahy Magalhães, deixe que eu lhe cite os fatos do ponto
de vista do Banco Central, até o momento que isto chegou à Justiça. Daí para a frente, eu realmente não tenho
condição, a não ser de formular hipótese.
O relatório da Comissão de Inquérito que nOs produzimos dentro do Banco Central, foi encaminhado ao Ministério Público. Ele se encerrou dentro do Banco Central na esfe:ra administrativa. Ou seja, havia dois problemas a tomar em consideração. Eventuais punições, que
eram da alçada do Banco Central, que eu mencionei no
depoimento, por exemplo, a demissão do funcionário
Dely Borges. incurso em dispositivos Estatuto dos Fun~
cionários do Banco que cuminavam com a pena de demissão, havia, e houve, na Comissão de inquérito, uma
indicação de que a superior administração do Banco deveria considerar a hipótese de se dar notícia ao Ministério Público, porque eventualmente esse funcionário
podi_a ~tar incurso em transgressões dos arts. 319 e 321,
do Código Penaf, e competia, certamente, à Procurado·
ria Geral da ·República avaliar, porque isso era da alçada
da Proçuradoria, não mais da direção do Banco Central,
se eraJundamental que se fizesse uma denúncia, ou não,
ou um indicíitmento, ou não, desse funcionário.
O relatório da comissão de inquérito não se esgotou
no affaire Dely Borges, ou na apuração dos problemas
patrimoniaiS da Coroa, da Laureano, etc. Foi adiante, e
avaliou também a atuação de diretores do Banco Central, ou de outros funcionários do Banco Central. Em nenhum momento, nesse relatório da comissão de inquérito existe uma indicação precisa de que havia suspeita de
que isso deveria ser comunicado ao MinisH:rio Público
como violação dos artigos do Código Penal.
Então, o que eu reputo, e essa é a minha hipótese, é
que o Procurador-Geral da República deve ter, na aná.lise dos fatos, tirado conclusões diversas daquelas conclusões da comissão d!! inquérito, e adicionado esse tipo de
denúncia, de sua própria iniciativa, não foi da iniciativa
do Banco Central.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O bastão caiu!

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Eu não sei
se caiu ou não, Senador Jutahy_Magalhães. Eu sei que o
relatório da Comissão de Inquérito, que é de posse desta
Comissão, é muito profundo, está muito fundamentado
em análises, e em depoimentos, em contracheques de informações, eu o reputo um tr~_l?alho té_cnico,jurididdade
mUito bem feito. Ele foi fundamental para- mim, na tomada de decisões que eu tinha que tomar, posteriormente, isso foi entregue à Justiça, que tomou uma linha diversa.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Prof!!Ssor, eu
teria uma pergunta não ao ex-Presidente do Banco Cen~
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trai do Brasil, mas ao professor emêrito de Economia.
Eu gostaria de saber a sua opiníào sobre a projetada
criaç_ão de um imposto sobre transacões financeiras,
abrangendo letras de câmbio, CDB, e vários outros títu·
los de cré_dU.o, com o objetivo de formar um fundo capaz
de fazer face à crise de liquidez, e outra, de instítuições fi-

nanceiras. Na qualidade de professor de _Economia,
como V. S! encara esse projeto que estâ seridó cogitadO
pelos altos escalões do atual Governo?
O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Senador João
Calmon, eu não conheço o projeto, obviamente, eu tenho também notídãs -da discussão disto. Eu_ desconheço
fundamentalmente se os recursos para esse potencial
fundo de liquidez viTianl do IOF. Qu.er dizer, o que existe
nesse sentido_ foi" um estUdo técnico realizado dentro do
Banco Central ainda na minha gestão, que nós não levamos à frente, naquele momento, que era a criação de um
fundQ de liquidez para letras de câmbio, erri- parte com
recursos do IOF. :E: um assunto complexo. Não foram
nos dois últimos três meses da gestão, em que nós estudamos o problema, e entregamos esse projeto à riova administração, sem capacidade de ter de_cid_i_do naquele instante. Esse fundo de liquidez é um de tipo de fundo de liquidez que existe em- alguns outros países, e que tem operado relativamente bem em alguns outros países. t um
projeto complexo de implementação técnica, razoavelmente difícil, e que não demanda apenas a participação
do Governo na criação de um fundo de liquidez destes.
Existem casos até, que me foram relatados, naquela época, pelo pessoal técnico do Banco Central, de fundo semelhante a esse nos Estados Unidos, que são integralmente constituldos através de fundos privados.
Eu achQ que é uma idéia a ser exPlorada, eu acho que é
uma idéia a ser discutida, eu acho que é uma idéia a ser
debatida. Eu, como não tenho uma opinião definitiva a
respeito, e a pi-ova di! que eu não tenho uma opinião definitiva é qUe eu não dei seguirriento a esSe projeto qUando eu estava no Banco Central, _que queria estudos um
pOLrco mais aprofundados. Mas, o fato de ter mantido
estudos aprofundados ao· longo do tempo, também, é
uma prova de que isto me soou como alguma coisa factível, como algo interessante, no sentido de se permitir um
mecanismo adicional de liquidez. Quer dizer, é preciso
analisar a configuração final de um projeto como esse
quando_ ele vier a públic-o, para poder dar uma opinião
mais definitiva.
O SR. PRJ::':SIDENTE (João Cal_mon) - V. S• considera válidos os instrumentos utilizados pelo_ atual Governo para a redução da inflação, através do adiamento
do reajus-tamento das tarifas das empresas estatais?
O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Nobre Senador, a fOrmulação de uma estratégia de polítíca econômica estratégica iniplica numa utilização de vãrios instrumentos; o controle de preços é um dos instrumentos,
seguido por cOntrole monetário, fiscal etc.
Reputo que a atual administração estã fazendo o
possível no combate à inflação.~ uma guerra muito difícil, muito complexa, que tem derrotado vâ_rios_ Governos
sucessivos, destes _últimos anos. Mas__eu estou muito
preocupado, nestes últimos meses, é em procurar fazer
uma avaliação dos meus erros na t;ondução da política
monetãria, na política de conbate à inflação, e lhe confesso que eu ainda não tive muito tempo de procurar
avaliar potenciais de erros ou acertos de outras administraçoes. De forma que não me sinto numa situação muito confortáyel, neste momento, para discutir a efícâcia
da política econômic3. atuaJ de_çombat~_}dnflação do
atual Governo.
O SR; PRESIDENTE (João Calmon)_- Cõm a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR ..JUTAHY MAGALHÃES- Uma outra indagação, mas de outro rumo, e peço-desculpas por não estar aqui c;iesde o início, porque, infelizmente,_ estava participando de outra comissão a que tinha obrigação de
comparecer também, porque necessitava ter número e eu .
era relator de alguns processos. Mas eu ouvi V. s~ discordar do Senador João Calmon a respeito do problema da
ftscalizaç-ão do Banco Central, a eficácia ou-não da fiscalizaçào nos casos como Coroa-Brastel, BrasHinvest e outros. E V. S• demonstrou, no caso do Sulbrasileiro, no
próprio Brasilinvest, que a fiscalização do Banco Central
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teve condições de detectar a ternpo os problemas, mas no
caso da Coroa-Brastel, por umas questões contábds, não
teria tido essas condições.
Para nós, leigos, de f9ra, fica sempre a dúvida da eficiência, mesmo, da fiscalização do Ba_nco Central, devido aos diversos problemas que surgiram no's últimos
tempos com essas organizações financeiras, que não sendo pos.<;ível detectá-los a tempo, ocasionaram intervenção com prejulzos para aqueles que aplicavam nas
corretoras e nessas organizações financeiras.
V. S•, com sua experiência da presidência do Banco
Central, teria alguma sugestão a respeito de tornar mais
eficaz essa ação da fiscalização do Banco Central, para
detectar, com mais facilidade, esses problemas e evitar os
prejulzos daqueles aplicadores, prlncipalrriente pequenos
aplicadores?
O SR. AFFONSO CELSO PASTORE - Acredito
que um grande passo foi dado, e estava respondendo
nessa mesma direção ao Senador João Calmon, por
exemplo, com essa unificação de toda a fiscalização do
Banco Central agora numa única diretoria de fiscaliz~ção integrada.
O sistema financeiro nacional passou por um processo
de conglomeração, nos últimos anos, e a fiscalização vinha sendo feita independentemente, na área de mercado,
na ãrea bancária, na área de câmbio e na de crédito rural. Hoje em dia ela está centralizada. Essa centralização,
no fundo, permite cruzamento de informações muitO
mais eficàzes do que anteriormente.
Agora, o meu ponto de vista com relação à eficiência
da fiscalização do Banco Central é que, para se avaliá-la
corret'amente, não é necessário olhar só os casos negativos, isto é, onde aConteceram problemas. E preciso se fa.
zer, também, uma avaliação dos casos positivos.
Quem vive o dia-a-dia do Banco Central sabe que a
fiscalização, diariamente, está produzindo informações
que pràduzem correções de rumos que deixam de ser
problemas e, por deixarem de ser problemas, nunca é
chamada a atenção do público sobre esses aspectos._
Quer dizer, só quem vive, eternamente, no Banco Central, é que disso tem conhecimento. Por exemplo, se esta
Comissão, chamasse o dirctor da Área de Fiscalização
para saber que correção de_ rumos foi Jeít_a a tempo e
hora o sufidente para imPedir que dificuldades ocorressem com instituições, poderia, de fato, ter uma idéia de
que a eficiência da fiscalização do Banco ê_boa. Ela não é
urna eficiência que possa ser avaliada pelo caso Coroa- Brastel.
Há muitos outros casos, e é desagradável djscutir isso
dando nomes, evidentemente, em que é possível mostrar
que a fiscalização se antecipa e permite cmreções de rumos, permite soluções de probl::mas que, muitas vezes,
poderiam ter desenlaces muito mais desagradáveis e muito mais traumáticos no mercado, essencialmente, se ela
não __ tivesse apontada à direção do Banco Central onde
estava o problema, o detectado a tempo e permitido a
correção de rumo em tempo.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - No decorrer
da sua gestão, como Presidente do Banco Central, é que
fOi tomada a iniciativa de encaminhar à Procuradoria
Geral da República o resultado das investigações a que
se procedeu nest_e estabelecimento de crédito.
V. s~ entende que a Procuradoria Geral da República
está cumprindo, de maneira adequada, o seu dever, encaminhando o processo à Justiça e procurando enquadrar,
em alguns artigos do Có_digo Penal, não apenas exdiretores, ex-chefes de serviço do Banco Central, mas até
mesmo Ministros de Estado do Governo anterior?
O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Nobre Senador, o que me parece é que a Pro_curadoria Geral da
República não ofereceu denúncia sobre Ministro. Ela
tem agora que se pronunciar se oferece denúncia ou não,
Portanto, este é um caso que está ainda sub judice dentro
da Procuradoria.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Tenho a impressão que a Procuradoria Geral da República já encaminhou ao ...
O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Eu pediria.
se me fosse possfvel, está aqui presente, o_ testemunho d"õ
Dr. Luiz Cássio dos Santos Wernek que, me estava mostrando certas nuances_ _desse aspecto da denúncia.
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O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Com muito
prazer. v. s~ tem a palavra.
O SR. LUIZ CÁSSIO DOS SANTOS WERNECKSr. Presidente, o que sucede neste processo, em mãos da
Procuradoria, é o seguinte: o Subprocurador Geral José
Arnaldo da Fonseca levantou a hip6tese da formalização
da denúncia contra os Ministros de Estado, no caso, o
Ministro Antônio Delfim Netto e Ernãne Galveas e, mas
,.Unda com relação ao Dr. José Flávio Pécora, Carlos Geraldo Langoni e outros. No caso, o que interessa efetivamente é que a denúncia a ser formulada pela Procuradoria é, com relação aos dois Ministros de Estado. O SubR
procurador Geral não teria poderes, como não tem, para
efetivar essa denúncia. De maneira que ele se limitou, na
sua peça de apresentação, a levantar a hipótese da necessidade de ser efetivada a denúncia. ESsa denúncia somente poderá ser formulada pelo Procurador Geral da República, titular da Procuradoria, que não o fez. Tanto
não o fez que ao receber o processo que o Subprocurador e~caminhou ao Supremo Tribunal Federal, o relator
designado, Ministro Sidney Sanches, imediatamente, o
devolveu à Procuradoria Geral, para que o Procurador
Geral formalizasse a denúncia. O que até agora não foi
feito.
De maneira que não existe, tecnicamente, -uma deriúncia oferecida_ Gontra os Ministros de Estado. :E: 1:i"ossíVet
que surja, é possível que o Procurador Geral venha a
formalizá-la, mas ê poss[vel também que não a formali-

ze.

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Vamos excluir, então, da pergunta os dois Ministros de Estado,
mas já foi iniciado um processo contra outros funcionários, além da cogitação dos dois ex-Ministros de Esta~o, para o ex-Presidente do Banco Central e vários dire~
tàrcs -~o Banco Central.
O SR. LUIZ CÁSSIO DOS SANTOS WERN ECKEfetivamente, ffia.s não produzirá nenhum resultado,
porque aí depende do entendimento que o Supremo Tribunal Federal manifestar a respeito. E possível que o Supremo Tribunal Federa( queira reunir todo o processo
num único procedimento. Por exemplo, se for oferecida
a denúncia contra os Ministros de Estados. é possível
que o Supremo Tribunal Federal atraia para a sua esfera
o julgamento no que se refere aos demais. Como tainbém
é possível que o Supremo, recebendo ou não a denúncia,
dando prazo para a defesa, no caso dos Ministros de Estado, devolva o processo à vara de ori_gem, que seria a 6•
Vara Federal de Brasília, para que lá fossem processados
os demais que não tinham status de Ministro na época
dos fatos.
O SR. PRESIDENTE (João Çalmon)- Muito obrigado pelos preciosos esclarecimentos de V. S•
O SR. RELATOR (José Lins) -:-Tendo em conta que
o o_bjetlvo" fundamental desta Comissão é anal_isar a
questão do mercado financeiro, eu apenas aproveitaria a
oportunidade para perguntar ao Dr. Pastore quais seriam as indicações bâsicas de uma orientação para a reforma bancária, tão cogitada já hã algum tempo e que
certamente vai voltar, como tema importante dentro de
algum tempo, sobre o qual talvez o próprio Senado tenha que se manifestar, envolvendo, principalmente, o
Banco Central e o Banco do Brasil?
O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Esse assunto de reforma bancária é um tema que vem, reCursivamente, aos debates.
Ao fmal da administração passada, nóS nos concentramos, extensamente, na discussão de um projeto de reforma bancária, que depois não foi apresentado--: Ele implicava cm certas alterações de competência entre o Banco
Central e o Banco do Brasil, dentro do sistema financeiro oficial. Portanto, era uma reforma bancária voltada
estritamente ao sistem:l oficial, não ao sistema privado e
visava uma separação muito mais nítida de funções, de
Banco do Brasil e de Banco Central, fundamentalmente,
visava tirar as atribuições do Banco Central, como banco de fomento, passando-as ao Banco do Brasil, que é o
órgão muito mais próprio, visava,- no fundo, separar um
pouco das funções da dívida pública e das operações de
merCado aberto, dívida pública como responsabilidade
do Tesouro e o Banco Central cuidando das operações
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de mercado aberto; visava fazer com que o Banco do
Brasil operasse muito mais dentro da função de um ban-

co comercial, sendo, obviamente, agente financeiro do
Tesouro Nacional, mas sem aquele acesso à conta de
movimento, e, assim, explicitando dentro do orçamento
federal as linhas de recursos necessários para quaisquer
subsídios que existissem via crédito, ou via compra de
produtos agrícolas, ou o que seja e que, pontanto, minimizasse o seu impacto dentro do orçamento monetário.
Sob esse aspecto, a inclusão disso no orçamento fiscal
certamente traria para dentro da esfera do Congresso
uma boa parte da responsabilidade no julgamento da
própria políiica ecimómíca, e na formação da própria
poHtica econômica, que hoje é fCitã pelo acesso ~_conta
de movimento, por uma decisão muito mais livre do Poder Executivo. Eu gosto desse tipo de desenho de reforma bancáiía~ etribora ela suscite muitas controvérsias e
muitrs posições antagônicas.
Eu acredito que um debate sobre a reforma bancária,
no âmbito do Congresso Nacional, certamente possa
contribuir, também, em muito, no Sentido de aprimorála. Acho esse tipo de reforma bancâria necessária. Certamente não posso prever que tipo de resultado vâ ter. O
Executivo propõe uma-discussão de profundidade. Vindo ao Congresso, certamente-era pode receber sugestões
e aprimoramento c-om emendas. Mas eu tenho a impressão de que este assunto, em algum momento do tempo,
voltará ao Senado. Acredito que aquele desenho de reforma bancária, é
muito semelhante à estrutura do_sistema bancário oficial
que existia na origem da concepção de Banco Central.
Pena que o Senador Roberto Campos nos deixou neste
instante, porque de foi realmente o autor, junto com o
Ministro Bulhões, daquela primeira concepçãO, Que-depois foi"alterada, muitas vezes, ao longo do tempo. Acho
que a volta do assunto ao Congresso pode conduzir-nos
a uma reforma bancária que aprimore o sistema bancário oficial.

O SR. RELATOR (José Uns)- Sr. Presidente, de
minha parte eu quero apenas agradecer ao Dr. Pastore
os esclarecimentos, as ínformações que rlos- trouxe, e di~
zer que estou plenamente satisfeito~ COfno relator da -Co~
missão.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Com a--palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES_._ AproVeitando a
indagação do Senador José Lins, eu gostaria de obter a
opinião do Dr. Pastore, a respeito da possibilidade de
uma maior privatização do s_istema bancário commellOr
interferência do Estado nesse âmbito. HS.v-eriã uma possibilidade, v' s~ admitiria essa possibilidade?
O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Eu acho
que há segmentos do sistema financeiro hoje dentro dos
quais a privatização é muito difícil. Um banco de fomento, como é o caso do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e SoCial, é -um banco qUe, -por definição,
sendo de fomento, depende de recursos do TesOuro. Na
verdade, eu acho difícil a privatização de um banco de
fomento com as características do BNDES.__COmo tãÍn·
bém eu acho praticamente impossível a privatização de
um sistema como o Banco Nacional da Habitação, pela
função social que o banco desempenha e pelo acesso que
necessariamente terá que ter a recursos orçamentários.
Mas a intermediação financeira, comercial e indUstrial, operando no setor privado, em maior escala, é uma
medida desejável. E evidente que o Governo não deve
nem pode abdicar de ter instrumentos de ação direta
dentro do sistema finanCeiro, como é o caso do Banco do
Brasil. O Banco do Brasil tem um-a função fundamental,
dentro do sistema financeiro. Na extensão de créditos ao
setor privado, ele opera numa forma mista, como um
banco comercial puro e como um banco de fomento,
também, de forma que ele tem seu local dentro do sistema financeiro.
Eu acho que nós vamos sempre convergir para um
modelo de sistema misto, onde boa parte da intermediação financeíra será privada, mas certamente nós vamos continuar tendo, e eu acho que é desejável que se tenha, uma participação importante do Estado na condução do sistema financeirO n"aclOiil:il, embora eu rejeite
hipóteses extr_emas no sentido de estatização de pau-
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panças, ou de participação muito pesada do Estado no
sentido da intermediação, Talvez, nesse híbrido t:ntre os
dois eXtremos, uma participação mais pesada do sistema
financeiro privado seja desejável e seja importante.
O SR~ PRESIDENTE (João Calmon)- Nobre depoente Professor Pastore, eu gostaria, para ence~rar a
nossa reurilão, de fazer uma pergunta mais amp!U: sobre
o destlriO do -sistma bancário brasileiro.
Alguns segmentos da classe poHtica _chegam a defender a tese da estatizãção geral do sistema bancário do
nosso País. Essa estatização, obviamente, ainda não existe mas está próxima. De ac_ordo com os dados dlvulgados, pelo menos pela imprensa, a área bancária já está
numa proporÇão de 70 a 80% nas mãos do Poder Público, enl todos os seus segmentos. Num pais socialista,
como a Suécia,- Socialistã e tlão marxista, a proporção é
exata-mente inversã., 80% dos bancOs da-Suécia; se llão estou enganado, pertencem ao setor privado e 20% apenas
ao setor público. S_e nós con_siderarmos que quel_l?- to~ou
a iniciativa da estatização dos quatro principais -bancos
da França não foi o Partido SocialiSta, mas foi o General
De GauJ\e, e considerando que rio Brasil o POder -Pilblico
já controla diretameilte 70 ou .80% do sistema bancário e
o que sObra fica na dependência de decisões do Conselho
Monet&rio Nacional, que costumava reunir-se atê na
base de "sessão -espírita", pelo telefone, sem a presença
física dos seus membros, el! pergunto, Professor Pastore,
V. S' detecta uma tendência para ampliação cada vez
mais da açào do Poder Público no sitema bancário, ou
uma tendência contrária de ampliação da participação
do setor privado _nessa área?
O SR. AFFONSO CELSO PASTORE~ Na colocação
de V. Ex' a respeito da participação do Poder Público no
sistema bancário, eu teria alguma observação a fazer. No
sistema bancário, a participação do Governo nãO é de
70%. Se incluirmos o BNH e se incluíssemos o BNDES,
etc. na mobilização de recursos para financiamento, existe uma participação importante. Eu acredito que o
BNDES, que é um banco de fomento, e o BNH, que é
um banco social de habitação, tenham necessariamente
que ter a presença do Governo. Mas na área bancária,
.ou na área de intermediação finaricetra, fora essas duas,
que sã-o áreas sociais, realmente a porcentagem é exalamente ao revés. Inclusive há urn fato importante, o Presidente atual do Banco do Brasil, Camitto Calazans, divulga dados mostrando que o Banco do Brasil tem caído na
sua participação como banco comercíal, dentro do sistema de bancos comerciais no Brasil, o que mostra que ai
há um crescimento relativo do setor privado relativamente a bancos estatais, exclusive os dois bancos de fomento importante que estamos colocando, o BNDES e a
Cãixa Econômica.
Este é um debate de estatizaçãO do sistema que tem
muito d~ ~I!Jplicaçõ~ -~_conômicas, implicações filosóficas e Ídeológicas. Um País com_!l_m sistema bancário e:siatizado é ul!l país que, necessariamente, tem que convergir para um grau de centralização de decisões muito
maior. t um pais que teri1 que convergir para um- repúdio gradativamente crescente a uma economia de mercado e caminhar de forma mais inexorável para uma e~o-iioinia ctedecisões centralizadas.
__
O grande _debate, Conseqüenteffienfe, é-se s:iber se se
deseja uma sociedade de mercado com decisões económicas livres, como devem ser as decisões, de resto, na
ârea política e social, ou se se deseja um sistema econôInico mais centralizado, mais planejado e, c_onseqüenteJllente, também, com centraliza~ão de todas as oufrãs decisões, de todas aS o_!ltras esferas.
SOu fraricamente crente da idéia de que a eficiência do
·seta r priVadO é superior à eficiência do Governo em muitos segmentos da atividade económica, a não ser naqueles segmentos em que, de fato, o Estado tem fundamentalmente uma ação privativa, como aquela na área social.
Não gosto--de um siStema bãncário centralizado nas
mãos do Estado. A experiência francesa é uma experiência ímpar no mundo. E o único país no qual alguma centralização funciona, mas também é uma economia com
uma centralização de decisões económicas muito grande.
Coincidentemente, ao longo dos_ últimos anos, depois
que a França_ centralizou o sistema financ.eiro e p~rtiu
para um·a e-statização maior, também é um país que per-
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deu a sua capacidade de eficiência económica, relativamente aos demais pafses do Mercado Comum Europeu.
Acho que é preciso prestar atenção a esses exemplos
que indicam claramente que um sistema financeiro mais
descentralizado é mais desejável, dentro da ótica de que
se procura uma economia de decisões livres de mercado,
com sistema de mercado funcionando e com decisões
econômcias descentralizadas.
O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Muito obrigado.
Não havendo mais nenhum membro desta Comissão
para formular indagações ao depoente, agradeço ao Professor Affonso Celso Pastore a sua excelente contribuição para o esclarecimento dos temas que provocaram
a constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Muito obrigado.
&t[\ encerrada a reunião.
COMISSÃO PARLAMENTAR OE INQUl':RITO
Destinada a investigar a gestão das Sociedades de
Economia Mista nas quais a União detenha maioria
acionária.
I2• REUNIÃO, REALIZADA EM
!O DE SETEMBRO DE 1985
Às dez horas do dia dez de setembro de mil novecentos
e oitenta e-cinco. na Sala de Reuniões da Comissão de
EConomia, presentes os Senhores Senadores Cesar Cais,
Presidente, Severo Gomes, Relator, João Calmon,
Virgílio Távora e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigai a gestão
das Socie-dades de Economia Mista nas quais a União
detenha maioria acionária.
É dispensada a leitura da Ata anterior que, em seguida, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente declara_ abertos os
trabalhos e convida o Professor Décio Garcia Munhoz,
Professor de Economia Internacional e de Politica Econômica da Universidade de Brasília e Membro do Conselho Federal de Economia para prestar o juramento de
praxe.
Coffi a palavra õ Professor DéCio Munhoz- discorre
sobrt! o._r_elacionamento entre o Governo Central e empresas estatais.
Antes de factJ_ltar a palavra aos Membros da Comissão
o Senhor Presidente solicita ao depoente alguns esclarecimentos sobre sua exposição.
Na fase interpelatória usam da palavra, pela ordem, os
Senhores Senadores Virgilio Távora. João Calmon e, por
fim o Senador Severo Gomes na qualidade de Relator.
Finalmente, o Senhor Presidente agradece a presença
do ihiStre Profêssor e, em seguida, determina que as notas taquígráficitS tão logo traduzidas e revisadas sejam
puOiiCádiS em -anexo à presente Ata.
Nadª __m_ajs havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
paia cOnstar eu, ·sônia de Andrade Peixoto, Assisterite
da Comissão, lavrei a presente Atª _que, lida e aprovada
será aSsinada "pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
ANEXO À ATA DA 12' REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUlRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS
SCTCTEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS
QUAIS A UNIÃO DETENHA A MAIORIA
ACtoNÁRIA, REALIZADA EM /0 DE SETEMBRO DE 1985, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO DO PROFESSOR DECIO GARCIA MUNHOZ, PROFESSOR DE ECONOMIA INTERNACIONAL E DE POLITICA ECONOMICA DA
UNIVERSIDADE DE BRASILlA, QUE SE
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador Cesar Cais
.Relator.;_ Senador Sel·cro Gomes
(Integra do apanhamento taquigráfico.)
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Havendo núm_ero legal, declaro aberta a presente reunião destinada
aos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito
que investiga a gestão das sociedades de economia mista
nas quais a Nação é majoritâria.
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Em seguida ouviremos o depoimento do Professor
Décio Garcia Munhoz, Professor de Econ_ornlaJ.ntánacional e de Política Económica da Uni_versldade de
Brasília e é um membro do Conselho Federal de Economia.
Na próxiiTtà-fefÇa-feira ouviremos o Dr. José Luiz da
Silva Dias, SecretáriO de Abastecimento-e Preços, e em
seguida, ouviremos o representante da Vale do Rio Doce.
_ ______ _
Convido o Professor Décio GarCia Munhozpara prestar o juramento.

privado não está podendo investir por falta de oportunidade de mercado, em época de cri:;e, o setor privado tem
a sensação de que oS espaços estão senOõ OCUPados, enquanto que_ no setor público estã investindO para que no
futuro não se tenha um estrangulamento na oferta, ou
seja, investimentos estatais ele se dá em- degraus. Em
face do investimento durunte um certo .tempo, ·aumentase a oferta, e imediatamente, quando se termina uma usina hidroelétrica, passa-se a projetar e construir uma
outra usina hidroelétrica. A incompreensão disso é que
tem feito essa ligação entre clclo e pressões sobre o Goverrro Central.

JURAMENTO

No início de 1968, por exemplo, um economista brasileiro de renome, que viria a ocupar postos de relevo num
r>eríodo em que as emptesas estatais ampliaram a participação na economia brasileira, ou seja, viria a ser Ministro num período dos anos 70 em que os investimentos estatais se expandiram, dizia, no início de 68, que, no tocante aos investimentos é que o crescimento do ~~;:tor
púbHco foi mais espantoso, não só pelo aumento da formação de capital da Administração centralizada, mas
particularmente pela proliferação de autarquias e sociedades de economia mista. Num determinado ponto ele
reconhece que é necessária a presença do Estado, mas diz
çontudo a_ dime_nsão dessa tarefa_ supletiva, ou s~ja, o papel do Estado suprindo os espaços vazios pareCe ter sido
violentamente exacerbada. Então, no início de 68, a economia brasileira ainda não tinha deslanchado junto_ com
a economia mundial, vemos qUe a discus_são era intensa.
Em meados dos anos 70, quando a crise internacional
exigiu uma redução na taxa de crescimento e, portanto,
de oportunidade de investimento, tivemos novamente
uma pressão muito grande, em meados dos anos 70,
sobre o setor estatal, e agora temos outra vez, coincidin~
d9_ a_ (ase baixa do ciclo, se podemos chamar de ciclo,
com as pressões.
Esse é um aspecto que mostra que não há novidade
nessa nova tentativa de coloca_r o ~stado como grande
responsável por uma socialização da economia ou riscos
d.e$_se tipo.
Mas como se tem colocado agora a pressão sobre o se-tor estatal? t: a ligação que se faz entre os déficits públi~
cos e as empresas estatais. Isso ocorre dentro de uma
confusão conceituai muito grande. Temos dentro das fi~
nanças públicas o orçamento fiscal, o orçamento da
União, receitas tributárias e as despesas do Govéroo,_O
orçamento fiscal é absolutamente equilibrado na econo·
mia brasileira, como tem sido nos últimos 15 anos. En·
. tão, quando falamos em déficits, preclsãnioslembrar que
não existem déficits no orçamento fiSCal; mas aí vem a
_outra questão: o orçamento monetário emcobriria os
verdadeiros déficits do Governo brasileiro, e as estatais,
se não recebem dinheiro pelo OrçamentQ_Fiscal, ou seja,
se não desequilibram o Qrçamento Fiscal, teriap-1 partici~
pação no orçamento monetário. Aí verificamOS que o
orçamento monetário são despesas do Governo realiza~
das pelo Banco do Brasil e Banco Central e que estão
previstas no Orçamento Fiscal. Então, dentro do Orça.
menta FiScal, se repasses existem porventura ao setor estatal, ele não desequilibra o Orçamento Fiscal. No orçamento monetário, dispêndios feitos pelo Banco Central e
pelo Banco do Brasil podemos discutir a validade elegitimidade, mas eles estão previstoS no Orçamento Fiscal,
s~pre subestimados pelo Orçamento Fiscal, é subes_timado_ também o-u é ftindaffientalmente subestimado.
Temos, então, em seguida, as estatais e o Orçamento
Fiscal. Ora, as estatais recebem de fato recursos do Orçamento Fiscal, mas vamos verificar que é impróprio analisar o setor estatal como um todo, jâ que existem dois setores estatais: um, a Administração descentralizada; outro. as empresas do setor produtivo. Vamos verificar
que, de fato, as estatais que correspondem pura e sim-plesmente à Administração des.centralizada, elas recebem recursos do Tesouro, e não poderia ser diferente,
porque as universidades não têm receitas, nem DNER,
nem a SUDENE nem a Fundação Habitacional do Exército, citando apenas algumas estatais. A_relação que elas
têm com o Orçamento Fiscal são relações de repasses
normais, e sabemos que muítas delas correspondem pura
e_simplesmente a uma descentralização aclministrativa.

Juro, como dever de _consciencia, dizer toda a verdadenada omitindo do que seja do meu conheciniento --sObre
quaisquer fatos relacionados a cargo desra Comissão Parlamentar de Inquérito que investíga a·gestãi:/ das sociedades de economia mista nas quais a União detenha maioria
acionária.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Com a palavra
o Professor DéCio Garcia Muntwz.
O SR. Dt:CIO GARCIA MUNHOZ- Inicialmente,

eu queria agradecer a Comissão Parlamentar d~ ln~éri
to que trata das empresas estatais o Convite, e dizer da
honra e da _alegria pela oportunidade de poder colocar
em debate algumas questões que tenham sido levantadas
com relação aos _s_etores da .econom_ia,__es.pecialmente no
relacionamento entre empresas· eStatais e _fin_anças da
União, ou seja, o Gove-rno Central e empresas estatais.
Inicialmente cu apenas lembraria que o problema das
empresas estatais é um tema que vai e volta na sociedade
brasileira, e, pelo que me lembro, nos últimos lO anos
tem ressurgido uma vez a cada década. A vez primeira
vez em que tive conhecimento foi ti.os anOS ~O; depois,
nos ànos 70, e agora volta nos anos 80. Mas normalmente não é que Volte o·tema-à discussão a cada 10 anos, é
que a economia__ bras_ilcira tem_ so_frido alguma alteração
de rumos no meio de cada década, ou dentro de cada década, e sempre que há uma alteração de rumos, se nota o
retorno à discussão sobre empresas estatais, especialmente o questionamento quanto à vaHdade do setor estatal na economia brasileira.
Bom. Nós podíamos dizer então que existe alguma
coisa relacionada ao ciclo. Quando a economia está em
expansão rião há uma preocupação maior com relação às
estatais, pelo contr~rio, hã uma preocupação de que os
investimeDTOS governamentais na estrutura econômica
sejam ampliados, porque é a única maneira--de que se
possa· suprir a ecofiõ:rili<i desses serviços e de infraestrutura. evitar o estrangulamentos ou evitar uma decorrência nefasta do estrangulamento, que ê o aumento
dos custos dos se~ços _e aumento dos custos de produção. Então, uma qUestão que poderíamos lembrar é,
por exemplo, o racionamento energêtícO, do qual se volta a falar agora, quais as conseqüências que teffi para os
centros produtivos e para os custos de produção.
No inícío dos anos 60, quando a economia brasileira
entrou em crise, gostaria de lembrar que veio inicialmente um programa e ajustamento econômico, no início- de
61, moldado pelo Fundo Monetário Internacional, e que
desorganizou a economia brasileira em poucos meses.
Foi na gestão do Presidente Jânio Quadros.
Depois disso tivemos o rearranjo ínstítucíonal da economia brasileira. Evidentemente que este rearranjo se fez
dentro do modelo clássico, em que se fechou com o controle dos sindicatos e a redução dos salârios dos traba~
lhadores. Mas estou mostrando que na verdade entramos num processo recessivo depois dos desajustamentos
que o programa do Fundo Monetário lnternaçíonal provocou na economia brasileira, e aí os espaços para o setor privado diminuíram naturalmente na medida em que
uma economia que pouco cresça não dá vazão ou espaço
para investimentos.
Nessa ocasição-tivemos posicionamentos müitos assim
firmes na imprensa contra a estatização, porque o Estado não investe em função da conjuntura. Enquanto o seter privado investe pelas oportunidades de mercado, o
Estado investe com vistas a suprir a economia para
períodos futuros ou para evitar, exatamente as insuficiências no lado da oferta de itens básiCOs da infraestrutura econômica. Evidentemente que se o_ Estado está investindo num determinado momentO- Ou se o setor

a-

As estatais do setor produtivo vemos em seguida que
não têm peso no orçamento fiscaL Se estamos tentando
ligar déficits públicos com gastos governamentais e estamos dizendo, sem comprovar por enquanto, que o orça-

menta fiscal equílibrado e que o orçamento monetário,
as verba!> estão dentro do orçamento fiscal, que as estatais não balançam o orçamento fiscal e as estatais do setor produtivo pouco recebem, caímos no último item
para analisar os déficits públicos brasileiros, que ê a dlvida pública, que n~o entra nem no orçamento fiscal nem
no orçamento monetário a rigor. Não entra não por
omissão. A dívída pública nunca entrou no orçamento
liscal porque existe uma legislação, a lei complementar
de 71, que permitiu que o Governo rolasse a dívida
pública e crescesse a dívida pública por fora de orçamenfo fiscal, cobrindo os próprios encargos e eventualmente
cobriSse até défic_ifs do Governo Central, sem relação
com o Orçamento Fiscal. t: a Lei Complementar n'i' 12,
de 1971. Então, temos a dívida pública durante 15 anos
crescendo paralelamente ao orçamento fiscal e sem serelacionar ao orçamento fiscal.
Essa dívida públka - estou d[stribuindo algumas tabelas com informações- podemos verificar, Por exemplo, que em 84 ela cresceu de 90 trilhões de cruzc;iros. Por
que cresceu a dívida pública'? A versão corrente é de que
foi para cobrir gastos governamentais, excesso de despesas do Governo. Agora, os dados oficiais indicam que de
um crescimento 88,9 trilhões de cruzeiros, em i984, o
Banco Central destinou liquidamente ao Tesouro menos
de 1 trilhão de cruzeiros, ou seja, esta tabela n'i' I mostra
o crescimento da dívida pública em i984, e a tabela n'i' 2
mostra, na última linha, que o Banco Central pagou 3
trilhões de cruzeiros de despesas do Governo e recebeu 2
trilhões de cruzeiros de orçamento fiscal, então, usou
menos -de 1 trilhão de cruzeiros para cobrir gastos do
Governo que deveriam ser cobertos pelo orçamento fiscal.
Apenas lembraria que a Tabela n"' 2, na última linha e
última coluna, nos dá: Banco Central pagou 3 trílhões de
cruzeiros.de despesas da União e recebeu da União 2 trilhões de cruzeiros e usou líquidamente menos de l trilhão de cruzeiros neste ano. Nos anos anteriores a mesmo coisa. Este quadro comprova, com a reconstituição
possíver a partir de 1977, que em nenhum ano as despesas do Governo contribuíram efetivamente para o crescimento da dívida pública.
Õ ano de 1980 é uma excecão, a participação foi
maior, foi quaSe que 15%, uris 13%, porque a correção
inoilifária prefixada conteve o crescimento da dívida
pública.
Gostaria de lembrar que esse repasse de 3 trilhões de
~ruze~ros do ano passado se deu fundamentalmente para
capitalização do BNDES e para cobrir subsídios concedid?s. pelo BNDES, Não foram despesas, digamos, -normaiS do Governo Central.
Se a dívida pública tem crescido independentemente
do orçamento fiscal e se tem crescido sem a cobertura do
Governo, então, estou querendo apenas comprovar que
se existe um problema de déficits públicos no Brasil, é a
política de giro da dívida pública. Como a dívida pública
vem crescendo independentemente do orçamento fiscal,
_ o setor crescendo sem a cobertura dada pelo Governo,
então estou querendo apenas comprovar que Se eXiste
um problema de déficits públicos no Brasil é a política de
giro da dívida pública. E, adicionalmente, gostaria de
lembrar também que no primeiro semestre de 1985 a
dívida pública cresceu de 180 trilhões de cruzeiros. [)esses 180 trilhões de cruzeiros, o Banco Central utilizou 10
trilhões pàra a compra de produtos agrícolas, e não pagou o Banco Central, no primeiro semestre de 1985, nenhum cruzeiro de despesas governamentais, ou seja, os
juros da dívida pública custo_u_ ao Governo, no primeiro
semestre deste ano, 170 trilhões líquidos. Foram 180,
mas 10 trilhões por conta de produtos agrícolas. Se nós
fizermos as contas, vamos verificar que a correção monetária e correção cambial corresponderia, mais ou menos,
a 110 trilhões, ou seja, um custo real, acima da correção
monetária, de 60 trilhões. Para se ter uma idêia, o orçamento fiscal, a arrecadação fiscal do Tesouro foi em torno de 45 trilhúes no primeiro semestre, para efeito de
despesas. O aumento da dívida pública foi de 170 bilhões. Então, estou querendo dissociar as estatais dos
gastos públicos com base principalmente no que os dados oficiais informam.
Bom, esse não é o objetivo principal da Comissão. Então _nós vamos falar sobre a relação do orçamento fiscal
em empresas estatais que, talvez, possam trazer informações diferentes.
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Qu.;~.ndo falamos de estatais, nós devemos aceitar que
existe duas categorias nos conceitos introduzidos pelo
Ministério do Planajamento, as estatais típicas do Governo e as estatais produtivas. As estatais típicas do Governo são as univirSiaaaes, escolas técnicas, hospitais
que tenham constituição subordinada à direção -descen-

tralizada, o DNER, o departamento de Saneamento, o
DNOCS, CNPQ, IBGE, IPEA, e até recentemente a
fundação Petrônio Porte!la tãmbém figurava na relação
de estatais, que nós cha_m_amos de entidades típicas do
Govetno, Enfão, essaS e1üiaades sempre estiveram dentro do orçamento fiscal, mas são descentralizadas. Não
têm receitas próprias, evidentemente que depedem dos
recursos do TesourO. As outras estatais são estatais do
setor produtivo. São as empi"es-as constuídas na forma de
S.A., empresas qu~-t~m receita_s, empresas que, se deficitárias, poderiam everi.tualmeritebuscar recursos do Tesouro. Mas, normalmente, pela lei das S.A, se deficitárias, elas incorporam prejuízos ao patrimônio líquido e
não refletem no orçamento fiscaL
As estatais típicas são em número de 140, mais oU menos por aí, e essa parte produtiva são 230 e poucaS empresas. Sempre quando falamos em estatais produtivas,
nós devemos observar que existem 8 grupos que respondem por 85, 90% de todos os valores com que se queira
trabalhar no setor estatal produtivo: PETROBRÁS,

ELETROBRÁS, SIDERBRÁS, TELEBRÁS, ~Vaie,
NUCLEBRÁS, Rede e Itaipu. São 8 grupos qUe respondem pelos 90%. O resto não é importante em termoS de
presença na economia ou em termos de investimento etc.
Mas se nós temos duas categorias, eu fiz a tabela price
para mostrar qual a relação que existe entre o orçamento
fiscal e os dados das estatais, de investimentOs. Então
procurei, com base nas últimas estimativas da SEST, já
que os dados foram revistos recentemente para uma
maior realidade com relação à previsão inflacionária, ver
que pela tabela price~ o que passará do Tesouro às empresas estatais em geral serão de 34 trilhões este ano, 34.4
trilhões. Desses recursos, 21 trilhões são de empfesas
típicas do Governo, e s6 pata universidades e outras instituições ligadas ao Ministério da Educação, 7 trilhõea.
Então, há uma parte de entidades típicas do Governo
que·tem investimentos preVistos de 4 trilhões de cruzeiros e vão receber 21 trilhões e 900. Isso aí mostra apenas
que essas empresas realmente não investem, as dívidas
são descentralizadas; têm
custeio cobertO-PelO orçamento fiscal. DepoiS das estatais de fato, eu separo a
área de transporte, mostrando que desses recursos elas
irão receb_er 7 trilhões _do Tesouro: Rede Ferroviãria,
Portobrãs e lnfraero. A Rede Ferroviária, nós sabemos..,
está ligada à Ferrovia do Aço, o transporte de subúrbio,
a Portobrâs, cujos- -investimentos são praticamente .do
Tesouro, e a Infraero, não se prevê iilvesiimeritos.

-o

No caso da Infraero, aparentemente ela não tem as· re~
ceitas aeroportuárias- que cubram as necessidades de cus~
teia. Nas demais empresas d_o setor produtivo fora da
área de transporte, nós estamos vendo que o investimen~
to será de 43 trilhões, e o repasse do Tesouro de _5 tri~
lhões. Duas coisas: o repasse do Tesouro não tem implicações nos investimentos ou o repasso do TeiorirO-não
tem implicações de ordem ftscat, já que os 5 trilhões são
pouco signifiCativos e não desequilibram o orçamento
fiscal, já que estão dentro do orçamento. Por esse quadro
nós poderemos enxergar também que os investimentos
basicamente estão sendo feitos por 4 empresas: Petrobrás, Eletrobrás, Vale e Telebrás. Elas investem, em
conjunto, mais de 30 trilhões de cr ...zeiros. E outrO recufso que tem do Tesouro é no caso da Eletrabrâs.- de 2.5trilhões, que aparentemente estaria ligado a·um reforço
de capital em função de linhas de transmissão ligadas aos
projetas concluídos.
O que nós estamos querendo mostrar aqui, então, é
que investimentos do setor estatal produtivo não têm iriiplicações mai6res no -Orçamento fiscal, o que significa
que cortar investimentos do setor produtivo não alivía
contas do Tesouro. Ai nós devemos voltar a um outro
conceito. Por que se diz que com controle dos investimentos nós vamos melhorar as contas póblicas? E isso ai
é em razão de quê? O Fundo Monetário Internacional
considera o investimento público coberto por recursos
de terceiros como déficit público, ou sc:ja, se a Petrobrãs
descobre petróleo em Campos e compra equipamentos
financiados, isso aumenta o déficit póblico no c-õnceito

do Fundo Monetário Internacional, evidentemente, esse
conceito não pode ser utilizado internamente, como tem
sido, porqu~ é um conceito que visa a contenção dos investimentos es_t_atais dentro de uma estratégia de conte[lçào do crescimento. Então a estratégia de restrição da
economia, recessiva, exige a quebra de investimentos governamentais, porque os investimentos governamentais
não são ditados pela conjuntura. A Petrobrás esta investindo, apesar da crise, para substituir o petróleo; a Eletrobrás estâ investindo, porque a economia não está
crescendo muito, mas vivemos num processo de produção energética que exige investimentos. A Vale do Rio
Doce não está investindo, independentemente da conjuntura, em função de Carajâs. Então, observando o seter estatal no momento de uma recessão programada
pelo Fundo, nós temos que conter o setor estatal como
única maneira de viabilizar o processo recessivo que levaria ao ajustamento do modelO adota~o pe]o Fundo.
Depois dessa tantativa de colocar, abrir o setOr estatal e
mostrar que os investimentos rião têm relação com o Tesouro, praticamente, então nós gostaríamos de comentar
- uma coisa sobre as dificuldades do setor estatal. É evidente que existem dificuldades no setor estatal. Vamos
ver de que natureza são essas dificuldades. Inicialmente
seria interessante que a gente coloque a questão do peso
do setor estatal na economia. Isso aí volta e meia se pretende diZeiqüe o setor estã.tal controla 2/3 da economia
brasileira. E a informação que nós temos confiável é uma
informação que mostra as 400 mil maiores empres-aS brasíl~iras no cadastro do Imposto de Renda, o faturamento
dessas empresas e qual a participação estatar nesse conjunto. Ora, dessas 400 mil empresas estatais no Imposto
·de Renda, o faturamento das empresas estatais corresponde, últimos dados disponíveis são de 1982, corresponde a 21%, aproximadamente, do faturamento, 21%
das vendas. ·se nós tirarmos a Petrobrás, que tem influência do aumento do preço ~() petróleo nestes filtimos
10, 15 anos, nós terfamos; o __setor estatal apresenfã 15%
do faturamento do setor produtivo brasileiro, excluindo
a Petrobrás, e com a Pitrobrás, 21%. Todos os outros
dados nós verificamOs com relSção a salários, por exemplo, a despesas financeiras, também indicam que a participação estatal é em torno de 20% do setor produtivo
brasileiro. Esses dados, os dados do Imposto Renda, são
confirmados quando nós examinamos os investimentos
da economia brasileira e os investimentos das empresas
estatais, que são esses dados ·que nós acabamos de ver.
Então várias formas diferentes indicam que -os hlvestimentos do setor produtivo estatal, a participação das
empresas estatais é de aproximadamente 20%. Isso não
interessa. O modelo teórico i! excesso de atividades para
cair a in_flação e para se ajustar__ externamente. Há uma
tentativa de segurar a economia, e segura-se a economia
cometendo gastos governamentais, os vencimentos governamentais, segura-se a economia contendo os investimentos privados, segura-se a economia contendo o consumo. Agora, como que se faz isso? Se nós contivermos o
consumo, o setor privado não investe. Então, a politica
Salarial consegue por tabela dois efeitos, o coilsõ.mo privado e os investimentos do setor das empresas privadas,
o consumo das famílias. De fato isto é uma política de
arrocho salarial. O governo aumenta os impostos, diminui subsídios, faz desvalorizações cambi3.is para se vender mais barato lã fora e joga Um componente de custo
violento internamente. Se joga um componente de custo
:e a inflação sobe, nós temos que _contar cOm o custo. Então, o modelo se fecha assim de forma dramática quando
contêm os salários para conter a de~anda.e ao mesmo
terilpo o aumento de custo ligadO à politica económica,
de desvalorizações cambiais, concorrenciais, aumento de
impostos etc, ao invés de jogarmos preços da inflação
para cima, joga direto com perdas salariais. Como as
empresas estatais jogam nesse esquema, no sentido de ela
:C.Star pi'eVeitdo, pols ela tem horizonte diferente.. Então,
no Fundo joga no mesmo ~onceito.quando segura o úni- Co setor que pode investi_r no perfodo recessivo. Agora,
isso aí tem outras implicações. VeJa comO nós adotamos
um modelo como o do Fundo, e voltamos dez anos em
termos de produção industrial, nós estamOs- VOfiifldo
vinte anos, na verdade. Ainda que nós marchássemos devagar para o futuro, estaríamos -indo à frente. Como nós
retrocedemos bastante oeste período recente, nós temos
uma diferença de vinte anos em termos de crescimento
industrial, em termos de porte da indústria brasileira.

Isso ai, é possível que nós não_, mas outras gerações no
início dos séculos vão ver o posicionamento do Brasil em
nível internacional e talvez digam: eles não perceberam
que uma economia como a brasileira em termos de po·
pulação, território e riqueza tinha que sofrer um processo de retensão, porque era vital para o ano dois mil? Então, eu acho que há algo de geopolítico nisso, mas tambêm não sou especialista nisso, não gostaria de avançar.
A questão que se coloca então é que a ligação disso ou o
orçamento fiscal tem dois propósitos: primeiro, viabiliza
o modelo recessivo, que trás danos de longo prazo à
Nação. Por outro lado, ele permite que se discuta a questão dos déficits públicos como se fossem impostos pelas
estatais, pelo excesso de gastos, e com isso a Nação não
consegue perceber que esse problema do crescimento da
dívida públíca é um crime de responsabilidade e deveria
ser tratado como tal. Vejam os Senhores que o orçamento fiscal no ano passado foi de 34 trilhôes e a dívida cresceu para 88 ftllhôes só para gerar os próprios papéis. No
primeiro semestre, a estimativa das receitas fiscais foi de
45 trilhões, e a divida subiu 170 trilhões líquidos, fora os
10 trilhôes que foram utilizados na compra de produtos
agrícolas.

O SR; VlRGILIO TÁVORA- O Sr. quer repetir,
por favor? Estes dados nós apresentamos e agora vamos
fa:z.ê-lo respaldados na autoridade de V. S•.
O SR. DÉCIO GARCIA MUNHOZ..,...... Crescimento
de 180 trilhõ~~ q.a dívida mobiliária interna e-Compromissos externos do Banco Central e Tesouro, no primeiro semestre. Destri.naçào de aproximadamente 10 triIhões para produtos agrícolas. Do restante os dados oficiais indicam que nem um cruzeiro foi utilizado para
cobrir qualquer espécie de despesas governamentais, em
os repasses ao BNDES, segundo os registras do Banco
Central, não foram feitos. Significa que o aumento foi de
170 trilhôes. Se-V"ei-ificarmos a-posição anterior, de aproximai:lamente 120 trilhões da Posição devedora, e se nós
dermos a correção monetária de 90% no semestre, que
foi aproximadamente isso, devido àquela mudança nos
critérios de coireção, foi muito acima da inflação, nós temos uns 110 trilhões de correção cambial, monetária
etc.~ o crescimentos vegetativo, digamos da dívida, e até
170 trilhões é uma diferença de 60 trilhões de cruzeiros.
O crescimento real, custo real muíto acima do orçamento fiscal. Então, nós estamos vendo que o problema das
estatais, ·a Polêmica das est~tais, e da contenção de despesas, além de justificar o problema recessivo, falaciosamente ele faz com que não se perceba que na relaidade o
aumento da dívida pública não tenha relação nenhuma
com o Governo. :E a capacidade absurda do Banco Central em gerir sem qualquer tipo de responsabilidade perante a sociedade, e creio eu que até o presente o Banco
Central agia mesmo a dispeito do Ministro da Fazenda e
que não abria as informações para o Ministro da Fazenda. Por que que me gera esta convicção? Porque os dados sobre déficits públicos do Ministério da Fazenda incluem parcelas que não poderiam segurar como déficit
público nenhum tipo de conceito. Figura como déficit
público os saques de entrada de moedl'l. estrangeira; figura como déficit público os juros que entraram na contabílídade do banco Central c6mo despesas financeiras; fi.
gura comO déficit público as operações do banco doBrasiL Nesta confusão conceituai, não se discute o _essencial.
Então, acho eu que essas questões todaS estão Jiga.das a
dois objetivos: um, que não se perceba isso, e o outro,
para jl:lsti_fic~r. o problema _recessivo.

O SR. VIRGlLIO TÃVORA- Bem, meu-·caro professor, o senhor que é tão incisivo nas reSpostas me !ateou a resposta, agora, desculpe de lhe dizer. Eu queria
que o senhor me explicasse, no alto da sua sapiência,
como se:-pode apreSentar corte de um déficit públiconão vou diScutir se· o déficit estã bom ou mal calculado,
está apresentado, está X. O Senhor sabe eu não sou e!iotatizante~ _SQU mais privativista do que estatizante, mas
acho que o que estão·falendo ai é- para enganar os incautos. Isto não vem de hoje, vem de algum tempo. Como
eu diminuo o dêfi(.;ít público captando investimento
numa estatal produtíva, Sendo empresa de economia
miSta? O SR. DlôCIOGARCIA MUNHOZ- E não há relação, realmente.
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O SR. VIRGILIQTAyORA- Não pode haver. O
Senhor t~m que conçordar que isto daí não sei como se
apresenta de público. Agora, V. S• que-é tão bem informada das coisas do Banco ÇÇ:ntral, sabe dizer se jã foi
dado a lume o conjunto de d~do~ para a cop1posição desse célebre déficít de caixa do mês transato,_do mê~ de
agosto? O Senhor t_~m alguma no~ícia ~ respe_ito?
O SR. DtCIO GARCIA MUNHOZ- Os'dados de
agosto mostram jâ uma diminuição naquil~ que atribuíam a colocação de papéis para a cob_e_rtura -do déficit.
Então os dados de agosto indicam uma_ estirn~tiva de 15
trilhões. 1:: uma quadro diferente, agora, onde as estatais
entram não só pelo aumento do passivo, mas entram
também pelos valores do_s_ títulos em ca.rteira, àplicações
em títulos.
O SR. VIRGIUO TA VORA - Então, vamos confrontar quantídades heterogêneas agora'?
O SR. DtCIO GARCIA MUNHOZ- Isso teria que
haver unia revisão to_taf de conceitos, porque inclusive nós poderíamos pura e simplesmente dizer assim: dívida pública é isto: tirei dá trilhões para dar aO Banco do
Brasil e aos bancos privados para comprar produtos
agrícolas e vamos ver o restante. Poderia ser feito pura e
simplesmente assim, restante, eu poderia dizer que no
Banco do Brasil os depósitos à vista e a prazo subiram e
o Banco do Brasil atendeu as demais necessidades sem
alcançar os recursos do Banco Central. E o MF 30; que é
uma parcela que cresce muito, de repasses do Banco
Central, não sai da dívida pública, é um jo_go de contas:
O Banco Central cede o Banco do Brasil, o Banco do
Brasil cede às empresas e as empresas depositam no Banco CentraL
_
O SR. VIRGILIO TÁVORA- O Sçnhor e,tã informado de quanto foi este mês o MF 30? t. evidente q\le o
investimento vai crescendo _d_evido à incorporação d9s
custos financeiroS. EU tlão tenho_ dados sobre isso, mas
há uma estimativa de que seria da ordem de 4 ou 5 bilhões de dólares o acréscimo de _cuStos incorporados nos
investímeiJ.tos dessas empreSas. evidentemente que umas
empresas foram inviabilizadas no sentido de que dificilmente retornarâ ao equilíbrio, a menos que o Tesouro
Nacional cubra a diferença de custo para restabelecer as
condições de equilíbrio que orientaram <is Ofi,;:amentos.
Temos dois casos: ELETROBRÁS e SIDERBRÁS
são·os casos particulares, Tubarão e AÇOMINAS_. dentro da SI DER BRÁS. são casos especials. se nós -olharmos a tabela 6, eu vi a ELETROBRÁS e a SIDERBRÁS
para verificar o que está acontecendo com estes dois grupos. E nós vemos que, quanto a lucros, na ârea da ELE~
TROBRÁS os balanços das empresas que não são dados
à SEST indicam que todas são lucrativas, co_m exceção
da Paulista de Força e Luz, ou melhor todis foram lucrativas no ano de 84. Agora. as empresas que_ tiveram
um crescimento_ muito_ grande em 82/84 no endividamento, as dispensas financeiras também cresceram ·mais
que proporcionalmente a inflação, e os lucros foram restabelecidos com a política de recomposição de preços de
84 em relação a 83. Sobre o grupo ELETROBRAS, nós
estamos vendo que problemas de equilíbrio assim ou desequilíbrio não tem segundo os dados do balanço. Já o
Grupo-SIDERBRAS mostra que a Açominas de Vitória
e USIMINAS foram empresas lucrativas em-84, que foi
um ano favorável as empresas estatais e favórâvel_em especial a todo o setor produtivo. O _bJ.C!:O das empresas
privadas mostram uma recuperação espantosa em 1984.
Assim mesmo nós temos apenas essas c_om_luc_ros e essa
previsão em Tubarão e na Siderúrgica Nacional. Nós estamos vendo que a dívida do setor cresceu bastante, as
despesas financeiras., de 600 bilhõe_s, passaram para mais
de 2 trílhões, e assim mesmo os prejuíio.S, -digamos, diminufram muito, Mas, evidentemente, este setor estâ ck:sequilibrado, por que o desequilíbrio dess_e setor e por que
os problemas da ELETROBRÁS e SIDERBRAS? Se
nós formos verificar a política de preços do Governo.
talvez nós encontraremos um pouco de resposta. Os produtos siderúrgicos, pelos dados da Conjuntura Econômica da Fundação Getlllio Vargas, indicam uma queda de
preços reais em 77 e dezembro de 84, de_ 52_%., o.u seja, o
preço real passou a 100, em 77, para 47,5, em 1984, em
dezembro, Em junho de 85, haYia caldo um pouco mais;
representavam aproximadamente 44% do Preço real de
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1977. Os produtos siderúrgicos, a agregação da fundação
aço" e d_e.~iva~os.

e fúfo,

í:: reconhecido que o seta r estatal tem tido preços poHtir;Ç>s, que tem provocado as dificuldades de auto finanCiamento, e que isto tem sido uma maneira de s.ubsidiar o
cOnsunio e subsidiar as exportações. Parece-me que teria
havido um pouco de exagero na fixação de presos políticos, na medida em que as empresas perderam a capacidade de autocapitalização e avançaram em endividamento, impossível de ser mantido ao longo do tempo. Na era
energética, nós não temos_ índices de preços de energia
elétrica. Eu não linha _dados disponíveis. porque eles entram no custo de vida, no agregado também e_ en_tram
apenas no consumidor. Então. eu. calculei os preços em
função de dois elemt::nto~: o consumo de_ energia elétrica
no Brasil, publicado mensalmente no boletim. do Banco
Ceritral e _as receitas_ operacionais do_ Grupo ELETROBRAS. Calculei um preço médio e deflacionei. Verifiquei" que os preços mêdios do quilowatt, de 80 a 84,
_ cairam de 100 par~ 41, ou seja, uma redução de 38%,
aproximadamen_te, Esse critério é.um çri~Çr_ío gue evidentemente não_ leva_ a cãlculos ex~tos •. eu o. usei na_ fa.lta de
informação. Mas é _um indicativo ~eguro de que ho_uve
uma queda real muito grande no preço médio da energia
elétrica, também subsidiando o setor produtivo, e talvez
um setor especial, como o de alumínio. Mas a queda foi
mais ou -menos parecida com a queda dos preços dos
produtos siderúrgicos. Então a política de preços era incompatível com o nível dos vencimentos e os custos dos
çapitais de terceiro$ ~ssumidos por essas empresas estatais. Isso aí pode ser ,confirmado pela última tabela,.que
é a Tabela 7, o total do._s_etor estatal produtivo a ELETROBRAS e SI DER BRÁS juntas. Esse quadro não é
um quadro de balanço, é um quadro de caixa, Então ele
mostra a nec_essidade de rec;l).rsos_ de ten:eirps. Podell!-OS
verificar, por exéinplo, que depois da linha 03, como
subtotal, resultado operacional fora os encargos de capitais financeiros; tanto a ELETROBRÁS tem um grande
excedente, como a SIDERBRÁS, e o seta r, como um todo, 77 trilhões. Cor,no nã.o dobramos os encargos de capitais, os encargos financeiros, nós estamos v-endo que
dado o elevado volume dos encargos financeiroS da
ELETROBRÃS e SI DER BRAS, elas ficam com um prejuízo um lucro líquido negativo. Nesses dados aqui já se
descontou o Impos.to de Renda, de acordo com.os critérios da SFST, ou seja, no futuro haverá prejufzo do
Grupo ELETROBRÁS e do Grupo STDERBRÁS, mas
isso como um todo tem uma sobra de 2S trilhões. Como
investimentos, estamos vendo que faltam recursos à SIDERBRÁS e ELETROBRÁS.
O setor estatal como um todo é altamente lucrativo,
mesmo não incluindo o sistema financeiro. Mas quando
se fala em amortizªção da dívida, nós temos probl~ma
graves nas áreas da SIDERBRÁ.S e ELETROBRÁS, e
setores, como um todo, não têm recursos disponíveis
para investimentos.
Aí vem na linha 08 a operação de crédito, 20 trilhões..
aproximadamente, e 85, no caso de STDERBRAS _e
ELETROBRÁS, trilhões, no caso geral do seta r produtivo estatal.
Eu. queria lembrf,\r que 63 trilhões, a uma taxa_ média
de câmbio de 6 mil cruzeiros, corresponderia a tO bilhões
de dólares mais ou menos de captação líquida. O total de
capacidade de investir seria de li trilhões, da ELE-_
TROBRAS, e 68 trilhões no grupo total. E estamos ven·
do lã embaixo uma parte é de investimento, mas no_ setor
estatal como um todo há uma grande variação de encaixe, o que significa em situação provisória ou as empresas
estão sendo obrigadas á co-mprar papfis dó Governo,
empresas mais capitalizadas. Esta tabela oito mostra, então, conjugado com a anterior, que não é um problema
de prejuízo das empresas, é um problema de incapacidade anterior, eles indicam que é problenla de-desequilíbrio
financeiro das empresas~- mas há uma capacidade de autocapitalização, _inClusive para atender aos investimentos, que no seta r siderúrgico são pequenos, mas no setor
elétric9 são bastante grandes, como mostra o final aí.
Então, discutiríamos alguma coisa, para não tomar
muito tempo, sobre o fu-turo das estatais, o que é rele~
vante quanto à questão das estatais. O -primeiro ponto
que ela tem é o risco do modelo de gestã_o, nós Ç$tamqs
vendo que nós partimos aparentemente de um modelo de
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gestão de excesso de autonomia das empresas estatais. E
nós corremos um risco de cair num posto, que é excesso
--âe dep-endênciã, a órgão de controle, e everitualmente excesso de dependência política do Congresso Nacional. O
modelo que evidentemente se procura não é o anterior,
de excess,o de autonomia, nem é o do modelo absoluto
sobre as decisões empresariais, porque a responsabilidide da gerência é Pitàl para que se possa obter uma_ eficiência operacionàl -da-s empresas,Fala-se sobre a desestatii.ação das empresas governamentaí~. Existe uma proposta que tem sido veiculada
que eviâentemente é uma proposta, no meu modo de ver,
inaceitâvel. Fala-se que como a dívida pública cresceu
dema.is, o Governo deveria entregar as estatais agora em
pagamento da dívida pública, entregando ações ou colocando ações no mercado, abrindo mão do controle. Ora,
é_evidente que se a dívida púbfica cresceu. tendo em vista
ã especulação financeira desenfreada e irresponsãvel, e
- chega ao ponto de subir um trilhão e meiO por dia no primeíro semestre, um trilhão e meio por dia no segundo semestre, nós podemos pretender entregar as estatais para
co_brir ~~uilo que foi fruto de especulações financeiras.
Eu acho que se_ o Estado agiu mal, devido à liberdade
absurda que o Banco Central tem tido na admin[S_tração
da dívida pública, a questão da divida pública deve ser
solucionada do mesmo modo como ela surgiu: solucionada por processo à parte e quando digo a parte, eu quero dizer também que é inaceitãvel que se tente dentro do
modelo mais recente enviado ao Congresso, jogar o custo do giro da dívida pública no orçari1entó fiscal, que
pura e simplesmente paralisa o Governo.
E ·evidente -que me parece que hã um consenso generalizado de que se pode e se deve vender a muitas empresas
do Governo.
Agora, vender às empresas do Governo significa que o
Governo deveria e p9deria se de~:> fazer das empresas que
recebeu a contragosto. Nisso há um consenso que me parece generalizado, com exceção de uma COSlPA, que ele
reCebeu a contragosto, mas que hoje faz parte do com'plexo siderúrgico, e não hã interesse para o setor privado
investir numa unidade como a COSIPA. Cede!'am ao Estado quando não quiseram investir; E o_ caso da ACESITA também. Então de um modo geral, as empresas que
vieram à força para o Governo, acho que não haveria
problema nenhum em que elas fossem vendidas. Agora,
vCnda de empresas para cobtü:_ dtvida pública ou venda
de empresas para a privatização via Bolsas de Valores,
me _parece que~ é uma proposta no mínimo discutível.
Como nós vamos resolver o problema de capitalização
das empresas se temos questões gl'aves em a(gumas áreas
- SIDERBRÁS, ELETROBRÁS'? Aí temos 3 aspectos
diferentes: o caso de Tubarão e a Açominas, que requer
urria solução particular. Se os custos financeiros inviabilizarem economicamertté as empresas, elas terão que ter
uma reposição por parte do Gove-rno CentraL A capitalização por empresas que não tenham atrativos se torna
difícil. como é o caso das empresas que estão com
problemas na área da SIDERBRÁS. Mas evidentemente
que se as "empresas estatais lucrativas lançassem ações e
se tornassem sócias das empresas estatais descapitalizadas, poderíamos ter uma solução. Empresas como a Vale
do Rio Doce, a PETROBRÁS. o Banco do Brasil e outros ampliassem o seu capital e fiZessem maus investimentos, ou seja, capítafízando essaS empresas para que
-se tornasSem rentáYeis, seria Um ma: ti investimento a curto prazo. Haveria d possibilidade de colocação de boas
ações dessas empresas Hderes, que poderiam se ajudar na
capitalização do setor estatal desiquilibrado.
Agora, duas questões: por af não dá para capitalizar as
empresas, porque a massa de recursos é muito grande.
Segundo, não se pode defender o lançamento de açôes
para capitalizar esses setores se e!lse lançamento de ações
pode provocar um desajuste na Bolsa de Valores ou no
mercado de capitais, ou seja, o lançamento de ações em
volume muito grande pode trazer pura e simplesmente os
apartes novos de poupança para empresas estatais, e evidentemente acho que as empresas estatais,- além de todo
o serviço que prestam no sentido de suprir a estrutura
econômica, acho que elas prestam um serviço adicional,
qüe é atrair para a Bolsa de Valores as poupanças privada$. po sentido de_ abrir espaço para que as empresas privadas lancem ações também.
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Então qualquer lançamento de ações de empresas estatais, mesmo que sejam as bluc chips, as empresas líderes, deveria ter um tipo de estratégica que não fosse a ca_pitalização _do SIDERBRÁS ou da ELETROBRÁS.
Mas ajudar na capitalização desde que preservada uma
ação, em que o crescimento de ações estatais colocadas
no interior criassem um vãcuo para que as empresas pri-

vadas pudessem também lançar ações. Fora disso nós
marcharíamos no sentido de ampliar a participação das
empresas estatais no sistema- e começãríamos encontrar
resistência para defender aquilo que se defende, que é a
participação das estatais nos setores-chaves da estrutura
económica, do setor estratégico.
Esse é um aspecto. O áspetfõ final é o controle das empresas. O controle das empresas envolve duas_ questões
diferentes: controle polítíco e- controle adminístrativo. E
nós sabemos que as empresas estatais estivCrarri rriuíto
fora de controle no passado. O controle político envolve
o papel do Congresso_, E evidente que não podemos deixar o controle das empresas apenas na área tecnocrata,
ou seja, na área executiva. O Congresso tem um papel
muito importante, Acho eu que o Congresso deveria, o
Senado deveria nomear não a diretoria de empresas estatais, mas no mfnílriO o Presidente deveri~ ser submetido
à aprovação do Senado, a aprovação de dirigentes, para
que tenham uma responsabilidade não apenas com o Ministro que esteja eventw!.lmente ocupando determinado
cargo, mas tenha uma responsabilidade política perante
a sociedade,
A aprovação de plano de expansão me parece também
uma questão que deveria merecer o controle político do
Governo. E planos de expansão, eu não digo a aprovação de um orçamento com base na inflação de 100%,
quando os custos vão subindo 200% e a empresa paralisa
os investímentos. O plano de expansão é em termos físicos: deveria ser submetido ao controle político, porque
só assim é que poderíamos ter certeza de que o setor estatal vai-se fazendo presente nas âre<is que se pode deferider.
Aprovação de aumento de capital das empresas é tambêm outra questão que me parece que deveria depender
de aprovação política. E uma outra que.stão política de
extrema importância é a contenção da capacidade de
prollferação das empresas, a contenção da capacidade de
autoproliferaçào, ou seja, quando uma empresa estatal
precisa criar uma empresa estratêgica, essa ~ unia questão que deveria ser decidida politicamente, e não quando
a empresa estatal observa que tem resultados próprios,
lucros. ela justifica com isso a-criação de uma empresa
estatal.
Esta questão de proHferação me chama a atençãO Porque quando falei em capitalização esqueci-me do item
principal de capitalização. Falei em cobertura de prejuízo de Tubarão e Açominas. O lançamento de ações de
empresas líderes. Mas o que acho mais importante na capitalização,~ o seguinte: o setor estatal tem uma margem
de lucros muito grande, e essa margem de lucros deveria
ser dirigida prioritariamente para a capitaliZação das
empresas que estão com e.x.cessa_de rçcursos de terceiros,
que é o caso do Grupo SIDERBRÁS e ELETROBRÁS.
O setor estatal como um todo, no ano de 1984, deve gerar lucros de 30 a 40 trUhões de cruzeiros. Ora, lucros gerados na PETROBRÁS,fundarrientalmente, na Vale do
Rio D"o(.;e,-no BanC-O do -Brasil, na Caixa Económica Federal e na ELETROBRÁS, Algumas empresas, como é o
caso da ELETROBRÁS, deveriam jcigar os rciC:urson'ia
própria ârea. Mas nas demais se devi3. ter Úm programa
de investimentos com esse Fundo de Dividendos, e fazer
uma alocação nos setores que mais precisassem de capitalização. Se o setor estatal deve dar um lucro mínimo de
30 trilhões este ano, nós podemos imaginar que a participação acionâria da União vai pe-rmitíi- Uina receita de
uns vinte trilhõc.s de cruzeiros.
É certo que a distribuição é feita no a!JO que vem. Mas
o Governo pode determinar, como acionista majoritário,
o máximo de distribuição, e o máximo de distribuição
significa o máximo de dividendos na mão do.próprio Te.souro NacionaL O ca"So dO- BãnCO- do -Brasil, por exemplo, da cada 100 de lucros gerados, fica liquidamente na
mão de acionistas priv-ados, aproximadamente-- 6%. O
restante, para o Imposto de Renda e Fundos e Provisões
de Participações Acionârías "fiCa ·rio próprio setor do Governo. Então estamos vendo que se o Governo conseguir, digamos, 15 trilhões de recursos que seja, ê um re-
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forço muito grande para a capitalização dos_ lucros SIDER BRÁS e ELETROBRÁS, e muito mais importante
do que seria posslvel conseguir via lançamento de ações.
Mas i_s_so estaria conjugado com o controle político em
que as empresas não poderiam se expandir e criar novas
empresas satélites pura e simplesmente porque tiveram
lucros. O lucro deve ter uma destinação política.
Quanto ao controle administrativo, que é outro aspecto, esse evidentemente não pode passar pelo Congresso.
O controle administrativo não pode ser feito via um órgão do setor da área executiva. Não pode um dirigente
de empresa estatal, quando recebe um insumo com
preços diferentes daquele que está no orçamento, telefonar para um tecnocrata para saber se recebe os insumos
ou não, enquanto isso paralisa a produção. Mas evidentemente tem que ter o controle administrativõ.
O Conselho Fiscal, nós sabemos, a experíêncía indica,
não ê uma instituição que possa exercer o controle administrativo. Pode haver a posteriori decisões administrativas, mas as empresas que são grandes complexos de empresas estatais, as grandes empresas privadas estatais,
que são grandes complexos, e o Conselho Fiscal não
consegue ingressar nos membros da empresa para saber
realmente, para analisar o caráter das decisões, O Conselho Administrativo também não tem como, porque o
Conselho Administrativo está mais na ãrea de controle
polftico, que é um papel que caberia mais ao Corigresso,
e o Conselho Administrativo não tem tido uma composição com a participação da sociedade, que dê assim
maior legitimidade às suas decisões. A auditoria externa
me parece que ê útil e necessária. Mas não tenhamos ilusões também que os auditores externos não conseguem
entrar nos detalhe.s das decisões administrativas_'É isso que me leva ou tem-me levado a pensar que o
Conselho Administrativo para se completar deveri? re--Correr a um modelo que foi usado pelo Presidente Juscelino KubitscheK. Ele colocava na diretoria das empresas
governamentais um elemento indicado pela oposição.
Isso me parecia e me parece muito importante no sentido
de que as discussões feitas na mesma diretoria serão dis~
cussõcs abertas e se reduzirá a capacidade de um determinado Ministro determinar a um Presidente de uma
empresa estatal que aprove isso ou aquilo numa reunião
de diretoria se aquilo não estã de acordo com o que seja
..o intere~se da Nação.
Então, essa questão da composição de elementos da
Oposição na direção de empresas estatais, há muito tempo tenho pensado e ddendido isso, me parece qu-e seria a
solução para o controle admuni.strativo e para que se
desse tranparência às ações administrativas do setor es~
ta tal.
Para finalizar, gostaria apenas de reforçar a minha
preocupação de que o controle político deve ser exercido, Agora, a flexibilidade operacional é vital para que
não levemos a um processo ainda mais profundo de deteri~?r?ção das e_mpresas. deterioração pela incapacidade
de tomar decisões administrativas.
Eram astas as questões que eu tinha a apresentar.
Muito obrigado,

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Gostaria de
agradecer V. S• a exposição.
Ante.s de facultar a palavra aos inscritos, o próprio
Presidente da Comissão tem umas três questões alevantar.
Na realidade, entendemos que no quadro n~' 06 os reSultado::; devem ser económicos e não financeiros. Tenho
dúvida se no quadro nl' 06 não estaria incluído como lucro a correçào do ativo, mesmo-porque o quadro -n~' 07,
mostra na quinta linha, logo abaixo da quinta linha, que
o lucro líquido é negativo, do grupo da ELETROBRÁS,
e no quadro n~> 06 mostra que é altamente positivo.
Então acho que a correção do ativo deve estar omitido
no quadro nl' 06, ou seja, seria um lucro de papeL Sempre questionei o lucro das empresas estatais, como a Eletrobrás, que tem um preço que é hoje40% do que deveria
-ser ·em-1977, segundo informações do Professor Décio
Garcia Munhoz. Acho esse lucro de papel, por outro lado, ainda estaria no quadro n"' 06. "receitas não recebidas". Há organismos que no setor público devem às estatais e estariam computados como receita o que não foi
recebido.
No tocan~ à obServação sobre a NUCLEBRAS. eu
não poderia deixar passar, porque o Profe.ssor Décio
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Munhoz falouem vender bomba atômica. Na realidade,
a NUCLEBRÁS não se destina a isso nem ê da poHtica
brasileira de energia nuclear fins bêlicos, mas somente
fins pacíficoS. A NuclebráS deve-se preparar para dar lucros., porque ela vai vender energia à ELETROBRÃS
com as empresas em operação. Há a Nudemon, que era
deficitária e passou a ser superavitária nos dois tíltimos
anos, e 1:1 Nudep, enfim, que e fabricante de componentes pesados. Então, a Nuclebrá.s é realmente do setor
produtivo. Se ela está numa fase de investimento, é claro
que a rl~ Itaipu também está numa fase de investimento
maciço.
A terceira obse-rvação é que, realmente, quando Mi- nistro das Minas e Energia, eu pensei que para dar res-<
ponsabilidade ao Ministro sobre a gestão das estatais,
nãO pode pensar em dar ordens ao Presfdente, isso não
existe. A relação eritie o Ministério e as empresas estat~is
se faz através de uma assembléia geraL ~como um acionista majoritário. Então o modelo mexicano deu a presidência das empresas estatais ao Ministro. Estou de acordo em colocar um elemento da Oposição no conselho administrativo, porque ali se teria um controle por parte da
política do Governo, uma vez que as estatais tendem a
ter uma profunda autonomia e procuram fazer como
fossem uma sociedade em que o acionísta maior fosse
privado. Então, o Governo teria a influência da política
e a Oposição o controle administrativo. Esse creio que é
o modelo mexicano e que nós num certo momento procuramos introduzir na gestão administrativa das estatais,
e. que teve uma pronta reação das estatais, porque querem fugir do controle até do próprio Governo,
Na realidade, a primeira pergunta é-uma indagação, e
a segunda é só uma observação à palestra do Professor
Dércio Munhoz.
O SR. Dt'.CIO GARCIA MUNHOZ - O exMinistro Cesar Cais tem razão. Os quadros n9s 06 e 07,
um é de balanço e o outro de caixa. O segundo visa mostrar a incapacidade financeira no usar recursos de terceiros, e a outra ê de balanço, agora, no balanço inclui as
corrcções de ati vo e passivo. Sobre as correções do ativo
e passivo, se imaginarmos uma empresa que tenha todo
o passivo de terceiros, essa empresa tem todo o passivo
corrigido automaticamente quando s_e corrige a dívida
em dólares ou em ORTN. O balanço vem, corrige o ativoe reduz o lucro ilusório ou melhor, corrige o passivo e
restabelece as condições, zera, não dâ nada de lucro, e
corrigir a divida, corrigir o ativo imobilizado, fechou.
Agora, uma empresa que tenha património liquido e_capitais de terceiros, a correção do ativo acaba dando um
-- lucro ilusório, porque apenaS-Parcialmente o passivo es~
tá corrigido. Então, vem e-se corrige o património líquido, ou seja, se reduz o Iucro ilusório. Então, estamos
\'endo que a correçào, na verdade, é uma maneira apenas
de restabelecer a inflação zero. Aparentemente, é um lucro de papeL Mas se temos no passivo um aumento de
débitos junto a instituições financeiras, a correção do
passivo vem e anula. Agora, quando esses valores não
são devidamente iguais é que temos diferenças que po~
dem dar prejuizos ou lucro. Por exemplo, no balanço do
Banco do Brasil a correção monetária provoca uma redução du lucro em 50%, ou seja, o lucro, se mantido sem
a correção monetãria, provocaria uma distribuição indevida de dividendos. Então, feitas as corret;ões, se reduz o
luc-ro em 50%.. Então, estamos vendo que a correção
pode ter um efeito negativo ou positivo, evidentemente
dependendo da relação capitais de terceiros, património
líquido e ativo.
A questão de receitas não r~cebidas de fato figura, e
sabemos o caso da PETROBRÁS, que confessou que
este lucro que deu ela considerou como se tivesse recebido os reajustamentos nonTiais no balanço que encerrou
recentemente, se bem que o valor é muito pequeno, menos de I trilhão de cruzeiros, pensei que fosse muito
mais. D<:: fato isso influencia, No caso da PETROBRÁS,
o lucro a~ho que foi de 4 trilhões e 900 bilhões de cruzeiros. e na contabilidade teffi menos de l trilhão de cruzeiros. como crédito da PETROBRÁS junto aõ Tesouro
pela subestimação dos preços.
No caso da NUCLEBRÃS. eu apenas queria dizer o
seguinte, quando falei na NUClEBRÁS, eu queria dizer
gue quando é desenvolvimento de tecnologia de ponta, o
Estado tem que assumir com recursos de Orçamento Fiscal, a responsabilidade pela pe~quisa. Não pode dar a
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uma empresa, eu quis dar ênfase a isso. Como se faz, por
exemplo, com a EM BRAER. Se vai d~_senvolver um proR
jeto, tem que ser coberto. No çaso da__NUCLEBRÁS, eu
não sei atê onde_ ela tem gastas, mas uma boa parte dos
gastos são gastos no desenvolvimento tecnológicl?, e o
Estado devia assumir no Orçamento Fiscal essa responsabilidade.

Na relação estatais- Ministérios, parece-me que ela
varia muito de área para área. O ex-Ministro Cesar Cals,
com a experiência dele, diz que as relaçÕe$ são assim de
mando. Agora, em algumas áreas de fato existem essas
relações. O Ministro controla as dedsões administrativas
e a assembléia geral depois com os votos_ da t:niào.
Agora, o modelo q!Je eu, por exemplo, tenho pen~ado
muito nele não ê de dar as empresa? estatais à Oposição,
mas de oferecer à Oposição a indicação d~ um diretor
para participar das decisões e sentir o tipo de decisão.
Entà.o_~ .Y.ma_ ma.n~i_ra de dá transpiirência.
O SR.J?RESIDENTE (Cesar Cais}- Com a palavra
o Senador Virgílio Távora.
O SR. VJRGILIO TÁVORA- Professor Oêdo Munhoz, ini-cialmente go:.tarla de parabenizar o senhor,
porque quando nós disçutimos essas questões, quando
aqui a economia_éjogada a um tablado, conceitos opinativos são muitos, mas geralmente seus autores go-stam de
fugir dos números mais tarde e V. S• s_eguiu o caminho
contrário. a nosso ver, o certo. Aliás_nãº--é de hoje que
_,
perseguimos suas idéias através do seus a_r_tigos.
GostarÍamos de fazer algumas achegas ai a sua palestra, que foi um verdadeiro discurso aqui que, aliás, nos
encantou.
Controle administrativo das estatais. V. s~ propõe, baseado nos exemplos do passado. Eu posso dá o testemunho a V. Ex~ que ess_es exemplos funcionaram bem direitinho pelo menos aqui na posição de Brasília, por coincidência fomos um dos representantes da Opocição da
campanhia estatal que construia Brasília, a NOVACAP,
na direção. E, pela let, a prop-O"rção era atê muito generosa para a Oposição. Hoje em dia, com esseS loteamentos
que nós vemos, de todos esses c_argos, ac:reditp que seja
possível. Mas 2/3 da direção daquela estatal e a Presidência eram entregues ao Governo e 1/3 à Opocição.
Graças a issç, pensamos nós e nobres colegas que muitas
coisas foram _evitadas.
Mas V, S~ vê possibilidade de cada vez mais a política
intervir no futuro na distribuição d~ todos esses _cargos?
Segundo; nós somos defensores, aliás apaiXonados, por·
tant<;t, sujeitos da sua_id~ia, no sentido de as grandes cm·
presas estatais, que têm realmente lucro, que têm lucro,
não lucro de papel, distribuírem esses lucros na aquisição de ações daquelas outras companhias, daquelas outras empresas que estejam com dffi~üldades. M!!s.como
compadecer dessa idêia com a- at.ualmente; pelo menos
de público tornada pelo Governo, de fazer essas empresas aplicarem seus lucros na aquisição de Letras, ORTN
do Tesouro Nacional. Estas foram as primeiras perguntas, e, conforme as respostas, passaríamos à se_gunda em
seguida.

O SR. Dl':CIO GARCIA MUNHOZ- Sobre a questão da participação da Oposição, nessas empresas
no momento a sociedade ê chamada para discutir exatamente qual é o modelo político que se terá no País no fu- .
turo. E o debate da Constituinte é exatamente uma tentativa de encontrar novos caminhos ou reencontrar os
caminhos. Então a gente vê que o País aparentemente está aberto cxatamente a propostas, à discussão de propostas que ensejam um melhor reordenamento das _reJaçõe:§
dentro da sociedade, b nessa oportunidade que eu vejo a
possibilidade de que se possa encontrar um modelo de
participação na administração de empresas estatais diferente do passado recente, onde a força, o poder, assim,
do Governõ Central foi absoluto sobre a sociedade. Então a tentativa de reencontrar no passado uma solução_ é
uma tentativa de encontrar um modela para o futuro diferente do passado recente. Se estamos com o espírito
aberto, com a sociedade procurando novos caminh_os, e
se a gente tem necessidade realmente de defender apresença da _Est_ado na economia, nos setores es~ratêgicos,
então eu acho que temos exatamente de eliminar aquilo
que sejam os pontos mais frágéis-aa-presença.-âOCSlãdo.
E um dos pontos mais frágeis estaria ligado exatamente-à
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capacidade quase que absoluta de autoges.tão que se teve
no passado. Então é pOr isso que acredito que politic~M
mente seria desejável~ seria po_ssfVe_l na medida em que
nós estamos exatamente discutinao a Constituiçào, discutindo o futuro.
--Agora, a questã(:l do fundo comum, acho que ê muitoimportante a observação de V. Ex• por uma raz!!o: é porque me permite reabrír e colocar noyamente a discüssão
so~re a t?rigem da divida pública.
O SR. YtRGlUO TÃVORA- Vai ser o terc~iro assunto.
O SR. DÊCIO GARCIA MUNHOZ- Com0?-

0 SR. VIRGTUO TÂVORA- Felicito V. s~. porque
vai se justamente a resposta do nosso questionamento.

o

SR. DtCIO GARCIA

Murmoz ..:.. Acho.

por

exemplo, que nós não podem()S obrígar empresas. a aplit.:ar >.eus recursos no open. PrfrT!eiro, pelo seguinte: porque uma boa gestão financeira obriga a empresa a maximizar a ren~abilfdade e todo_o di~onível que tenha. _Então as empresas normalmente já estarão manten-do, no
giro de curtíssimO prazo, uma remuneração absurda que
o Banco Central vem concedendo, mas elas mantendo_ no
giro de curtí~simo prazo as disp~_nibilidades, os encaixes.
Agora, quando se fala para colocar os recursos no open,
a gente tem impressão que está se falando que as empresas dev~m postergar :Ragamen_tos o~ coisas de.sse tipo,
para maximizar recursOs no open, e. realmente não tem
sentido. Agora, os lucros gerados são lucros que vão capitalizar a empresa ou são distribuídos aos acionistas. E
eu tenho impressão que muitas das empresas estatais poderiam, durante unS- dOis ex.erçfcios, rn;:tximizar a distribuição para permitir um renlai-Jejamenfo de recursos,
sem com isso afe_tar o futuro das empreSas estatais que
não possam autocapitalizarMse, e efetivamente nós estaríamos dirigindo os recursos das empresas com menores problemas de capitalização ou nenhum problema,
para as empresas necessárias. Então esse remanejarnento
poderia ser feito. No esquema atual, que é um esquema
que não se consegue entender bem, algumas empresas
podem ficar com os recursos, independentemente de necessidades comprovadas ou não. Outros recursos ~ão recebidos com uma defasagem pelo Tesouro da União ejugados na vara comum do Orçamento FisCal, e não sabemos qual a destinação final que se dá não há uma transparência das informações, porque sabemos que o Banco
Central é uma caixa de segredos. Quer dizer, nas contas
públicas deste País tenho impressão que ninguém conseguiu entrar até hoje. Então, diante disso, a gente verifica
que de fato precisava fazer, ter um esquema diferente
com relação ao lucro das estatais, e poderia tentar-se um
reordenamento disso exatamente no momento em que
algumas empresas geram grandes excedentes e outras
empresas necessttam urgentemente de recursos._
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Professor, embora
não seja realmente o objeto do depoimento de V, S•, mas
V. S• tocou no assunto, é esse que hoje parece que estâ
prendendo a atenção de todos aqueles que se debruçam
-sobre as nossas aflições financeiras, que não são poucas.
O problema da díyida, em termos frios,- apenas discutiremos depois
pouco mais os montantes da dívidaem termos gelados, essa estratégia de cortar de uma empresa de economia mista, fazer um corte nos seus investi_mentQs, empresa de economia mista Qo setor produtivo,
em que vai diminuir esse dêficit? V. S• me desculpe, porque até o dia de hoje sou engenheiro com tintyrq. de economista, mas V. S•, com toda a sua ciência econômica,
_pode expHcar direitinho como se·faz eSSamãgica? A não
ser por esse emprego indevido, vejo c_omO uma vizão
para canalizá-lo para letras do Tesouro, fora disso, uma
vez que não ia diminuir, ia cobrir o déficit, como ç-onfundir alhos com _bugalhos?

um

Q SR.. DÉCIO GARCIA MUNHOZ- O ilustre Senador foi Hder no Senado, e, se 'me perníite dizer, um
competente líder, tratava dos assuntos económicos. Então acho que eu deveria tomar as lições com V. Ex~ e não
o contrário. Mas _essa questão, de fato essa confusão
con-Ceituai está muito ligada àquele prOblema de que o
progrania de ajustamento do Fundo pai-te do suposto de
que existe um excesso de demanda ag_regada. A~ pessoas
estão consumindo muito, as empresas estão investindo
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muito, o Governo está gastando muito. E com isso há
uma inflação e um desequilíbrio externo. Eles desconhecem que nós estamos com 9 milhões de dese,mpregados,
ac,rescidos_ neste período recente, fora os que nós tínhamos. Se a indústda tem uma capacidade ociosa de 25%,
isso nào interessa, o modelo teórico é excesso de atividades, para cair a inflação e para ajustar externamente
Bom, isso aí leva a uma tentativa de segurar a economia,
- e segura-se a economia contendo os gastos governamentais, os investimento!; governamentais.
Os dudos do imposto de renda são confirmados quando nôs examinamos os investimentos da ecoj"l.omia brasi-leira e -o.s investimentos das empresas estatais. qUe s~o esses. ôados que nós acabamos de ver. Então várias formas
diferentes indicam que o investimento do setor produtivo estatal. das empresas estatais. a participação das empresas estatais ê aproximadamente 20'":';:., Bom, este .se to r
-_estat<tlleve uma expans5.o, nos anos 70, e essa expansão
foi ditada fundamentalmente pelo crescimento rápido da
economia brasileira. Nós vimos, por exemplo, a modernização na área de lt!!ecomunicaçõcs, a expansão da ge-ração de energia em função do rápido crescimento, a expansão da PETROBRAS apó:. a cri-.e do petróleo ter
dado viabilidade ecónômica à Bacia de Campos. Então
i.ima· Sén-e de fafores Iigados à substituição de importações ou ao Crescimento rápido da economia levaram e
uma expa.nsào dos investimentos nos anos 70. Esta expansão vinha também de acordo com interesse governamental de financiar o balanço de pagamentos. Na medi·
da em que a economia não podia crescer tão rapidamente depois de 74, se dava um problema de balanço de paga.mentos, um estrangulamento. Um País só ê solvente
com relação ao resto do mundo na medida em que ele
!aça a conversibilidade cambial, ou seja, o Banco Central
tem a moeda estrangeira para fazer a conversibilidade e
para atender os pagamentos internacionais. A crise do
petróleo desequl\ibrou o balanço de pagamentos, o que
significa que as receitas de moedas fortes eram inferiores
às despesas. Como viabilizar o ingresso de mOeda forte
para que o País rhãntivesse as condições de solvência externa? Ora, a estratégia brasileira desde 70 foi acionar as
empresas estataís na captação externa. Foí aSSim que
logo depois da ciise se impediu praticamente o lançamento de ações das empresas estatais e se limitou o acesso ào-crédito bancário interno. Então, essa expansão dos
anos 70 está ligada a uma demanda interna, está ligada a
função de importações e está ligada ao financiamento do
balanço de pagamentos. E evidente que nós fazemos investimentos de empresas estatais para financiar o balanço -de pagamentos ê uma distorção completa e é injustificável. Mas nós sabemos que o que se fez foi a maximiZação de importações nos investimentos programados,
para com isso conseguir boa vontade dos bancos internacionaís e, paralelamente, o financiamento em moeda junto com a compra de equipamentos.
Bom, as dificuldades vieram quando, ao final de 80, a
comunidade financeira internacional não acreditou mais
nos prOgramas de ajustamento do Governo brasileiro,
na possibilidade de ajustamento, e víeram em 80, depois
da segunçla crise do petróleo, porque a dívida do Terceiro Mundo, passou a crescer rapidamente outra vez.
Bom, que reflexos teve as dificuldades de financiamento externo sobre as estatais? Se as estatais estavam inve$tindo pesadamente nos programas em andamento, se
elas estavam· proibidas de captação interna, é evidente
que as estatais precisavam de recursos para cobrir os in_vestime_ntos -C: para cobrir o,secviço da dfvida. Isso só seria posSívef na medida em que novos capitais estrangeiros fossem disponíveis, ou seja, novos empréstimos externos eram necessários para que as estatais pudessem
cobrir os juros e os investimentos ainda pendentes de
concretização. Então, as dificUldades internacion_ais do
Brasil refletiram no setor que dependia desses fluxos.
Isso aí levou a uma contenção no setor estatal.
Nós podemos ver nessa Tabela IV, por exemplo, que o
item 3, mostra investimentos estatais entre 80(84. No setor produtivo, a queda real de investímentos foi de 33%,
e das empresas típicas do Governo, em termos reais, a
queda de 80/84 foi de 42%. Então, nós reduzimos em 1/3
os investimentos do setor produtivo, e em 42% os das entidades típicas do Governo.
É importante que se diga também que nesses investimento~_ estão incluídos os juros naqueles programas em
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que houve demora, mudança dos cronogramas, cobertos
por financiamentos. Mas, na medida em que alguns investimentos foram reprogramados, esses investimentos
tiveram acréscimo muito grande nos juros. Se nós_ não
considerássemos o caso de Tubarão e Aço minas. a queda
teria sido bastante mais acentuada nos investimentos
reais aqui. Mas isso mostra que houve uma contenção
grande no setor estatal, na economia, que de algum
modo estava ligado também à política recessiva, à muM
dança do ciclo. Mas é interessante verificar que o repasse
de recursos do Tesouro caiu também em aproximada·
mente 20% tanto num caso como no outro, a admiriistração descentralizada, com estatais produtivas. _Os salários foram contidos, no setor produtivo, em 11%, em
termos reais, e nas entidades típicas de Governo, em
1erinos ri:aiS~ t onde se pode entender, também,
45%,
porque que as Universidades estão paradas, a redução
violenta do salário real. E as despesas financeiras, ê interessante que a gente veja na linha 02, cresceram, no do
setor produtivo estatal, 170%. -Elas representavam a metade das despesas salariais em 80, e passaram a representar 1,.ma vez e meia em 84. As despesas financeiras caíram
nas entidades típicas de Governo, porque nós sabemos
que os investimentos, como os do DNER e outros_ setores praticamente desapareceram nesses anos, o que- se
liga à decomposição do sistema viârio brasileiro.
Mas nós estamos vendo, então, _que estas dificuldadeS
de financiamento externo levaram a toda uma mudança
na política econômka e a uma contenção do setor estatal
na economia, Agora, paralelamente a is3o, o que se verificou ê que com a maxidesvalorização, de 79 foi anulada
em 80, mas, com o aumento da taxa de juros, o a_umen_to
do endividamento externo das empresas estatais e a mâxi
de 83, elas praticamente desestrutul".uam no passivo, que
vem como parte dos problemas atuuis.
A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo recente
sobre as 1000 maioreS empresas -i5rasileiras, e -most.rava
que as despesas financeiras entre 78 e 83 cresceram, em ·
termos reais, de 136% nas empresas estrang~iras, _e ,PJ
nas nacionais privadas, e as despesas financeifas_cresce·
ram de 700C:C., em termoSTeais, entre 1978 e 83. A Conjuntura Económica publicou um estudo em fevereiro desse
ano. Então, os números sã.o: o crescimento real das des·
pesas financelras. empresas estrangeiras, 136%, empresas
nacionais privadas 139%, e empresas estatais, 701%. Então, isso aí mostra que ao se 1m pedir as estatais de lançar
ações, ao se obrigar aS estatais à captação -externa, con·
tendo acesso ao crédito interno; ao se auOú~-ntar as taxas
de juros externas e a maxidesvaloriz.ação, elas pegaram
as estatais no contrapé, e a Tabela 3 procura móstrar
exatamente o nível de endividamento dos principais gru·
pos das empresas estatais em 31/12": 112 trilhôes. E nós
podemos ver aí que existem dois problemas: a ELETROBRÁS e a SlDERBRÁS. A ELETROBRÁS, com
40 trílhões de_ dívida global, e a SIDERBRÁS com 31 tri·
lhões. que nós podemos verificar que, a desPe"ito- disso, as empresas são lucrativas, a despeito das colocações
que se faz, com exceçã.o do grupo STDERBRÁS e da
NUCLEBRÃS. Aliás, N UCLEBRÁS eu nunca soube
por que é uma empresa na forma de sociedade anónima,
porque eu costumo dizer que jamais nós vamos colocar
bomba atómica no mercado- oU cOfsa assim. Então, é o
tipo da despesa para ser coberta com os recur-sos fiscais,
nós estamos vendo que as empresas geram um l_ucro razoável, 83 foi um ano de lucro muito baixo no setor,
mais elas estão desestruturadas no passivo, qu~ é a questão que eu queria apenas mostrar algumas eVidências.
Isso traz dificuldades evidentemente. Agora, de algum
modo isso se liga a alguma questões setoriais. Por exemplo, Tubarão e Açominas. .Tubarão e Açominas foram
dois projetes com cronogramas revistos. Quando se faz a
revisão do cronograma, perde-se exatamente o equilíbrio
financeiro da empresa, porque os projetas de investimen~
to são _vistos tendO em coniã--Ulriã expectativa no prazo
de maturação do investimento, uma expectativa de lucros, e a partir de um determiriado momento, quando o
projeto atinge a fase normal de operações, os custos fi.
nanceiros entram como custos operacionais. Quando se
faz, como se fez com Tubarão e Açominas, a alteração
dos cronogramas, evidente que o investim_ento _vai crescendo devido à incorporaça-o dos custos financeiros e eu
não tenho dados sobre isso, mas há uma estimativa de
que seria da ordem de 4 a 5 bilhões de dólares o acrêsci." _
mo de custos incorporados aos investimentos dessas em·
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presas. Evidentemente, que as empresas foram inviabilizadas eu NF-30, que i! uma parcela que cresce muito, de
repasse do Banco Central, não sai da dívida pública, é
um jogo de contas. O Banco_ Central cede ao Banco do
Brasil, o Banco do Brasil cede à empresa, a empresa deposita no Banco Central.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- V. S•. está informando quanto foi do NF-30 e da GB-588?
O SR. DÉCIO GARCIA MUNHOZ- Ele está todo
incluído uqui. Erri agosto foi um trilhão, duzentos e
oitenta e três empresas estatais. E, depois, estaduais e
municipais, têm 175 bilhões no mês de agosto. Mas estes_
conceitoS terão que ser revistOs. Certamente, como a administração assumiu recentemente, eles estão_ tentando
examinar esses dados, não sei, ê uma-hipótese; foi o Baneo Central que liberou este quadro, não foi o !'viinistêrio
da Fazenda, segundo a imprensa.
Q_SR. VIRGlLIO TÁVORA- Tenho a impressão
que realmente aqui nesse dêficit de caixa estão confundindo alhos com fagulhas; tem muita coisa miStu-ra~da.
O SR. DÉCIO GARCIA MUNHOZ- Eu acredito
qUe--Siffi. E Por isso que tenho a impressão de que as informações não foram abertas ao Ministério da Fazenda,
n_ãó ~igo à administração que está c~egando,..'nas a a_dminisfra.;ão anterior não teve acess_o_às informações detalhadas sobre a questão do déficit de caixa. Nós devemos lembrar que no final do ano passado foi uma tentativa de se jogar o custo dos juros da dtvida pública dentro do Orçamento Fiscal. Foi a reform~ baJ1cária. A reforma bancária, analisada, levou à conclusão- de que ela
teria um efeito paralisante sobre o futuro Governo. E,
alertado, o PMDB reagiu para impedir que se concretizasse isso. A proposta, levadva em maio pelo Ministro
da Fazenda à Câmara d_os Deputados n~o fala~a em rerorma bancária, mas te-ntava embutir o custo dos juros
da dívida pública no Orçamento Fisca~. ~ os_~~!lJeros r~
Yelam que--erã absolutaffienfe- i.õviâvel, porque o custo é
muito maior do que o Orçamento FiscaL Na verdade,
me_ parece que teria que haver uma visão conceituai profunda.
O SR. VIRGILIO TÃVORA- Permita-me fazer a
última pergunta. Fomos brindados com uma tentativa
de orçamento consolidado para 1986. Não está completamenle consoiídadú, mas é uma tentativa que pelo menos se deve fazer justiça.
Duzentos e onze trilhúcs de eruzeiros. V. S,,_ como-Ministro do Planejamento ou Ministro da Fazenda, ou melhor, Ministro da Economia, como enffenta esse déficit?

O SR. DÉCIO GARCIA MUNHOZ- Eu acredito
---qUi, obtida a transparência das informações do Banco
Central e conhecidas as realidades das finanças públicas,
certam~nte se faria uma revi$ão dessa proposta orçamen·
tária, diante da impossibilidade de se juntar o giro ·da
dívida pública interna com o Orçamento Fiscal, pelo me·
nos p3.ra este ano. Então, eu a,cretido que se for obtida
agora a transparência das informações do Banco Central, haveria a possibilidade de se rever. Se rever, eu digo
que seria destacar o giro da dívida pública do Orçamento
Fiscal, para que possa discutir separadamente. O projeto
anterior Cra conseguir acertar essa dívida pública me·
diante aumento de impostos e redução de despesas, Mas
é totalmente inviável, dada à magnitude. A solução natural que existiria era que as aplicações de curtíssimo prazo
do capital de giro de empresas fossem feitas em títulos
subindexados. Então, aplicar 24 horas e 48 horas, ninguém_ te_m alternativa_ que não seja a título do Governo.
·DePósitos não remuneram; o caixa das empresas também não. Nós não podemos imaginar que amanhã nós
tiraríamos a correção ou daríamos a correção pela meta·
de da dívida pública, porque os efeitos seriam desastrosos. Não ê_uma questão de que nós iríamos quebrar empfesas e indivíduos; é que nós não saberíamos o que iria
ficar inteiro no sistema financeiro,- no sistelna real. As
empresas que não puderam investir cjurante a recessão,
-=-eras acumulai-am lucros para investir no futuro. Então
temos. que ter canais abertos para esses recursos sejam
mantidos, até que a possibilidade de expansão leve a realocação dos recursos. Agora, o capital de giro é outra
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coisa que as emPresas Estados e Municípios têm. E não
há necessidade de colocar papéis a 22%. porque-não se
compete com ninguém, na verdade. O papel sem nada de
juros, e colocado com 80% de correçào monetária é um
papel altamente atrativo para a colocação de poupanças.
Jnclusive com 80% de correção monetária é socialmente
injusto, porque os indivíduos de alta renda e as empresas
conseguiriam quase q~e a_ recomposição total e as pessoas-de baixa renda têm recomposição nula do salário ao
longo do mês. O salário do trabalhador, quando bota no
bolso~ enfrenta toda corrosão inflacionária de 12 meses.
Além do que já teve de perdas salariais na lei salarial,
além da perda pelo semestre de reajustamento salarial,
tem a perda mensal, que é a impossibilidade de se jogar
no opc-n marke-t para o saque diário. Ora, se_ ri6s manti·
véssemos uma correção monetária, digamos de 80% e os
bancos trabalhando com spread pagando clientes e coisa
desse tipo, o sistema bancãrio estaria multo bem e nós
estaríamos pura e simplesmente esvaziando para apli·
CaÇões, com_ a recompra 9e 24 a 48 horas, Uma dívida
real de 100, num exercício ela cai para 80, em dois para
64; em !rês para 4_9! _aproximadamente 50. Nós estaríamos esvãziando a dívida assim. É justo'? _t: justo, a dívida
cresceu_ assim. Fazendo-se remuneração absurda em
curtíssimO prazo, e ela pode ser esvaziada num curtíssimo prazo. Eu não vejo possibilidade de alternativa e vejo
_um i'iSCõ di -paralisuçào do Governo ou de conseqUências outras se nós tentarmos seguir nesse caminho: aumenta de imposto ou corte de gastos para fechar uma
conta impossível, dada a magnitude entre o Orçamento
Fbcal e ocusto do giro da dívida públíca.
O SR. VIRGILIO T Â VORA - Sr. Presidente, concordando em gênero, número, grau e pessoa neste caso
com o depoente declaro satisfeito com suas respostas,

O SR. DtCIO GARCIA MUNHOZ -Obrigado,
: nobre-Sc:nadifr-vrrgnio Távont.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Concedo a pa·
lavra ao nobre St:nador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON - Sr. Décio Garcia Munhoz.__ em primeiro lugar gostaria de felicitá-lo pela sua
magtstral exro~ição. Na manhã de hoje nós aprendemos
_preciosas lições. Somos muito gratos pela sua contribuição.
V. Ex~ destacou. de maneira impecável, o gigantismo
das empresas estatais, cujos orçamentos representam em
torno de quatro vezes o orçamento geral da União. V.
Ex• preconiza a necessidade de wn controle político
sobre essas empresas estatais. O nosso eminente Presidente, Senador Cesar Cais, já confessou uma coisa que ê
notória que o ministro, por exemplo, das Minas e Energia, não dâ ordem à PETROBRÁS, à Vale do Rio Doce
--C a outras gigantes nessa área. Apenas a Assembléia- Ge·
ral no fim de ano, e nada mais. A sua sugestão de submeter ao Senado, ao Congresso Nacional a indicação dos
presidentes das companhias estatais parece excelente, Eu
_apenas ousaria estender um pouco, ampliã.r um pouco.
Esta Casa, por·exemplo, aprova a indicação do em baixa·
dor do Brasil no mais humilde jovem País da África negra, e nós não temos nenhuma interferência na escolha
das diretorias dessa empresas. Eu apenas acharia, já que
Cstamos próximos de Uma Assembléia Nacional Constituinte de urna nova Constituição, de apreciar não apenas
a inrlicação do presidente, mas_ também d_os demais·dire-tores. Eu ampliaria um pouco mais a lembrança do tempo do Presidente Juscelino Kubitschek, quando essas
empresas estatais tinham um representante da Oposição,
Por que nós não poderíamos ter nessas empresas estatais, cujos orçamentos, permitam-me repetir, representam quatro vezes o orçamento geral da República um representante da Maioria e um representante da Minoria,
não apenas um representante da Oposição? Essa falta de
controle, que era total, das empresas estatais, poderá ser
amenizada com a atuação, realmente se for eficiente, de
uma nova comissão que f~i criada recentemente aqui no
Senad_o, e creio que vá ser criada na Câmara dos Deputa·
dos, a Col)1issão_ de Fiscalização e Controle dos Atas do
Poder Executivo e das Empresas Estatais. Foi regulamentado um artigo da Constituição, graças à iniciativa
de um conteuãneo dos Senadores César Cais, Virgilio
Távora e Mauro Benevides. Realmente, ela pode desempenhar um papel muito importante, O Conselho Nacio-

3848

Quinta-feira 30

---_DIÁRIO DO CONGRESSONAClONAL(Seção II)

nal de Petróleo, por exemplo, tem muito mais fofça do
que o Congresso Naeional, do que o Poder Legislativo,

porque toma decisões que afetam a economia do P_aís,
sem dar a menor satisfação. Nestes últimos 21 anos, infelizmente, agravou-se a hipertrofia do Poder Executivo,
de tal maneira que o Poder Legislativo não pode aumen-

tar nenhum cruzeiro sequer no Orçamento da União.
Em última anâlise, nem sei se ele merece mesmo o título
de Poder Legislativo, Talvez fosse mais adequado o título de Poder Homologatório, porque decisões realmente
importantes e leis importantes que afetam a própria economia do _Pafs são de um modo geral elaboradas nos gabinetes dos tecnocratas.
Eu gostaria de ouvir a sua opinão sobre a ampliação
dessa sugestão que V, S• fez, rio sentido de ser apreciada
pelo Congresso Nacional a indicação não apenas de pre~
sidente, mas também de direto_res das Companhias esta~
tais.

O SR. D~CIO GARCIA MUNHOZ- Senador João
Calmon, inicialmente eu diria, apenas fazendo uma ob~
servaç:io sobre o gigantismo da_s empresas.
Comparando-as com o Qrçamento da União, as empre~
sas são de _fato grandes, como o caso_ da PETROBRÁS.
As maiores empresas da economia american-a, da econo~
mia mundial são as petrolíferas, dado exatamente se tra~
tar de urna matéria-prima de uso muito geral, de preços
elevados. Então isso coloca as c;mpresas de algumas
áreas como as maípres empresas dentro de qualquer eco~
nomia. Agora, o faturamento de uma empresa, a sua
prensão de receita 6 maximizada no sentido de que compra a matêria-prima. A União, por exemplo, ê renda; recehe receitas fisCaís e tranfere ápenas. As em·presas que
compram insumos têm uma participação financiada, O
caso da PETROEtRÁS_._ por exemplo, a previsão de faturamento, este ano, é da ordem de 100 trilhões de cruzeiros. Então só de importação de petróleo corresponde em
média a uns_ 30 trilhões de cru:;>;eiro~ .. _No conjunto da
economia, as estallti_s respondem: PETROBRÁS com
6%, e as demais empresas, em conjunto, a todos os níveis
de Governos Estaduais, Municipais e Federais: sacie~~~
des de _ecooQmia rnis~~-rnais as empresas públicas, cor~
respondem a 15%.
Agora, essas empresas não creio que elas estejam, digamos, sem controle efetivamcnte. Acho que elas estão
com um controle adequado porque a criação da SEST
foi um modo de obrigar a dar tranparência a essas infor~
mações, e é um processo de aperfeiçoamento. Então cu
diria qrie -não existe um controle muito maior do que no
passado não _é o suficiente, ...
O SR. JOÃO CALMON- Mas é do Poder Executivo.
O SR. DECIO GARCIA MUNHOZ- !'é, o poder
Ex~cutivo. O que falta é o controle político que tem sido
discutido vamos chegar ao outro ponto. Então, problema é que o Executivo consegue controlar suas empresas
jâ com uma transparência das informações ao nível in-

terno. Mas o problema político não existe. Eu _só falei na
indicaçi!o-do Presidente, porque, na verdade, estava pensando que além da reforma bancária se deu_ a capaciadade ao Congresso de indicar o Presidente do Banco c_entral, só o Presidente do Bane:o CentraL E a legislação
bancária de .dezerobro de 1964, e se não me engano de
!965 ...
O SR. JOÃO_ÇALMON- Também é iniciativa do
Executivo eSsa indicação.
·
O SR. DECIO GARCIA MUNHOZ - Não. Em
1965 o Executivo já havia mandado fazer. uma mundança na legislação bancâria, avocando a si a designação
do_Presidcnte do Banco Central. EntãQ eu diria se tivess_e
a indicação do Presidente, ach(J que seria um passo bastante importante. Eu sempre acho que a indicação do
Presidente traz_responsabilidade política numa gestão. A
indicação de toda uma diretoria pode trazer dificuldades
de ordem profissional. Mas ê uma questão de adaptação, ..
O SR. JOÃO CALMON -

Apreciação.

O SR. DECIQ GARCIA MUNHOZ- Apreciação.
Mas acho __ que ê uma questão em aberto, realmente.
Agora, esta nova Comissão_ d_o Congresso evidentemente acho que ela vai repor as coisas no-lugar. Não

acredito que se possa nem se deva fazer no Congresso
um controle da gestão da parte administrativa, mas o
controle das decisões irilportantes, o ãC(llílpa:nhamento
da vida das empresas, acho que pode e deve ser feito por
eSta Comissão.
Agora eu não entendo bem como é que funcionam as
coisas, mas de um lado o Congresso poderia ter um controle, via Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas,
que ê um orgão auxiliar do Poder Legislativo, poderia
ter alguma forma de acompanhamento para suprir o
Congresso de informações. Não sei por que não acontece
se tradicionalmente o Tribunal de Contas se distanciou
ou não se aproximou dessa ãrea do Governo. Então, talvez a nOssa nova ComiSSão pos·sa, junto com o Tribunal
de Contas, chegar a um modelo diferente.
Mas veja, Senador, eu também tenho a impressão de
que alguma coisa a mais falta, porque veja bem~ eu
acom-pariho algumas ãreas da economia brasileira, e hã
muito tempo, ao examinar a lei que controla os capitais
-~trangeiros, verificava que o capital estrangeiro teria
que ter publicado o seu balanço qual é o capital brasileiro e qual é o capital estrangeiro. Tem que publicar nos
balanços quanto remete de lucros para o exterior. O
Banco Central tem que fazer um relatório anual para
mandá-lo ao Congresso para apreciar a situação do capital estrangeiro no País, tem que definir a política de interesse em relação ao diversos setores. Nunca se conseguiu
que as administrações fizessem isso, quer dizer, desse ao
Congreso a capacídade de exercitar esse controle_.
Então V.Ex• vê que o problema é um problema institucional, mas, dentro dessa questão do controle político,
o Co.ngresso tem que achar a forma operacional de exercer o controle, paralelamente à mundança institucional.
MaS eu compartilho das suas preocupações todas. e acho
que o momento em que se discute a Cons1ituinte é o mo~
menta muito importante para delimitar o papel que o
Congresso tem e o papel que está a cargo do Executivo.

c) SR. JOÃO CALMON . _

V. S• se ref;ríu ao Tribu-

nal de Contas, mas há um outro artigo da Constituição
que permite ao Congresso exercer essa _fiscalização de
controle do Poder Executivo, das estatais. Ê isso que
agora estamos começando a fazer nunia Comíssào sob a
Presidência do Senador Roberto Campos.
Eu gostaria de fazer outra rãpida pergunta: há muitos
casos de empresas estatais que pron1overamjoint venture
com empresas estatais, como é o caso do meu Estado, _da
Companhia Siderúrgica de Tubarão. Fiquei muito impressionado recentemente, ao ler um artigo_dojornalista
Rui Lopes, em que e!e faz uma referênda sobre o preço
de energia que a C ia. Vale do Rio Doce está c_obrando de
urtlá ·empresa estrangeira. que não representa, ou seja,
representa um percentual ínfimo do investimento que
essa empresa está faiendo, se não me engano em Carajás. Então há muitos casos de joint venture de empresas
estatais com empresas estrangeiras. É a minha impressão
de leigo, porque temos muitos professores aqui- o Presidente, o Senador_ Severo__ Go_mes, o Senador Virgílio
Távora. Mas, não seria conveniente para o Brasil limitar
e até marchar para a eliminação dessa joint venture com
empresas estrangeiras? Por que não seguimos o modelo
do mundo socialista, em que _essas joint venture são raras?
O SR_ DECIO GARCIA MUNHOZ - Bom. Essa
polftica, se não me _engano, foi iniciada em meados dos
anos 60, quando se definiu que a solução de importação
deveria se dar na área de petroquímica. E na ocasião se
lançou o modelo tripartite, se não me engano ainda na
gestão do Professor Roberto Campos. Agora, mais recentemente o que se fez, p"or exemplo, da--Vale do Rio
Doce, mais recentemente, não, há coisa de uns dez anos,
foram- asSociações vísando a abertura de mercados para
minérios semitransformados. Então as várias empresas
foram criadas para visar duás coisas: assegurar o mercado com a co~participação e assegurar uma melhoria nos
preços, em substituição ao minério não pelotizado. Então tenho a impressão de que Tubarão também foi feito
dentro dessa estratégia, quer dizer, de assegurar o mercado comprador.
Mas de fato ..
O SR. JOÃO CAL_MON -O caso da Siderúrgica, de
joint Yenture, é a única que ...
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O SR. DÉCIO GARCIA MUNHOZ- Eu não tenho
conhecimento profundo sobre isso. Teria na área da petroquímica, na área de siderurgia, Tubarão. Mas todos
com indícios à questão de assegurar exatamente mercados com produtos semitra_nsformados.
O SR. JOÃO CALMON - Aproveitando uma dica
que V. S• me ofereceu. com muita alegria para mim, e
como V. S• é um eminente professor da Universidade de
Brasília, fez referência à paralisação de todas as universidades federais, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade... para fazer uma indagação. Apesar do projeto de
lei que apresentei destinando maiores recursos para a
educação, o Brasil estã colocado abaixo de 79 países em
dispêndios públicos para a educação em relação ao Produto Nacional Bruto. O Brasil sendo a oitava economia
do mundo, o sexto em número de aparelhos de televisão,
o nono na indústria automobilística e é_ o octagésimo nos
dispêndios püblicos para a educação.
Recentemente apresentei um projeto procurando vincular 3% do orçamento e investimento das estatais à educação. Sei que isso oferece algumas dificuldades, mas
como o Governo Federa[ é acionista majoritário e como
interessa a essas gigantescas empresas estatais a formação de quadros do mais alto nível, pareceu-me que
não seria demasiado fazer essa nova tentativa. A tentati~
:v-a coroada de êxito agora levou 16 anos para ser concretizada. O Orçamento de 1986 dá para a educação mais de
30 trilhões de cruzeiros, enquanto que o de 1985 a verba
total não passa de 6 trilhões de cruzeiros. Então, essa
perspectiva de vincularrnos um percentual pequeno do
orçamento e investimentos das estatats se justifica ainda
mais, porque já a PETROBRÁS e outras empresas do
Governo jâ estão mantendo recursos para o seu âmbito
de ação.lnfelizmentejá hã uma opinião do Poder Executivo, em princtpio, contrária à aprovação dessa emenda.
86 em homenagem ao autor, pela perseverança dessa
idéia, é que ainda não foi rejeitado o projetO aquí no Senado Fedcra.I.

Gostaria, se fosse po%fve1, de ter o reforço da_ autoridade de S. S' para colher a sua opinião, se possível favorável~ a essa iniciativa, porque também podemos correr o
risco de daqui a pouco a PETROBRÁS fazer, como ria
Arábia Saudita, onde tive a oportunidade de visitar uma
universidade d~ petróleo. Então é possível que daqui a
pouco as estatais evoluam de tal maneira na área de ensino que tenham os seus próprios estabeleCimentos de ensino de nível superior.
Gostaria q_ue S. S• com sua extraordinâria autoridade
opinasse sobre essa nova iniciatiYa em favor da educação.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Não é uniVersidade, mas, sim, fundação.
O SR. JO.Ã.O CALMON tróleo e eu a visitei.

~ universidade do pe·

O SR. PRESIDENTE(CesarCals)- TambÇ_m_visitei,
mas eu acho que não é da empresa. Ela dá dinheiro ...
O SR. JOÃO CALMON - Não. Estou fazendo tim
pouco de humorismo. Daqui a pouco a PETROBRÃS,
multiplicc:tndo tantos cursos, ela vai acabar fazendo o
eq~ivalente a uma universidade de petróleo.
O SR. DtCIO GARCIA MUNHOZ- O Governo
não poderia, a meu ver, determinar que eles aplicassem
numa coisa ou em outra, a não s~r çomo acionista majoritário. Agora, como acionista majoritário, ele poderia
obter tambêm a receita de dividendos, a receita da participação acionâria e fazer a distribuição desses recursos,
que eu defendo de maneira mais urgente, para o problema da ELETROBRÁS, SIDERBRÁS e de algumas empresas, mas que poderia, num programa diferente, digamos, destinar uma parcela dessa receit_a para projetas
educacionais. Receita de dividendos e bonificações em
dinheiro que fossem distribuídos. Inclusive estamos vendo _que neste ano aqui os investimentos previstos são de
46 trilhões de cruzeiros, e os lucros previstos_ das empre-sas serão no mínimo de 30 trilhões de cruzeiros. Então,
vemos que há uma correspondência. E quando falamos
em 3% dos investímentos, pode representar muito amanhã ou depois, muito pará se jogar como um componente de receitas ou de recursos que se diziam de uma em~
presa. Agora, em ·termos de desviar recursos que sejam_
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rendas

rendas de capitais oU
acionárias, não teria muito
significado 3 ou -5%~- -- Acho interessante a idéia e queria lembrar que, quando falei s?br~ a questão das universidades, os cortes irracionais no Orçamen~Fiscal, tentando justifi~r_.~m déficit inexistente no Orçamento Fiscal e tentando ôbtef fê-

cursos para cobrir a especulação financeira, terii levado a
uma desorganização de toda a máquina administr.B.tiva e
a uns desestimutos~Yimos os Siláríos reãis coino caíram
ou como a massa dos salários como caiu, Poi:le ser que
houvesse excesso de pessoas, mas estamos observando
que de fato as políticas têin sido muito Punitivas, e p'odCmos levar a uma desorganização da administração e das
universidades. O que eu presencio na Universidade de
Brasília é que o professor, às vezes, ontem ouvia, patético, um professor diúr~. "LeVo 2 milhões de cruzéirOs
para casa. Eu não posso, A minha mulher tinha eniprego
e perdeu esse emprego, e levo 2 milhões para casaL"
O SR. JOÃO CALMON- Dois milhões de cruzeiros
brutos? E o Imposto de Renda?
O SR. DtCIO GARCIA MUNHOZ- Bruto. Tenho
que dar uma solução diferente e tenho que ir embora. O
meu sogro falou para eu ir para o Rio de Janeiro trabalhar. Então veja bern, formar um corpo de pessoas assim
é muito difícil, de pesquisadores e profeSsores. :E: um capital, é um investimento que custou muito à Nação, e a
política irracional de cortes nos gastos públicos e na educação leva a dificuldade de o Sr. Ministro da Educação
de administrar crises. Há a decomposição do ensino e os
custos para frente. Estive, p-or exemplo, recentemente na
China, e vârii:ts pessoaS diziam o seguinte;. "Que um doS
grandes problemas enfrentados pela China foi no pertodo da Guarda Vermelha, em que se desorganizou o sistema de ensino, e lã as univcrsídades não tinham mais capacidade de formar pessoas qualificadas, pela organização." Ora, elas se recompuseram sem, digamos, abandorar os seus programas ou ·p-rojetas políticos. No Brasil,
estamos correndo o risco de fazer a mesma coisa: desorganização dos sistemas de ensino, por essa confusão conceituai entre déficits públicos e os gastos de outra natureza, que pode ter efeitos assim catastróficos. Acho muito
importante ter a oportunidade de mencionar isso, não s6
porque é u:n problema concreto, mas porque V. Ex' tem
dado uma boa parte da sua luta parlamentar justamente
em defesa de recursos para o ensino.
O SR. JOÃO CALMON -:-_Moita obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Ca.IJ;) -Com apalavrao Sr. Relator, o Senador Severo Gomes.

o SR. RELATOR (SeVero -Gomes)-~ Professo.r Décio Garcia Munhoz, em primeiro lugar quero fazer minhas também as palavras dos Srs. Senadores João Calmoo e Virgílio Távora" com r"elação à riqueza dei Informações que a exposição de S. S' trouxe _a esta Comissãq
Parlamentar de Inquêríto.
Tem algumas questões a colocar que certamente a
contribuição de S. S• poderá iluminar algurls pontos que
ainda permanecem mais ou menos ·acinzentados.
Um deles é o que está na Tabela n'l 7, que S. S• apresenta a posição do d~empenho do conjunto _das empre~
sas estatais do setor produtivo, mostrando que no seu
conjunto elas são_ rentáveis.
Na reunião anterior desta Coffiissão, o Secretâi-iO
Reichstul apresentou uma tabela semelhante, e, no· fmal
da nossa reunião, o Sr. Senador ROberto Campos apresentou uma objeçãp que não pôde ser respondida pelo
secretário, porque a reunião foi interrom-pida em virtude
do avançado da hora. A objeção do Sr. Senador RobertO
Campos é de que esta idéia de que as empresas estatais
têm alguma rentabilidade, ela na verdade não é verdadeira, e que vem do fato de que essas empresas ou têm tarifas administradas peJO-GOvernO, que impõe vamos dizer,
ao consumidor esses preços que bem entendem, ou decorrem- de atividades monopolistas, como é o caso da
PETROBRÁS, que, no entender o Sr. Senador, a apresentação vamos dizer de resultados das empresas estatais
precisava ser examinada à luz, vamos dizer, de uma compreensão de como esses preços são flXados e corria na
realidade a sociedade paga abusivamente os preços fixados por uma empresa monopolista ou por tarifas fixadas
. pelo Estado.

Ó SR. DtCIO GARCIA MUNHOZ - A rentabilidaã.~--que inOiii."ra O Quadi-o 7 não-inclUi-O slS:te:ffia financeiro, porque senão os dados seriam muito fiais assim
auspiCiosos, no sentido do equilíbrio do setor estatal.
Agora, eu indiquei alguns dados aí mostrando que, se
não fossem os problemas ELETROBRÁS - SIDERBRÃS, de descapitalização, o equilíbrio seria pratic~_e:nte regularizado no setor estatal. Nós teríamos que
talvez ficar indagando se justificava ou se: justifica os tetornos que estão af elevados de fato. Mas veja bem, ilustre Senador o problema das tarifas. Os dados mostram
que as tarifas energéticas e. o preços de produtos siderúrgicos foram traz1dos, em termos rea1s, à metade nesses
poucos anos,

_ Quanto à _tarifa média, os dados da SEST são a partir
de 80, OOriSOlidando as receitas operacio"nais das empresas, não poderia pegar antes, _embora os dados sobre
consumo .existam assim tradici_onalmente. Então ambos
mostram, no caso de energia a partir de 1980, e no caso
da siderurgia, a partir de 1977, que a posição no caso da
energia mêdia de 84 e produtos siderúrgiCos até junho de
1985, elas estão pouco acima de 40% do valor do período
inicial. Então, diferentemente de-4_ue haja um tratamento favorecido, nós estamos observando, os dados indicam, que das têri1 sido usadas politicamente, as i.úifas fixadas por critérios políticos é que têm criado dificuldades nos setores. No caso da PETROBRÁS, que tem o
monõpólio, os preços de derivados de petróleo subiram,
em termos reais, até junho de 1985, 31% a partir de 1977,
antes do novo aumento do petróleo. Nós sabemos que os
preços do petróleo em 1977 estava a 16 dólares o preço
internacional do petróleo. Os preços internos, ao consumidor interno, subiram, da gasolina muito poUco, em
termos reais, e o preço do combustível que subiu mais na
política de subsídio energética. Então isso dâ de fato um
aumento real de 31%, mas acompanhando os custos exw
ternos e o preço que a PETROBRÁS considera para
efeito de composição do preço final para o produto de situação interna. A PETROBRÁS, durante muito tempo,
colocava preços históricos, ou melhor, preços de custo
de extração na composição de preço final. Posteriormen-te, a PETROBRÁS começou a considerar preços mais
próximos do mercado internacional. Mas o que é importante nisso? ~que houve uma decisão política no sentido
de_que os inVes:timentos de Campos impediam que se fi.
zessem novos subsídios do setor estatal, o produtor pagarido _pelo petróleo importado 30 e poucos dólares e
pelo petróleo nacional algo, se não me angano, em torno
de 10 dólares ou_coisa que o valha.~ uma decisão política de que a PETROBRÁS deveria investir em Campos
maximizançlo recursos próprios_ e__ não recursos c;l.e terceiros. E essa decisão política, parece-me que foi niuito
apropriada, quando a gente observa o .que aconteceu
co-'!1 setores_ que tiveram de utilizar capitais de terceiros.
Se nós considerarmos que a PETROBRÁS tem investiment9S de muito maior monta do que o setor siderúrgico
e a ELETROBRAS, e se nós considerarmos que a maximização de recursos de terceiros· nesses setores traria
problema de desequilíbrio muito mais grave, nós vemos
que, quando se parou de se subsidiar o consumo interno,
permitindo que a PETROBRÃS dobrasse preços normais pelo seu petróleo, estava apenas se dizendo que a
PETROBRÁS ia pi'aticar preços um pouco mais realís- ~tas e que poderia então colocar os recursos em Campos.
Agora, evidentemente que essa decisão foi uma decisão
tomada pelo Governo com_ o obj~tivo de lev?r a uma
política de auto-suficiência de petróleo. E nós verificamos que a importaÇão de Petróleo, hoje, corresponde
praticamente a 40%, é exatamente a participação nació:..oal. A participação nacional propiciou então não apenas
recursos com a política de preços Para investir em Campos, mas ela propiciou a expansão da produção interna,
a substituição de algo que não possuíamos a necessidade
de dólares. Nós estamos agora com 5 bilhões e 500 milhões de dólares de petróleo e_ derivados, combustível e
lubrificantes, 5 _bilhões de dólares.
Ora, a situação teria sido muito mais dramãtica se não
tivéssemos feito_ imediatamente investimentos na Bacia
de Campos. E eu quero lembrar, agora, aproveitand~ a
cOlocação do Senador, que a PETROBRAS mostrou ter
agido com uma clarividência assin1; excepcional na política de investimentos internos. Não investiu eni Campos,
em outras áreas, enquanto os preços internacionais não
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o permitiam. Por q1,1e não iQvestiu? Porque o petfóleo effi
ásuis profundas tinha tecnolOgia desconhecida e custos
desconhecidos. A PETROBRÁS não investiu, a British
_Petrcileum não investiu, nephuma empresa internacional
investiu. As alocações diârias no Mar do Norte feitas antes da quaiificação_ do preço de petróleo e antes do acordo de indexação do preço_d-o petróleo em 1970, as alocações diárias d_o_ Governo britânico não encontraram
empr~as interessadas no mundo. Quem é que ia tentar
extrair petróleo naquelas condições a um custo muito
m-ªiº:r que os preços internacionais? Agora, o que ê importante é que, uma vez dada a viabilidade económica de
investímiintõs~ Co~ tecnologia de ponta, tecnologia que
teria que ser_ desenvolvida a partir daquele momenfQ,
uma vez dada a viabilidade pelo menos ao preço do petróleo de 73, a PETROBRAS, que já vinha fazendo a
prospecção como uma empresa estatal, fazendo exalamente desde há muito tempo o que fazia a British Petro~
leum no Mar do Norte, ela ficou em condições -de financiar os investimentos. Então, a progra!f1ação_ de irivestimento da PETROBRÁS, parece uma das coisas mais importantes, assim como a política de capitalização das
empresas. Agora, o petróleo subiu, em termos reais de
1977 até agora, 30%, os Combustíveis lubrificantes internam;nte. O que queríamos dizer é que nós deveríamos
não acompanhar os preços internacionais. Enquanto o
petróleo subia a nível internacional, nós pegávamos o
preço do petróleo da PETROBRÁS e dávamos a custos
inferiores, de modo que os preços do combustível não
subissem internamente. Eu quero lembrar que a distorção _da política energética brasileira fez com que entre
1973 e J 979 as importaç_ões brasileiras de petróleo tivessem constituído um caso único no mundo_;__ sileiras de petróleo tivessem constituído um caso único no mundo subiu de 3_6 milhões de toneladas para 59 milhões de toneladas.
Então, o fato de ter-se internamente preços 30% superiores, quando o Preço internacional do petróleo subiu
inicialmente em mais de 100% e atualmente se situa em
apr?xi~adamel)te em 80% do ano de 1977, nós vemos
que a corri.posição de 30% é uma composição que de fato
não trouxe sacríficios maiores. Nós poderíamos dizer;
mas não poderia haver um aumento numa composição
evide~temente porgue a matéria-prima é um componente dos custos finais. Então 30% não houve desvantagens
nem vantangens. Teria sido a política, que a mim parece
correta, de que nós viabilizâssemos os investimentos em
Campos. Agora, perguntaria: se a PETROBRÁS vendesse seu petróleo mais barato, o que aconteceria'? Podew
ria ser um ponto abaixo _da taxa da inflação? Diria: até
p_o_de s_er que sim. Mas se for isso, nós deverfamos atacar
os custos financeiros, que são muito mais importantes;-e
que estão desarticulando a economia brasileira, cuja
exístência: D.ão tein justificativa. Enquanto que no caso
da PETROBRÁS, nós podemos dizer, é uma d~isão
- política, que a-sociedade, o Congressso, amanhã ou depois, pode interferír p-ara tomar decisões política diferentes se assim julgar. Mas parece-me que as decisões tomadas são decisões que estão de acordo com os interesses
do País.
O SR.. RELATOR (Severo -Gom-es) - Professor Décio, nós aqui andamos discutindo tamtiérit as questões ligadas à dívida interna, embora não muito diretamente ligada ao objetivo central da Comissão, mas que desperta
sempre um interesse muito grande. V. S' fez uma sugestão de•que as aplicações de curtíssimo prazo, as aplicações do over nigbt tivesse uma rentabilidade inferfor à
da inflação, e se conseguindo uma redução progressiva
da dívida interna. Mas pelo que a gente tem ·de informação, os leilões de títulos do Banco Central ainda estão
com o custo real bastante elevado, e, no entanto, as apliw
caçõ_es, hoje, no over night estão abaixo da inflação, estariam numa situação como é sugerida. No entanto, as
aplicações no over night podem estar abaixo da inflação
mas, a di\.;ida interna, quer dizer, alguns títulos do Governo, da aplicação do over night uma rentabilidade inferior à inflação e, no entanto, a dívida interna sobe, em
termos reais, de uma maneira muito pesada?
O SR._ DtCIO GARCIA MUNHOZ - A rapidez
com que cresce a dívida, se nós estamos vendo que areceita do Tesouro era estimada em 300 bilhões diários ~

3850 Quinta-feira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI)

estimativa do crescimento da dívida era de 1 tr_ilhão
diãrio, então nós eStamos vendo que o montante de recursos, inclusive correção monetária - mas nós podemos isolar a correção monetária- o montante de recur-

sos ou de compromissos assumidos pelo Goveno junto a
terceiros é muito grã.nde, realmente. Isso aí faz com que
haja um tipo de interesse, se consolide, se fortifique interesses muito grandes na manutenção do sistema. Ora, se
se paga menos que a taxa de inflação nas aplicações de
balcão, c-omo era o recentemente, e se as taxas continuam apenas a 16%, fora a correção monetária nós estamos vendo que nós estamos maximizando a intermediação, e maximizando a intermediação, nós podemos
entender se examinarmos os balanços dos ban_Gos no primeiro semestre. As· receitas de títulOs mobiliáriOs representaram entre 30 a 50%, quer dizer, equivalem a 30 e a
50% das receitas das operações normais. Então, há bancos em que tem dois de receita de operações e um de receitas por títulos mobiliários, ou- seJa, os bancos estão
sendo transformados em cartórios na intermadiação de
papéis. Esse sistema de intermediação me parece que
políticamente é muito forte, porque ele consegue primeiro evitar que se faça formas díferentes, e, segundo ou prf..
meiro; evitãf qti"e os dados venham à luz sobre as razões
do crescimento da dívida. Então, mudar a forma de remuneração, ela teria que mudar na ponta de cima ou não
na de baixo; a de baico seria uma questão dos bancos
disputarem o spread. Se a remuneração, ao invés de ser a
taxa de inflação em JO,ll% fossem títulos de correção
monetária que correspondessem a 8% da remuneração,
os bancos teriam que faZer um spred em torno de 19% e
1/2 e disputar de fato a captação de recursos no overnlght nos seus clientes, emagrecendo os spreads .Mas a
forma como funciona hoje, ele traz apenas a confirmação de algo que o exame da história do Sistema Bancário Brasileiro mostra, e o sistema é oligopolizado; jamais as taxas caíram quando o Governo tornass_e qualquer tipo de medida econômica com- este objetivo; só
caíram ou íoram contiâã:s qua·n-do houve alguma m_edida
ímpositiva pór parte do Governo. Isso aí não seria novidade. Quando nós vimos as decisões governamentais em
anos recentes no sentido de permitir liberdade de taxas
de juros após algum sistema de controle, os jornais -do
dia seguinte, podem ser consultados nas bibliotecas,
enunciavam que o dirigente do Banco A telefonou aos
dirigentes do Banco B e C e combinaram as taxas que seriam praticadas no amanhã. Então, nós estamos vendo
que de fato a oligopolização dos Sistema e de que modo
os interesses do sistema se diversifiC<iE-ãffi em bancos comerciais- e distribuidoras de corretoras, se apropriando
de uma massa muito grande de recursos, e essa massa ê
que compõe, junto com o rendimento real das aplicadoras, até recentemente, o fundamental da dívida pública
existente.
O SR. RELATOR SENADOR SEVER(HJOMESPelo que V. E:v coloca, eu entendo que, para se conseguir vamos dízei uma redução, ou melhor, remuneração
desses títulos não bastaria uma questão formal de lanar
titulas, por exemplo, de 30% com correção monetária
para cobertura do o'+'ernigth, mas que seria -necessário,
por parte do Banco Central, um tipo de açào, de dísciplina, sem o que essa operação seria inteiramente frustrada,
OSR. Df::CIO GARCIA MUNHQZ- Born,eu acho
que colocando papéis subindexados, eles teriam caloR
cação necessariamente devido que o capital de giro não
tem aplicação alternativa. Então, os bancos teriam que
comprar, e, se não comprasse, os bancos oficia1s comprariam e praticariam apenas eleS 6 overnith . Entã.o, o
custo da dívida pode ser trazido aos níveis que não sejam
excessivamente baixos, para se evitar outras práticas.
Agora, ê evidente que se exige mudanças paralelas. Por
exemplo, Fundos de Renda Fixa com liquidez absoluta e
sem imposto de renda, eles são incompatíveis com qUalquer ou_tro sistema. Algumas_coisas teriam que ser feit~s
no sentido de controlar formas alternat_ivas de apli_çaçã9,
uma compatibilização, sempre com o objetivo de que as
poupanças ou os recursos relativos às poupanças pudessem ser aplicados em prazos maiores do_s que o de 24 e 48
horas e _com a remuneração normaL Agora, se os títulos
do Governo são subindexados a colocação junto aos
clientes não teria problemas, porque a massa de recursos .
de capital de giro de empresas é muito grande. O dado
que eu disponho é um dado de que apenas as cinco mil

maiores empresas brasileiras dispunham de capital de
giro equivalente a aproximadamente a 5% do seu fatura-

mento ou 10% do PlB, Ora, 10% do PIB são 21 bilhões
de dólares, só das cinco mil maiores empresas. Se nós admitirmos que este dado é de uma época em que as empresas podiam não ter um encaixe necessariamente baixo,
devido à possibilidade de remuneração, mas admitindo
que o encaixe normal seria um pouco menor, nós estamos trabalhando com 5 mil empresas, não com_ as 400
mil do imposto de renda, nós não estamos trabalhando
com os Municípios otide tem títulos nem com a poupança dos indivíduos, que vai para o over também. Então trabalhar com 20 milhões de dólares ou 150 bilhões
de cruzeiros é uma estimativa moderada para o capital
de giro de indivíduos e de empresas. Esses recursos são
recursos catiVos, porque não podem ser aplicados, devido à necessidade de liquidez absoluta nem no ouro nem
no dólar. Então, nós estamos verificando que aparentemente e:ro:iste a possibilidade de se fazer coisas desse tipo e
os bancos teriam uma redução nos seus spreds. Agora, as
taxas de juros cairiam riO ·mercado? Par~ce que não. A
experiência de medidas anteriores indicam que_não cai- riam. É nesse momento que se podia ter a{guma medida
de controle ou os bancos oficiais trabalharem com taxas
menores, e o ·cliente entra nos bancos que quiserem. Essas questões todas são de extrema importância, porque
os bancos pequenos não agUentaram a especulação financeira ou os fluxos da especulação financera. Quarido
o Governo colocava papéis com 22% de correção monetária, e hoje com 16, não faz muita diferença, a captação
dos CDBs pelos bancos privados ou pelo sistema bancário exigia a remuneração de 22 a 27%, fora a correção,
e os empréstimos de 30 a 50% ou até mais. Então, se se
inviabilizar o sistema produtivo, se ê um componente inflacionário mais importante na economia brasileira, começou a inviabilizar o próprio sistema bancário. Os bancos pequenos não agUentaram; os que sobreviveram estão_ desejosos de corrt!r para _Se associarem ao capital estrangeiro para tentarem ficar ainda. Os bancos médios
não estão agUentando e os grandes também não. Então,
quando se procura uma solução para este sistema, não se
estã pretendendo punir o sistema bancãrio; é recolocar o
sistema bancário no seu papel verdadeirO e dar condições de sobrevivência ao sistema bancário privado. O
esquema a tua!- e eu quero dizer com 22ou 16% decorreção monetária não faz diferença -:- é um sistema que
p·ossivelmente levarâ a uma estatização do sistema bancário, pela própria incapacidade de sistema produtivo
em tomar recursos. A decomposição dos ati vos do banco
é decorrência dos altos custos do dinheiro. E hã-inclusive
em áreas do úoVCrno muitas pessOas qrie louvam como
o setor privado conseguiu se ajustar diante das altas de
juro-s e o sistema estatal não._Ora, o sistema estatal foi jogado compulsoriamente. O SiSteina privado fugiu do endividamento, as empresas que podiam; as que não poM
diam, po"rque não terem cacife para ir ao mercado acionário, ao riiercado de cap1tais, elas estão endividadas e
em situação de deteriorízação crescente, comprometendo os ati vos dos bancos. Então, o que se pretende é viabilizar, digamos, o Orçamento Fiscal ficar livre desses
custos absurdos da especulação e com isto se poder governar o País e se dar condição de sobrevivência ao seta r
privado, produtivo e ao sistema financeiro privado. Mlif..to obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) -,-Atll"> de encer-_
rar eu queria questionar o Prof. Décio Garcia Munhoz
sobre um dado, para efeito da compatibilização das informações desta Comissão. V. S• disSe-qUe a conra de petróleo era, neste ano, de 5 bilhões de dólares. Eu acredito
que está incluído nesses 5 bilhões o petróleo para ser processado aqui e reimpoftado, o que daria, conta líquida,
cerca de mais de 3 bilhões de dólares.
O SR. DÉCIO GARCIA MUNHOZ-,- De fato, mais
a previsão que eu- fiz com base, rios dados disponíveis ê
que nós teríamos 6:200 de impOrtações e dais bilhões e
põUco de exportações. Então, seriam três bilhões e meio
a quatro Hquidos de crédito.
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assistir o depoimento do Sr. Henry Reistcult solicito ;t V.
Ex-, seja dada prioridade ao pedido das notas taquigráficas desse depoimento.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Ele já distribuiu
uma nota, que espero tenha sido enviada ao seu gabine-

te.
Cumprimento o Professor Décio Garcia Munhoz pelo
seu esclarecido depoimento, e agradeço a V, S• presença.
Declaro encerrada a reunião,
16• REUNIÃO, REALIZADA
EM Jo DE OUTUSRO DE 1985
Às nove horas e cinqUenta minutos do dia primeiro de
outubro de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de
Reuniões da Comissão de Economia, presentes os Se~
nhores Senadores Cesar Cais.• Presidente, SeverO Gomes,
Relator, e Virgílio Távora, reúne-se a ComiSsão Parlamentar de Inquérito destinada a investigai" a gestão das
Sociedades de Economia Mista, nas quais a União detenha maioria acionária. Comparecem, ainda, os Senhores
Deputados Wildy Viana, Carlos Eloy e Gerson Perez.
E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que,
em seguida, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente declara abertos os
trabalhos e solicita ao Senhor FranciSc-o de Assis Fonseca, Presidente da DECEGEO, que preste o jurarii.ento de
pra.xe.
Co_m__a palavra, o depoente discorre sobre a economia:
do Brasil no setor mineral e sobre os trabalhos de pesquisa geológica realizados pela Vale do Rio Doce através da
DOCEGEO.
Antes de facultar a palavra aos Senhores Parlamentares o Senhor Presidente solicita aO depoente alguns esclarecimentos relacionados aos assuntos que expôs.
Na fase interpelatório, usam da palavra, pela ordem,
os Senhores Senador Severo Gorries, Deputados Carlos
Eloy e O!!r:s:on Perez.
Finalmente, o Senhor Presidente agradece a presença
do Sen_hor Francisco Franco Fonseca e determina gue_ as
notas taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas sejam
publicadas, em anexo, à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA I6' REUNJÀO DA COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO
DESTINADA A INVESTIGAR A GESTAO DAS
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, NAS
QUAIS A UN!AO DETENHA A MAIORIA
ACIONÁRIA, REALIZADA EM /P DE OUTVBRO DE I985, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. FRANCISCO FRANCO DE ASSES FONSECA, PRESIDENTE DA DOCEGEO,
QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA A UTORlZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador Cesar Cais
Relator: Senador Severo Gomes
(Integra do apanhamento taquigráfico.)
O SR- PRESIDENTE (Cesar Cals) -Iniciaremos os
nossos trabalhos ouvindo o depoimento do Dr. Francisco Franco de Assis Fonseca, que é Engenheiro-de Minas,
formado pela Universidade Federal de Minas Geraís, em
1961, trabalhou 2 anos na ENCOME, 4 anos na Man~
nesmam, portanto tem 6 anos de empresa privada, e des~
de r9"67 presta serviços à Vale do Rio Doce; é Presidente
da DOCEGEO desde 1979.
Convido o Dr. Francísco Franco para proferir o jura~
menta.

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio TávQr_a.

O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA - Juro, como dever de consciência, dizer toda ver~
dade, nada omitindo do que seja do meu conhecimento,
sob quaisquer fatos relacionados a cargo dessa Comissão
Parlamentar de r_nquêríto, que investiga a gestão das so~
ciedades de economia mista, nas quais a União detém
rnaioda acionária.

Q SR. VIRGILIO TÁVORA- Pela impossibilidade
qUe a maioria dos componentes desta Comissão teve de

.o Dr. Francisco Franco de Assis Fonseca,

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Com a palavra
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O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSEExm~' Sr, Senador Cesar Cals, Presidente da C o~
missão; Exm~' Sr. Senador Severo Gomes, relatar· dà Comissão; demais parlamentares, senhores e senhoras:
Sinto-me honrado com o convite para prestar depoi-

CA -

mento perante esta ComisSão, -pã"rticularn1ente neSta fase
histórica tão importante qUe estamos vívenCI.o, Oil.de-0
poder do Parlamento novamente se afirma, o que é certamente de grande importância para as ínstltliições democráticas. Estamos, hoje, vivendo uma fase muito
agradável neste País, de reabertura democrática, e o Parlamento, certamente, teve uma função primordial nessa
transição,_ Por isso é que me sTrito parHciihlrrõ.ente honrado em comparecer hoje, aqui, Para pfesülf depCiímf:ri-

to.

Vamos, inicialmente, Com a permissão dos Srs. Parla:~
mentares, fazer uma exposição Sobre os trabalhos de pesquisa geológica realizados pela Vale do Rio Doce, atra~
vés de sua controlada Rio Doce Geologia de MineraçãO,
a qual tenho a honra de dirigir. Para facilitar a exposição
eu pedirira permissão para usar algumas trans-parências.
Antes de entrarmos propriamente no assunto desta
palestra, queria mostrar alguns números sobre a econo~
mia do Brasil no setor mineral.
( l' transparência)
(Publicada em anexo)
Como os senhores vêem no quadro, a produção mine~
ral brasileira tem um valor de USS 7 bilhões, em 1983; no
mesmo ano, a importação brasileira de bens primários
foi de mais de 9 bilhões de dólares- isso, para um valor
do Produto Interno Bruto de USS 2t0 bilhões. O valór
da produção mineral dos insumos mineii:tis llâ.SícOS~riO
Produto Interno Bruto foi de aproximadamente 8%: Es~
ses insumos são absolutamente básicos para a economia.
Apesar desse pequeno valor, sem eles não existe uma
economia industrial, o que mostra o poder multiplicador
desses insumos fundamentais.
(transparência)
(Publicada em anexo)
Neste quadro, que tem mais ou menos os mesmos-nUmeros, o fato importante cjue se nota ê que o Brasil, apesar da imensidade do seu território, ainda 6 um País que
depende pesadamente de produtos primários "impOrtados. Isso se deve principalmente ao peso do petróleo. O
petróleo entra com mais de USS 7 bilhões e o déficit do
nosso balanço de produtos primá.rios e produtos com
uma primeir-a fase de industrialização é de 4 bilhões de
dólares. Quer dizer, se excluirmos o petróleo, temos um
superávit no balanço de produtos primários. Mas, com a
inclusão d_o_ pretróleo, temos um grande dêficit.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Isso, em 1983.
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA - Certo. Em 84, ôs dadOS]á ~tão alterados, PfiQci~
palmente devido ao aumento da produção de petróleo.
Para mostrar também o peso do petróleo, o maior produto mineral do Brasil, hoje, é o petróleo. Ele representa
de 3,5 a 4 bilhões de dólares, que é bem mais do que a
produção de minérío de ferro: De qualquer forma, airida
somos grandes importadores de petróleo e ele é o grande
fator de desequilíbrio do nosso balanço mineral.
O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Em 84, tenho a
impressão, se houver déficit será quase nada, porQue o
petróleo baixou para 4%.
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSEC.
CA - Estamos conseguindo superar esse déficit, p-ri.rticularmente devido ao aumento da produção de petróleo.
Vamos entrar, agora, no assunto que realmente interessa, que é o das atividades de pesquisa mineral na Vale
do Rio Doce. Vamos dividir esta exposição em-4 parte~:
o históriCO,-de como, o por que e quais foram os fatos
que levaram a Vale do Rio Doce a entrar na pesquisa mi~
neral, na busca de jazidas minerais; uma descrição rápi~
da do programa de pesquisa realizado. A Pafie niaTSiill:..
portante será a exposição_ dos __!~su~tados obtidos1 guer
dizer, as jazidas que fõiaffi descobertas e diritensionadas
por esse programa de pesquisa e,_ finalmente, darinos os
objetivos atuais, o que se pénSã. -"da contiriúa-Ção deSSe
programa de pesquisa.
Passemos ao histórico, o por que a Vale do Rio Doce
entrou no campo da pesquiSa mifieral, quais foram os fatos, os acontecimentos que levaram a Vale do Rio Doce
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a se transformar numa empresa que dedica uma quantidade __ considerável de recursos à pesquisa de minérios.
·A Vale do Rio Doce foi criada em 1942 e até 1961 ela
não fez nenhuma pesquisa mirieral. Isso é facilmente explicável porque ela foi criada para exportar minério de
ferro e a sua única atividade nessa fase, até 1961, -fo-i a -exportação desse minério. As j3:zídas de que era dlsPi.inha
em Itabira, para o nível de produção da época, eram
enornies. O tx:abalho era o rriesmo de se tirar pedra numa
pedreira. Não se sentia necessida,de e ilão havia ainda
essa perspectiva do aumento tão grande da produção de
minério de ferro. Durante esses primeiros 20 -anos não
houve preocupação alguma em aumentar reservas. Só a
partir de 1962, com o abaixamento dessas jazidas e com
o aumento da produção é que a Vale começou a sentir
necessidade de fazer pesquisas geológicas de minério de
fer{o.- Atê essa época praticamente, ninguêni no Brasil
fazia pesquisa geológica para minério de ferro._ A partir
de 62, então, a Vale foi uma das pioneiras, ou a pioneira,
no trabalho de pesquisa, de cubagem de jazidas de minério de ferro no Brasil. A partir de 65, além da cubagero, da pesquisa geológica de minério de ferro",- houve
necessidade de follzer pes_quisa tecnológica, para aproveitamento de minériOs de baixo teor. Porque os minérios
aproveitados até então eram simplesmente os minérios
que se chamam direct shiping, é só tirar o minério, em~
barcar, e está pronto. A partir de 65 passou a haver a necessidade de remover grandes quantidades de minério di:
baixo teor. lsso levou à necessidade de pesquisar processos para concentrar esse minério. Esses rilinéríos eram
diferentes dos minérios existentes em outras paries do
mundo, onde já havia concentração de "min.ério, como
nos Estados Unidos, na Suécia, no Canadá, e houve necessidade de pesquisar tecnologias próprias, adequadadas para o nosso minério. A Vale do Rio Doce foi, inclu-sive, pioneira em determiríados processos de concentraçàode minério de ferro dQ_minêrio de ferro brasileiro.
Em 66 e 67 houve dois acontecimentos externos à Vale
do Rio Doce, mas que balançaram todo o setor mineral
brasileiro; a d_escoberta das jazidas de bauxita de Trombetas, em 1966, e a descoberta das jazidas de ferro de Carajás, em 1967, Isso, realmente, para nós que trabalháva~
mos na pesquisa de minério de ferro na Vale do Rio Do~
ce, causou um certo abalo, porque essas jazidas foram
descobertas por empresas multinacionais, que estavam
fazendo pesquisa geológica na Amazônia. Os setores
brasileiros de mineração _sofreram um certo abalo ao verificãr que; enqUanto estávamos meio sossegados, com
as nossas grandes reservas no Sul, em Mínas Gerais, empresas multinacionais estaVam fazendo descobertas fan~
- tâsticas, em áreas completamente ínvias e desconhecidas
no Norte-ôó Brasil. Este fato levou a uma reativação do
setor brasileiro de mineraçãO, com- a criação dã. DOCE~
GEO na Vale do Rio Doce, a criação da CPRM, a entrada de empresas nacionais na mineração, empresas de
construção, principalmente na Amazônia, em atividades
de mineração. Em 1971, a Vale do Rio Doce criou uma
subsidiã:ría, uma empresa co-ntrolada, a __DOCEGEORlo Doce Geologia e Mineração - com a firlãfíáaâe Oe
fazer pesquisa de minérios não~ferrosos no Território
brasileiro.
Vamos ver como se desenvolveu, ao longo do tempo, o
-programa de pesquisa da DOCEGEO, que foi iniciado
-em 1971. Os objetivos deSSe piCigr3.rria eram a descOberta
e o dimensionamento principalmente de jazida de metais
nào~ferro~oS. Nessa época, o Brasil era carente em reservas de metais não~ferrosos. Já. havia descobertas importantes de bauxita, de alumínio. Mas, de outros metais
não-ferrOsos, como cobre, chumbo, zinco, estanho, as
reservas conhe_cidas eram muito pequenas e o Brasil era
importador de todos esses metais.
A Vale do Rio Doce criou então, através dessa sua
controlada- a DOCEGEO _.:.-uma est"rlllUiã.-OePeSqui~
sà ati va, descentralizada e desvinculada do peso adminis~
tratiVo da empresa, que tivesse agilidade suficiente para
trabalhar em áreas ínvias e, ao mesnio tempo, procurou
absorver e desenvolver tecnologia de pesquisa. Isso fOi
_conseguido principalmente p_or contratação direta de
técnicos estrangeiros, uma formà de -transferência de tecnologia que cOnsideramos -a mais eficiente poSSível, pois
acreditamos que se consegue uma melhor transferência
de ~ecnologia através da contratação d~ técnicor e da
contratação de empresas; contratando diretamente tec~
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nologia estrangeira, técnícos estrangeiros, mesmo que tenha que pagar regiamente esses técnicos, se consegue
uma transferência de tecnologia melhor do que através
da contratação de serviços inteiros, e isso foi o que- a
DOCEGEO fez. Ela chegou a ter muitos geólogos estrangeiros no SC!-1 quadro no início de operação e hoj~
podemos dizer, sem falsa modéstia, que o nosso quadro
de geólogos não deve nada aos quadros de geólogos estrangeiros. Tanto que as empresas estrangeiras que vem
fazer pesquisa no Brasil não trazem mais técnicos estrangei~os. Elas contratam os técnicos aqui mesmo. Hâ técnicôs tão bons quanto os estrangeiros, com a vantagem de
falar português e conhecer bem o País.
Uma outra característica da atuação foi o trabalho
persistente e de longo prazo. A pesquisa geológica, mtii~
tas vezes, devido ao longo tempo para produzir resultados, leva a um certo desânimo. Passa~se anos e anos sem
se con~eguir resultados. Há necessidade de persistir, mes~
IDo-que se saiba que estã no caminho certo.As áreas de atuação da empresa foram principalmente
nos ambientes geológicos onde se sabia que existiam
condições favoráveis para procurar os metais nãoferrosos, de objetivo principal, como alumínio e cobre,
procurando co_ordenar isso com as âreas de interesse da
Vale do Rio Doce, e procurando também trabalhar próximo de outras jazidas jâ conhecidas, proque é um indí~
cio de que pode existir mais; foi uma tâtica que funcionou no nosso programa de pesquisa, procurar jazidas
próximas de outras que já haviam sido descobertas antes, embora, como depois vamos ver, tivéssemos descoberto j_azidas imp_ort~ntes etJllugares onde não se esp~ra~
va encontrá-las. A forma d~ procurar próximo ou em
âreas parecidas com as áreas onde existiam jazidas leva a
resultados bastante fãvOráve!s e mais rápidos.
Vamos apresentar, depois, o dimensionamento do
nosso programa, isto é, c.omo se chegou a programa de
determinado tamanho, porque ê algo bastante difícil,
num programa de geologia, dizer de que tamanho ele
deve ser, porque num pals como o Brasil, com a nossa dimensão e com as nossas características, um programa de
geologia pode ser de qualquer tamanho, ele pode ser tã.o
grande quanto se queira, sem se dizer que se está fazendo
desperdíCio ou alguma coisa que não seja necessária.
Simplesmente a empresa acaba não podendo suportar
um programa tão grande. Então, ele tem que ser dimensionado arbitrariamente, a partir dos recursos que a em~
presa dispõe. Isso é que limita o trabalho. Se um grupo
de pesquisa com o nosso quiser propor um programa
três ou quatro vezes maior ao invés daquele que está sendo executado, ele pode propor, executar e trabalhar perfeitamente com um programa muito maior. Mas, co~
meça a gerar um peso muito grande para a empresa, porque é ~:~m programa de alto risco, um programa que pode
dar muito resultado e pode nào dar resultado nenhum,
entã?• ele tem que s.er dimensionado, arbitrariamente, a
parttr dos recursos que a empresa possa alocar àquele
programa a risco total.
Isso é um dimeilslonam-ento -arbitrário do programa.
Nós vamos ver como chegamos a essa dimensão.
Vamos mostrar, então, os recursos que foram investidos, até hoje, em pesquisa geológica e como foi a evolução disso ao longo do tempo.
Nesse mapa do Brasil, essas áreas que estão em vermelho são as áreas favorâveis, - é um mapa bastante sim~
plificado da geologia do Brasil -essas áreas em verme~
lho mostram as ãreas favoráveis a esse tipo de minerais
que estávamos procurando, quer dizer, alumínio, alumí~
nio não, alumínio está mais naquela faixa do Amazonas,
ali, onde está em amafelo e azul; o alumínio ocorre em
ambientes geológicos diferentes dos outros metais nãoferrosos. Mas, o ferro, o cobre e os outros metais nãoferrosos ocorrem particularmente, principalmente, nesse
ambientes que estão em vermelho aí, que, como se vê, é
uma grande parte do território nacional.
E, nós concentramos principalmente nas áreas em que
a Vale do Rio Doce já tinha i.nteresse, quer dizer, em Min_as Gerais, aí surge Gqiãs, Bahia, próximo à região sul,
onde a Vale do Rio Doce atuava, e na região dos Carajás, ali n~ sul do Pará, onde já existia a pesquisa de ferro,
em assoctação. com a U.S.S_teeL No tempo da fundação
DOCEGEO, a U.S.Steeljá estava pesquisando, em asso~
ciação com a_ Vale, as jazidas de ferro lã do CaraJâs.
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Esse, ~ntão, é o orçamento qUinquenal de prospecção
_geológica da DOCEGEO .e da Vale, quer dizer. a Vale,
junto com a DOCEGEO llêsse período de 86 a 90, está
gastando na ~Jrdem de 40 milhões de ~ólares, por ano,
em pesquisa e em estudo para implantação de novos pro~
jetos de mineração. Desse total, como falei, dos 17, 18
milhões de dólares , seria i pesquisa geológica, isto ê, a
busca e o dimensionamento de jazidas. o restante já são
estudos de viabilidade, de engenharia, de desenvolvimento de minas, que dá
total, então, de 40 e_ poucos mi~
lhões de dólares, por ano, em estudos para implantação
__
de novos projetas de mineração.
Eu acredito que nenhuma outra empresa de mineração
do Brasil está gastando esse volume de dinheiro em implantação de novos projetas. Deve ser o maior programa
brasileíro. A maior parte dissO, atualinente, é em projeto
de ouro e em estudos das minas de cobre também.

óxíto de fósforo. E, junto com essa jazida, ocorre umaja~
zida de nlóbio, que é uma jazida. em escala mundial, bastante grande; é a segunda maior jazida de nióbio do
mundo. Mas, acontece que a primeira é 10 vezes maior
do que esta, que é a jazida de Araxâ, que pertence a
CBNM. Então, essa jazida, embora seja uma jazida imPortante e grande, ela fica obscurecida pelo tamanho da
primeira jaZida de nióbio do mundo, que é a primeirajaw
zida de Araxá. lá em Barreiro, que pertence a CBNM,
que tem uma reserva quase 10 vezes maio!;" que essa, com
um teor duas vezes mais alto. Mas, de qualquer forma, é
uma jazida importante de nióbio.
Esse mapa mostra, então, as âreas, cujos direitos minerais pertencem à Vale do Rio Doce, na chamirié vulcânica de Itapira.
Esse círculo, mais ou menos arredondado, que os srs.
vêem em volta, são os limites dessa chaminé, desse tomo
de rochas. Esses tomos de rochas vulcânic?s são muito
il;lteressantes, Ctes ocorrem em grande -número, número
considerável, no Brasil, e pode-se dizer que a maior parte
deles são portadores de importantes reservas minerais.
Para se ter uma idéia, só nessa faixa Sul do Brasil, existem, se não me engano, 9 tomos vulcânicos importantes
desses, que se estendem, desde o Estado de Santa Catarina até GOiás. Só em Minas Gerais, tem 4 ou 5 e todos
eles estão relacionados a importantes jazidas, por exemplo, em São Paulo, as jazidas de fosfato de Jacupiranga;
em Minas Gerais, as jazidas de_ Poços _d~ Cald_a$_, _de
alumínio e de urânio; em Araxá, as jazidas de nióbio do
Barreiro, esse tomo fica a uns 30 quilômetros ao sul de
Araxã e ele contém importantes reservas de minério de
titânio, de fosfato e de nióbio.

Nesse-quadro, estão, na primeira linha, as vendas de
minério de ferro da Vale do Rio Doce em mHhões de to-

neladas; na segunda, o fat_uramento em dólares; na terceira, o f<ituramento em cruzeiros e, aqUi, nesta linha, o
investimento em pesquisa geológica, ao longo do tempo,
desde 1971 até 1984, e, nessa última, a relação entre o
que foí investido em pesquisa geológica e o faturãmeilto
total da empresa.
Então, nós vemos Ciue essa relação, que ê o fndice de
indicativO do estorço ~:ealizado ~m pesquisa, anda aí entre 1,5 e 2%~ quer dizer, isto ê o total de recursos da empresa, o total faturado que é investido, a fundo perdido,
em pesquisa geológica.
Agora, como saber seisso.é muito ou pouco para uma
empresa como a Vale do_ Rio Doce? Não se tem muito
critério, para -í:Ssó._Aiiâs, o únicõ critério que nós -usamos, até hoje, é a comparação com outras empresas multinacionais de grande porte. Chegamos à conclusão que é
um índice razoável, quer dizer, as grandes empresas de
mineração_ do mundo investem mais ou menos nessa õt-dem, menos de 2% dos seus recursos em pesquisa geológica pura.
Na realidade, a
do RiO bOce investe bem mais
que isso em pesquisa, porque investe tarnbém em pesquisa tecnológica e investe já em prójetos m:ilS ã.Cifantados,
mas que ainda são projetas de riscos, quer dizer, projetas
que ainda não se conhece a viabilidade, mas que já há necessidade de desenvolver engenharia, para estudo de viabilidade. No fim, ela ínveste em pesquisa, em implantação de projetas ainda fl:ãO definidos, quer dizer, que
não se tem certeza se vão ser implantados ou não, pesquisa de risCO~ ela deve_ investir talvez uns~% _d_Q_seu _faturamento.

vare·

Esse quadro mostra o dimensionamento, porque, para
medir um trabalho como esse, o dinheiro não é urnç. unidade muito adequada, por que o dinheiro em__dólar tem
problema _can:tbla.J, tem problema de compressão salarial, grande parte do nosso trabalho é salário. Então,
uma forma mais adequãda de ver o tamanho do programa seria o número de técnicos trabalhandO riesse programa. Por aí, a gente vê que houve um crescimento muito
grande do programa, até 1976, houve um crescimento
muito rãpido e, nessa época, começaram algumas dificuldades financeiras da empresa, da Vale do Rio Doce.
A Vale do Rio Doce- decidiu que não podia continuar
crescendo da_quela forma 1 houve uma diminuição do
programa de pesquisa, em funçaõ das dificuldades financeiras, até o mínimo que foi em -?g:-Dej)õls, com a folga
financeira, com a solução aos problemas finan_ceiros, a
Vale retomou novamente o programa de pesquisa e, hoje, estamos, em número de técnicos trabalhando, estamos no mesmo nível que estávamos hâ 10 aDas, em 75.
Isso sã.o dados daquele quadro anterio_r, em gráfico,
mostrando a evolução dos investimento-s--em --pescjuísa
geológici, expressos em dólares, desde 71, até 85.
'
Aqui, estão os gastos totais em pesquisa geológica; foram divididos em duas fases. Nós temOS dU.ã!dases de
pesquisa: uma, que é a descoberta de jazidas e outra, que
é o dimensionamento das jazidas já descobertas. S~o
duas fases bem distintas. A soma desse co_m esse é que dá
esse.
Aqui, nesse perfodo, mr srs. notam que nós normalmente gastamos mais em descobrir jazidas do que çm dimensionar jazidas. S.ó _aqui que houve uma -inversão,
porque coincidiu com a descoberta da grande jazida de
cobre, lã, de Car:ijás, onde fOi necessâ.ria Uma concentração _de .~fo~ço para o dimensionamento desSa jazida,
que comctc!_tu JUStamente_com o pico de gastos em pesquisas geofó&fêas.
Aqui, inóstra o grande crescimento inicial, aqui houve
um máximo de número de pessoas, cento e dez geólogos,
os gastos continuaram aumentã.ndo, apesar da diminuição do quadro, porque havia muito serviço contrata- do, muito trabalho de sondagem a ser feito~ Mas, de 76
para frente, pOdemos considerar que tenf:i-mos estabilizar o programa, porque um programa desse evidentemente, não pode crescer c;ontinuam_ente; ele tem que ser
limitado a um determinado nível e está af situado, na ordem de 16 milhões de dólares, por ano. Este ano, estamos gastando 16 milhões de dólares e, no ano que vem
estamos pretendendo gastar um pouco mais, talvez 1 t 7
ou 18 milhões de dólares em pesquisa geológica.

um

Vamos ver, agora, então, os resultados dos trabalhos
realizados. Uma parte do trabalho _foi para o dimensionamento dejazidasjá conhecidas, quer dizer, quando entramos COJ!l o programa de pesquisa geológica, já entramos dimensionandosjazidas que já eram conhecidas antes, jazidas de titânio, fosfato, que a Vale do Rio Doce
adquiriu na parte oeste de Minas Gerais .. E, ao mesmo
tempo, existia o programa de descoberta e desenvolvimento de novas jazidas, em áreas onde não se conhecia
nada ou se conhecia muito pouco da geologia.
Este programa, depois de 15 anos de trabalho, resultou em descobertas de_ algumas grandes j~zidas, principalmente de alumínio, de cobre_e_de ouro.· Esses sofram
os metais em que tivemos realmente um sucesso muito
grandé no nosso trabalho.
E; qu:indo se procura jazida, normalmente, para cada
elefante, acha-se uma porção de ratinhos, quer dizer,
acha-se uma jazida grande e uma porção de jazidas pequenas. Então, foram encontr~da.s jaz_iôas men_ore:s de_
estanho, tungstênio e níquel, que são jazidas de pequena
dimensilo e não se comparam com as grandes jazidas encontradas daqueles outros metais, de alu_mínio, cobre e
ouro.
Agora, vou mostrar um outro slide daquelas jazidas de
titânio e fosfato, que jã eram conhecidos, antes do programa DOCEGEO, que foram adquiridas pela Vale do
Rio Doce no oeste de Minas Gerais.
Antes disso, vou mostrar um mapa mostrando a localização das reservas de minério da Vale do Rio Doce em
lodo o Brasil.
(Transparência)
(Publicada em anexo)
Aí, em números, o património mineral da empresa em
minério de ferro e manganêS. ·o -mlnétio de ferro está cfividido em duas partes, que ê de alto teor itabirítico. O
minério de alto teor é o minério que não p-recisa de tratamento nenhum; é um minério que é só minerar, peneirar,
embarcar e vender. Itabiritico ·e um minério já mais dificil, minério de muito menor valor, porque precisa ser
concentrado, para obter um produto vendável.
A Vale tem, só em Carajâs, quase 18 bilhões de toneladas de minério de ferro, que é certamente, de longe, a
mai()r reserva de ferro do mjlndo, talvez, seja mais do
que todas as outras reservas de minério de ferro de alto
teor do mundo juntos, embora o ferro seja muito abundante, sob a forma de minério de baixo teor, que pode
ser concentrado~
A jaZida de manganês, a Vale tem 3jazidas de manga~
nês, urna, lã no Carajás, com 45 milhões de toneladas, e a
_paiticipãção na jazida de Urucum, Mato Grosso~ e uma
outra pequena jaiida de mangaOês, lã, em Carajás, com
3 milhões de toneladas.
Essas então, são as reservas de titânio e fosfato e nióbio, embora titânio, fosfato e nió_bio em questã_o de uso,
sejam minerais que têm uso completamente diferentes,
nas nossas jazidas, eles ocorrem juntos, na mesma jazida,
por isso são apresentados em conjunto aí e eles ocorrem
nas duas jazidas que a Vale adquiriu direitos minerais
delas em 68 ou 69, no oeste de Minas Gerais, na região
de Ta pira e de Salitre. Ela detém, então, a reserva de 340
milhões de toneladas de minério de titânio, com 20 e
poucos por cento de óxito de titânio, e essas jazidas de
fosfato, que são, na outra figura vamos ver, fazem parte
da mesma jazida, estão junto com o minérlo d~ titânio, e
minério de fosfato, 900 milhões de toneladas, com 8% de

Aqui, em vermelho, temos minério de titânio. Aqui,
uma cobertura estéril, em verde, o minério de fosfato,
aqui, estã a jazida de nióbio.
Atualmente, existe uma das maiores minas de fosfato
do Brasil, que está implantada nesta jazida e está produzindo fosfato, a partir dess_e minério, -e reirio'Vi:ndo esse
minério titânico que estã sendo estocado e já existe uma
planta semi-industrial de beneficiamento de titânio produzindo concentrado de titânio a partir desse minério.
Esse aí e a jazida semelhante a esta, que fica a uns 100
quilômetros ao norte de Araxá, que é a jazida de salitre e
que são _duas chaminés vulcânicas juntas.
Essa aO norte, aqui, são duas ch~minés gêmeas. Essa
ao norte é a chaminé de Serra Negra, que não ê miner'ali~
zação, até hoje não se conhece minérios associados a ela.
Essa aqui é a chaminé de salitre, on-de a Vale do Rio
Doce detém áreas com reservas importantes de titânio e
de fosfato. Jã estão sendo feito estudos, mas, atualmente,
a jazida já é cubada, mas, os trabalhos, estão-mais concentrados na outra jazida, onde as condições logísticas
são melhores, está mais próximo de Araxá e já existem
instalações industriais.
Dando continuidade à apresentação do patrimôriio
mineral da Vale do Rio Doce, gerado pela pesquisa geológica; temos as reservas de bauxita_. m(n_ério de alumínio, detidas pela Vale do Rio Doce, Es~ão em .toçias essas
regiões, Trombetas, Ameirim, Paragominas, outra em
Paragominas assqciada com a RTZ, associação entre a
Vale e a RTZ, uma pequena reserva em Carajás e a reserva de Tiracambu, que foi a nossa descoberta mais rec-en~
te e mais interessante de bauxita, apesar de ser a menor,
porqUe é uma jazida muito boa e_m tennos de cçmdiçôes
de lavra, localização, é a jazida mais valiosa de bauxita
qúe "teino'S, exceto a de Trombetas, que é maior e muito
boa, mas a de Trombetas a Vale do Rio Oo_~~ está lá_ associada com a Mineração Rio Cirande do Nortr;; detêm
--~~__46% do capital ~p~sar de ser a maior acionista.
O SR. FRANCO- Qual é a localização de Tiracambu?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS FONSECA- Tiracambu fica no Estado do Maranhão, a 30 km da ferrovia, quase na divisa com o Pará.
A reserva total d~ bauxita está na ordem de 2,5 bilhões
de toneladas. Para ter um termo de comparação, a reserw
va brasileira de bauxita é estimada em 4,3 hilhões_d_e to~
neladas, o que dá mais da metade da reserva brasileira de
bauxita. A reserva brasileira de baux:ita é a_ t~rceífa. do
mundo, sendo inferíor apenas à da Austrália e da Guinê,
na África~
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Temos também reservas de bauxita metalúrgica, que é
um tipo especial mais valioso de bauxita, é uma bauxita
com baixo ferro, que se presta ao uso para fabricação de
refratãrio. A bauxita citada acima é metalúrgica, a citada
abaixo é a bauxita refratâria. f: um material muito inte-

Esse mapa mostra a localização das jazidas de bauxita
da Vale do Rio Doce: em azul, temos a região de Almeirim, na margem esquerda do Amazonas; em rosa, a região de Paragominas, onde estão as maiores reservas d6
bauxita, não só da Vale do Rio Doce mas do Brasil, elas
são as maiores mas não são as melhores, elas têm certas
condições que tornam a lavra difíCil e as condições de localização para escoamento também não são muito favorã veis. A bauxita, como ~ um material de baixo valor,
tem que estar próxima de um porto_ ou de uma ferrovia
para que se torne ec-onómica. Fazer uma infra-estruttiiii
muito grande para a bauxita é uma coisa um pouco
problemâtica,- porque os volumes de Produção são bem
menores do que os de minério de ferro. Temos, em verde,
a região de Tiracambu, onde estão localizadas as melhores reservas, melhores não só pelas suas características
como jazida, mas porque estão perto da ferrovia, são fáceis de lavrar e estão perto da ferrovia de Carajãs~-E uma
pequena reserva de Carajâs, que tem problema de qualidade inferior e é de difícil uso para a metalurgia.
(Transparência publicada em anexo.)
Esse é um mapa geológico da região de Paragominas e
Tiracambu, em conjunto, Mostra bem a localização de
jazida de Tiracambu em relaçãq à ferrovia; aqui estâ a
ferrovia de Carajás, jâ é a alteni.Ção, e aqui estão· as jazidas de Tiracambu, descobertas há 3 anos, e hoje sã.o as
melhores jazidas de bauxita que temos.
Essas outras que hoje são quase reservas estratégicas,
bastante grandes mas que as condições económicas para
lavra a curto prazo são mais difíceis.
Essa é uma seção da jazida de Tiracambu,
mostrar, ilustrando o fato,_ de que o volume de reservas muitas vezes não é tão importante, são mais importantes
condições para a lavra. Essa jazida de Tiracambu tem
condições de lavra muito favorâveis por causa da espessura da camada de minério que é muHo grande, de 2 a 3
metros, e do fato desse material duro, laterita bauxítica
está por baixo da camada de minério. NasjãzidaS de Paragominas, que são bem maiores em reserva, as· camadas
são muito mais finas e a camada de material duro estâ
por cima. Então, temos casos de jazidas que podem ter
reservas cinco vezes menores, mas que, em valor e_conômico, a curto e médio prazo, têm um valor muito maior
do que a outra.
Esse é o mapa da região_de Almeirim, onde nós jâ pesquisamos bauxita hâ bastante tempo. Os trabalhos hoje
estão sendo conduzidos mais devegar, e estamos concentrados nessa ârea que fica próxima ao rio Amazonas,
próxima a um porto para navi-o;· c-om águas profundas.
Seria viãvel, se o mercado melhorar, a implantação de
uma mina de bauxita nessa regiã-o devido à proximidade
do porto.
Essas outras áreas são também típo reserva estratêiíca, elas estão mais distantes e as condições desses depósitos não são tão boas como as de Tiracambu.
Estamos aí com a apresentação do patrimônio mineral
da Vale do Rio Doce, com a reserva de cobre e de ouro.
Realmente, a maior realização do programa de pesquisa
da Vale do Rio Doce foi a descoberta dejazicfas de Cobre
na região de Carajâs, principalmente, e uma na região da
Bahia. Mas essa é- quase que uma continuação da jazida
de Caritíba, cujos dir~Hos pertencem a-Vale do Rio Doce, foi pesquisada pela Vale do Rio Doce.

Brasil, já se sabia que o Brasil era potencialmente rico
neste minér.io. Quando nós começamos a procurar minério de cobre, havia inclus~ve os pessimistas que diziam
que o Brasil não tinha condições para ter grandes jazidas
de cObre, havia idéias de empresas brasileiras fazerem
pesquisa de cobre no exterior porque aqui não havia. E o
nosso problema de pesquisa revelou, próximo ao ferro"
de Carajás, uma jazida muito grande de_ cobre, tamanho
gigante, com cerca de 9 rriilhões de toneladas de metal.
Para se ter uma idéia do que representa esse tamanho,
todas as outras jazidas de cobre conhecidas no Brasil,
juntas, não chegam a 3 milhões de toneladas de metal
contido. Só nessa jazida temos mais de 9 inilhões de toneladas, quer dizer, ê três vezes maior do que todo oresto das jazidas de cobre do Brasil juntas. :ta única jazida
que pode vir a representar uma auto-suficiência, ou quase auto-suficiência do Brasil em cobre. Associado com
ela, essas jazidas normalmente são polimetálicas, elas
têm outros valores metálicos junto. No caso da jazida de
Salobó, os outros valores metálicos são principalmente o
ouro, que sairiam como subproduto, a prata e molibidênío. Juntando todos esses outros valores, teríamos um
acréscimo que nós calculamos ser da ordem de 20 a_30%.
Essas jazidas teriam 75% do valor contido, que seria
cobre, e 25% na ordem de grandeza que seria ouro, prata
e bolibidênio que seriam aproveitados como subproduto.
Estimas ainda pescjuisando na área. Unia jãzida dessas certamente nunca ocorre sozinha, ela pode até ser a
maio-r da região, porque, é lógico, se encontra o que é a
maior e mais fácil de achar primeiro, mas já se sabe que
existem vâi'las ou tias jazidas de cobre. A outra principal
que estamos pesquisando atualmente é a jazida do Pojuca, que estã com uma reserva de 60 milhões de toneladas
de minério. Mas nós já temos indicações que ela deve ser
bem maior, no mínimo o dobro do que e"stâ ali. A continuidade da pesquisa vai revelar uma reserva bem maior.
Temos quase certeza que existirão outras jazidas de
cobre nessas faixas, como vou mostrar no mapa. Abaixo,
temos as reservas de ouro da Vale do Rio Doce. Uma
das principais reservas é o ourã associado ao próprio minério do cobre do Solobó, mas essa jazida não pode ser
minerada para ouro, ela tem que ser minerada-- Para
cobre e ouro ou seria um subproduto. As reservas principais de ouro da companhia são as reservas d_e Araci, do
Pará, que foi uma descoberta do Programa de Pesquisa
da DOCEG EO, que tem um potencial de_umas 200 toneladas de ouro de reserva, embora seja um potencial, jazidas de ouro não conseguem ser medidas assim com-precisão, como se mede uma jazida -de ferro, elas vão Sendo
descobertas, o potencial vai sendo revefado à medida em
que a jazida entra em posição. Mas, de qualquer jeito o
ambiente é muito favorável, os indícios são ótimos, e sabemos _que temos boas jazidas de ouro na região de Araci, na Bahia. E coisas menores no Pará, esta região do sul
do Pará é muito promissora para ouro, mas com o
problema do garimpo fica um pouco complicado de fazer pesquisa lá devido à interferência com a atividade garimpeira.
Esse é um mapa geológico da região de Carajâs, que jâ
foi mostrado anteriormente pelo Breno, na exposição
que fez na s_emana passada, mostra as várias fonnações
rochosas de Carajás com as quais estãó associados os diversos minérios ·metálicos. Carajãs é uma grande província de ininéríos metãlicos, embOra faltem Já outrOs bens
minerais essenciais, coino, por exemplo, o ca]cãrio que
tem muito pouco, infelizmente nãg tem carvão._ :t: uma
província de_minérios metálicos. Nessas faixas em roxo,
temos as formações ferríferas, estão aqui as enormes re-.
servas de minério de ferro de Carajâs. O programa de
pesquisa realizado a partir de 1972, pela DOCEGEO,
nessa área, revelou essas reservas de cobre associadas a
esses outros tipos de rocha. E reservas de ouro, também,
_a associadas a esses outros tipos de rocha. Já existia também a reserva de manganês, associada a esse tipo de rOcha. e a esse tipo já eXiste também as três reservas de Carajâs. E as reservas de cassiterita, de estanho, que são assocfadas às nossas granítica~~- ~ui em vermelho.

A realização mais importante do nosso programa foi a
descoberta dessas jazidas de cobre em Carajâs-. IsSo porque quando nós procuramos bauxita, revelamos e dimensionamos quase que metade das reservas brasileiras
de bauxita. Mas é uma coisa que jã era conhecida no

Esse ê o mapa da mesma região, só mais simplificado,
mostrando as faixas anómalas em cobre. ~xiSferh em Carajâs verdadeiros copy-belts, cinturões de_rocbas a_nômalas em cobre, com teores muito altos de cobre. E as jazidas estão dentro dessas faixas, as jazidas são concen-

ressante, pode conseguir um preço mais alto do que a
bauxita metalúrgica, mas também o mercado é bastante
restrito, é um mercado bem menor para esse tipo de material.
Associado à jazida de bauxita de Almeirim, temos
uma jazida de caulim, que também não existe nenhum
plano para desenvolvimento, porque o caulim é um material que está hoje em superoferta, no mundo. Ê dificil
de entrar no mercado de Caulim,jâ tem o mercado meio
saturado.

para
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trações dentro de faixas de rocha que já têm um teor
muito alto, anómalo, de cobre.
Para ver a localização, temos o terminal ferroviário de
Carajâs, temos as jazidas de ferro. e essas faixas anômalas de cobre ocupam uma ãrea mais extensa do que as de
jazida de ferro. Uma grande parte dos nossos trabalhos
hoje consiste em fazer um inventário dessas jazidas, procurando aos poucos, localizar e dimensionar essas jazidas de cobre e outros metais associados que eventualmente existam, como o zinco e outros. f um trabalho
bastante difícil porque nessa região as jazidas não tam
expressão e superfície, elas são completamente mascara_das pela vegetação e pelo solo, diferente das jazidas de
ferro e de manganês; que são as primeiras a serem desco- ·
bertas, porque elas são aflorantes, o geólogo chega e
co_ns"tata que ali existe uma jazida, resta entã.o
dimensioná-la. Nas jazidas de cobre e outros metais, ouro, zinco, etc. não existe nenhum indício de superfície,
são jazidas totalmente sérias. Elas são descobertas e localizadas por métodos indiretos, começa com interpretação fotográfica, interpretação morfológica mas depois
há de recorrer a métodos geofísicos, geoqu(micos. :E: um
trabalho bastante prolongado e caro, atê se chegar a locais on-de se pode sondar e constatar a existência ou não
de corpos mineralizados.
Esse mapa mostra, para dar uma idéia, o tamanho do
corpo cuprífero do Salobó, que tem mais de 4 km de extenção pOr uma largura de 400 metros em sua maior largura. ~ um corpo de minério de cobre de grandes dimensões, comparáveis às grandes jazidas do Chile dos Estados Unidos, embora seja de teor mais baixo do que a do
Chile, menor do que a do Chile e de condições mais difíceis de lavra ,também, não é uma jazida tão boa quanto
as chilenas. Mas, de qualquer forma, em termos de reserva de potencial, de quantidade de metal, é comparâvel às
grandes jazidas de cobre do mundo.
Essa é umaseção geológica da mesma jazida, que mostra a grande profundidade a que ela se estende. Temos
aqui o nível do mar, abaixo da cota zero e estâ aberto em
profundidade, quer dizer, num futuro mais longínquo, se
o cobre melhorar de preço, podia ser desenvolvido em
minas subterrâneas mais profundas para um aproveitamento total dessas reservas; Atualmente, só 40% dessa
reserva seria aproveitável por lavra a céu aberto, uns
60% teriam que ser deixados para aproveitamento futuro, por tavra subterrênea, dependendo, então, da economicidade e da evolução do valor do _cobre. Uma outra
coisa, essa jazida tem uma cobertura muito espessa de
minério alterado.
Isto aqui é um minério que contém cobre, mas ê de
difícil aproveitamento. Então, ainda estamos estudando
se há possibilidade técnico-económica de aproveitamento do cobre contido nessa cobertura. Mas, se não houver, ela seria viâvel de qualquer forma, removendo essa
cobertura, aproveitando só os Corpos de minério sulfetado de rocha primâria.
Isso daí é o chamado greenstone helt de Santa Lúcia;
em língua de geólogo, são faixas de rochas verdes, de
idade muito antiga, de mais de um bilhão de anos, que
sempre Contêm mineralizaçõCS de não-ferrosos ou de ouro. No caso foi o primeiro gr-eenstone belt cujo tipo de
formação geológica jã era conhecido no Canadá, na
Austrália, na África do Sul: esse foi o primeiro localizado no Brasil, embora hoje já se conhe~ram inúmeras for- mações dbssas no Brasil. Esse foi o Primeiro localizado
aqui no País pelos técnicos da DOCEGEO. Fica situado
a duzentos e pOJ.lCO_s quilômetros de Salvador e é muito
rico em ouro.
As nossas principais reservas de ouro estão aí.
Uma e9lsa que acho particularmente curioso é como
os portugueses, nos tempos antigos, não descobriram
ouro nessa região e foram descobrir não digo em Minas
Gerais, onde o minério era muito abundante, mas lâ no
quadrado ferrífero onde se concentrou a grande produção de ouro no tempo dos portugueses. Mas eles descobriram ouro em Goiâs, em Mato Grosso, enl lugares
muito mais distantes do que isso aí, que fica a duzentos
quilômetros de Salvador. Realmente é curioso, para
mim, como isto ficou desconhecido dos -antigos, como
Uina regíãõ- aurífera tão rica ficou desconhecida dos antigos durante tanto tempo. Não sei qual seria a explicação.
Talvez não tivesse havido penetração nessa ârea, porque
o pessoal estava concentrado mais na plantação de cana
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no litoral e não estava interesado em ouro por aí. Oepais. como era uma região plana e eles associavam ouro
a regiões montanhosas, não acreditavam que exiStisSe
ouro em regiões planas, não sei por que essa região ficou
para ser descoberta por nós, agora, na êpoca moderna.
A vale do Rio Doce detém 90% dos direitos mínerais
dessa área aí, que está êm pfoduçãó. A-prlricip-fil concentração, a principal jazida ou _as principais jazidas, que
são inúmeras, são localizadas nesta faixa suL Também
está em exploração o material de superfície, J~rprodUzin
do uns cinqUenta quilos de ouro por mês. Está em andamento um trabalho de desenvolvimento subterrâneo da
jazida e em implantação uma outra mina paia produção
de minério de superfície, nessa regiãp._ existindo vãriils
outras em estudos, para localização de projetas de pro~
duçào de ouro. Acreditamos que podemos chegar a pro~
duzir algumas toneladM de ouro por ano, não sei quan~
to, mas numa previsão otimista, talvez até cínco toneladas de ouro por ano, numa região como esta.
Estes são detalhes da faíxa mais rica daquela região,
da chamada Fazenda Brasileiro, onde fica o principal
corpo aurifero já localizado nesse Gn~en stone beU, que
jâ está com minas subterrânea~ em-desenvolvimento. t
uma jazida bastante promissora, com um teor relativamente alto e acreditamos poder implantar uma mina de
ouro de médío porte-aTpiirá ã-produção de minério sub~
terrâneo. Nessa região, também, já estão produzindo
ouro e a Vale do Rio Doçe, através de sua coordenação
de projetas de ouro, já está produzindo ouro do minério
superficial por um método, por uma tecnologia pioneira, que fo-1_traz_ida~dQ&. Estados Unidos, e a primeira aplicação dessa tecnologia, no Brasil, foi feita por um processo denominado Jixivfação em pilha, que permite o
aproveitamento de minérios de muito baixo teor, desde
que esse minério este::} ii" em ~uperfície e seja barato de extrair. São projetas de rentabilidade muito alta~. às vezes,
em seis meses se paga o investimento. Atualmente, são os
melhores projetas de mineração, no Brasil, são desse ti~
po. de minêrio de ouro em superfície:. Não sOa Vale do
Rio Doce, mas outras empresas estão se dedicando a_ is~
so. É a forma das organizações empresariais produzirem
ouro, paralelamente aos garimpeiros, que são minérios
que nào são garimpáveis não são tratáveis pêlos métodos
mais primitivos dos garimpeiros, teriam queser tratados
pelm; métodos mais sotisficados. Não dá para produzir
por métodos tradicionais de garimpagem, Isso_ é só uma
idéia dos trabalhos de desenvolvimento subterrâneo, aí
nessas faixas vermelhas, e aqueles corpos pretos são os
corpos ricos de ouro, que estão representados nas rampa~ e galerias desenvolvendo atê 60 metros de_ profundidade, para desenv-olvimento desses corpos de minério
que têm, em média, oito, nove gramas de ouro por tone-lada, um mint::rio semelhante aos mínt::rios _clássicos de
Morro Vermelho e outras jazidas de Minas Gerais esse projeto está em desenvolvimento há vár{os anos. 1::
um processo tento, onde se tem que ir incub_a,ndo a reserva com cuidado, preparando a mina para a produçao.
Acredito que em mais dois ou tr~Jlnos essa mina poderâ
entrar em produção, essa lavra subterrânea. Enquanto
isso, vai-se ganhando dinheiro com- a prodUÇão a céu
aberto, que financia ·esse desenvolvimento subterrâneo
que é um trabalho de mais longo praz_o.
terminando a exposição sóbre 0-pafrimóniá riúne:i"al
da Vale do Rio Doce, minérios que a companhia detém
reservas relativamente pequenas e não muito importantes de níquel, estanho, cassiterita e tungstênio, são reser~
vas modestas, embora as de estanho já estejam em.produção, foram arrendadas para empresas nacionais de
produção de estanho. Essa de Antônio Vicente já está em
produção há alguns anos, foi arrendada para, Paranapanema. Outra reserva, lá de Goiás, Pedra Branca, está arrendada para a Goiás Estanho com a associação da Brumadinho com a Metar. As reservas de níquel estão paralisadas, porque níquel desse tipo, níquel laderítico como
esse, hoje, no Brasil, existem inómerasjazidas,jâ existem
minas instaladas, em produção, e não há multo espaço, a
curto prazo, para a implantação de projetas de níquel,
desse tipo de minério, apenas se-fosse um mlhê_río:.sylf~
tado, um minério melhor.
Então. são reservas estratégicas. A reserva de turigstênio é relativamente pequena mas acredito que tenha viabilidade. A idéia da companhia é atrair empresa privadas
'que jâ estejam trabalhando no setor e que queiram se as-
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saciar, fazer alguma forma de negociação nessa jazida,
mas tendo em vista, também, a industr-ialização do mifléfiõ próxütto --ã mina na região de Carajás.
Esse trabalho de pesquisa geológica é_ contínuo não
pode parar e não se pode desanimar; temos que estar
sempre criando novas coisas. Atu~lmente estamos numa
fase que não é muito fácil, porque, apesar das grand'es
realizações do programa de pesquisa que descobriu, localizou e dimensionou jazidas muito grandes de nãoferrosos, principalmente de alumíniO, de cobre e de ouro,
a conjuntura mundial mudou bastante, nesse tempo, e os
preços, principalmente do c_obre e do alumínio dimlilUlram, o consumo igualmente diminuiu. Não se pode
p~rsistlr só em continuar aumentando um programa desse tipo. Esse programa tem que fica-r com- uma dimensão
mais ou menos razoável e continuamos fazendo um inventário dessas reservas, nas ái'eaS nas quais detemos direitos minerais, onde sabemos que elas tem um potencial
maior de reservas do que já foí revelãdõ. COntinuamos
fazendo um ínVCntáríO dessas reservas de alumínio,
cohie, alguns indícios de reservas de zinço na__ Região
Norte.
Hoje, o principal objetivo nosso é a localização dejaiídas, principalmente de ourO-CCkot~t~o~IDetais preciosos. Porque nas épocas de crise económicas, como a que
estamos vivendo agora no mundo inteiro, parece que
acontece isso, ou pelo menos aconteceu na década de
trinta, em que o ouro teve ressurgimento, volta a ter valor como um refÚ.gio de capita}, há uma -fuga de capital
para o ouro, porque, na verdade, o ouro não é metal de
-utilidade, não tem uso, alías, tem uso. Se o ouro fosse
usado só para os fins onde ele é necessário_- na microeletrónica ou mesmo para dentista, que não é necessário,
mas pode ser usado- se o ouro não fosse um ]?em financeiro, uma reserva financeira e não um n1etal, não existlria nenhuma m.ina de ouro no mu11_do. O ouro que é. prodLiL.ldo coino subprOduto do cobre ~e de outros metais é
mais do que suficiente para abastecer os usos industriais
de ouro. Vinte por cento do ouro do mundo é produzido
como subproduto de cobre e outros metais. Se o ouro
não fosse um metal do qual se faz bãrfa-e põe no banco
para reserva ou que se faz jóia para guardar em casa
como reserva de valor, não existiria, não haveria mineração de ouro,
Nos temp_os de crise todos se voltl;lm pãra o ouro e hoje, o ~que dá rentabilidade, e todas as empresas de mineração do mundo estão interessadas, são as jazidas de ouro, em conseqUência da crise econômica, Isso é uma tradição multimtlenar, que não vai acabar tão cedo, Q ouro
vai continuar a ter valor por algum tempo, talvez por séculos.
Nosso interesse, hoje, estâ concentrado na localização
de jazidas de ourq. Outro objetivo do nosso programa
são _os chamados elementos -estratégicoS e elementos de
liga. Porque, com a evolução tecllológica está aparecendg uso cada vez p1aior. Ao mesmo tempo que o usO dos
metais tradicionais do ferro, do alumínio, do coore,- está
diminuindo, está aparecendo cada__ vez mais o uso de ouw
~tros metais que são usados com finalidades e(etrônicas,
alta tecnologia, etc ... e, inctusive,_pa~a liga com metills
tradicionais para melhorar as características desses metais, diminuir o volume de uso desses metais.
Estamos sempre atentos e procurando nos ligar nisso e
já temos programa de exploração para esses tipos de minerais, como já estão citados: berilo, silício, flúor, cromo
e outros metais de üga e metais estratégicos. E, ao mesmo tempo, estamos iniciando trabalhos_ na área de materiais energéticos. Evidentemente, na área de materiais
energéticos, no Brasil, o carvão brasileiro já é conhecidp,
tem dono, está todo concentraDo no Rio Grande do Sul
e, dificilmente, vai-se encontrar, como dizem os geólogos, grandes reservas de carvão em outros lugares do
País. A Vale do Rio Doce tem interesse em investir na
área do carvão em associação com empresas particulares, áreas em que a CPRM detém reservas de carvão no
~io Grande do Sul, a Vale tem interes,s<;: em _negociar a
sua participação no desenvolvimento de minas de ca~::
vào.
Outro material que está em nossa agerida é a turfa que,
com a crise energética, com a crise do petróleo, é uma espécie de carvão recém-nascido, um carvão super~recente,
um material combustível de origem recente e vârias áreas
de turfa já foram localizadas no Brasil pela CPRM e por
outras el!'pr~sas, ~tam?S entrando nessa área e também
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estamos em conta to com a CPRM. A Vale do Rio Doce
é um PoTencial consumidor de turfa em su.as instalações
·de pelotização e em outras in:.talações para substituto de
óleo combustível.
Outra área que-estamos arranhando, preparando pessoal, procurando tomar conhecimento disso, e acreditamos que venha a ser de grande importJ.ncia,_ daqui para a
frente, é a área de fertilizantes. Normalmente, dividimos
as matérias-primas básicas em renováveis e nãorenovâveis; não-renováveis seriam as jazidas e renová~
veis seriam os produtos agrícolas. Mas, na verdade, a
~base para o cultivo dos produtus agrícolas é também um
bem não-renovável. A economia agrícola intensiva provoca, um desgaste no solo, uma verdadeira mineração no
solo, há um desgaste por erosão e por absorção dos nutrientes, e os solos vão sendo desgastados e têm que ser
acrescentados os nutrientes.
Atê hoje. preocupamo-nos muito com os macronutrientes que vêm de jazidas: o potássio, o fósforo, que
são materiais dos quais o J3rasil é carente, mas existem
também os micronutrintes .que vão sendo esgotados dos
solos.
Estamos preocupados em começar a formar um
embrião de estudo do uso de _.(ertilizantes alternativos,
_ pois acreditamos que a geologia terá um grande papel,
____[lO futuro, nessa área de _conservaçã'o de solo, de pro--:du-ção de micronutrientes para a recomposição de solos
agrícolas.
Para finalizar, nosso programa de expansão para outras áreas - não- sei se os Senhores lembram daquele
mapinha do Brasil que foi mostrado no começo da exposição, onde mostrava, em_ rosa, as áreas fa•.'oráveis à mii1eralízação; e a faixa mais desconhecida, favorável à mineralização no Brasil, é o _extremo-norte, essa é justamente uma parte do extremo-norte do Brasil, na fronteira entr-e o Amapá e o Estado da Pará, onde temos interesse em entrar com as nossas pesquisas. Os direitos mi.nerais aí ainda não estão definidos, oGEI;3AM bloqueou
temporariamente e.ssas âreas, mas temos esperanças de
~~nseguir-pesquisar, pelo menos, parte dessa área que
era conhecida e (j_Ue, inclusive, foi chamada de Novo Carajás. Não acredito que seja, nem de longe, tão rica
quanto Carajâs. mas, de qualquer forma, ê uma área potencialmente rica para ouro e metais básicos. Além disso,
e!a Contém no sul duas chaminés vulcânicas semelhantes
-àquelaS que eu mostrei que existem em Minas Gerais e
também em todo o Sul do Brasil, que são ambientes mui-~o propicies p<Ha o titânio e o fosfato. Nós jã localizamos uma ocorrênda -de fosfato que pode se revelar çamo
uma jazida, Então, é a nossa _principal fronteíra-d6 pesqui~a. hoje, nessa ârea do norte do Parâ, dependendo da
situação [e~al e da obtenção de direitos minerais.
Era isso que eu tinha a apresentar. Estou à disposição
dos Srs. parlamentares para responder às perguntas que
estiverem ao meu alcance._
O SR. PRESIDENTÊ (César Cais)- Antes de passar

a palavra ao nobre Senador Severo Gomes, o nobre Relator, eu lenho duas questões: a primeira diz re:~peito à
mina de cobre de Carajás. Na realidade, interessa-me a
auto-suficiência ou a possível auto-suficiência de cobre.
Quando é que a Vale pretende ou terá condições, em
função da medição de reservas, de iniciar o processo de
exploração das minas?
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA- A ptevisão, o cronograma da Vale, inclusive já em
assoçiaç_ão com o BNDES- não sei se V. Ex• sabe que
hoje o BNDES tem um contrato de associação para o desenvqlyimento da mina de cobre de Salobó - Q programa prevê um investimento de mais de 20 inilhões de
dólares em 30 meses. Quer dizer, daqui a dois anos e
melo o projeto básico estaria pronto e a viabilidade definida, estariam feitos os cálculos de investimento e o custo operacional. Então, estaríamos em condição de tomar
a decisãQ sobre a implantação e sobre o tamanho da mina. A idéia, agora, é implantar uma IJlina com capacidade_de produção de 100 a 120 mil toneladas/ano de metal,
que seri~ o 1af!1anho adequado àquela jazida. Isso jâ é
uma fração considerável do consumo brasileiro. A direção da Vale, não é opinião minha, mas pelo que ouvi
de pessoas da direção da Vale essa decisão terá de ser tomada em conjunto com a CARAIBA e com o BNDES,
porque esse produto seria destinado à metalurgia da CA-RA 1BA _e teria que levar em consideração, também, um
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eventual interesse do Brasil de continuar importando al~
guma cobre do Chile. O Brasil não vai querer ficar, te9:do a sua jazida totalmCnte dependente do cobre importado ou quase totalmente dependente, como é hoje. Mas,
há o interesse de manter uma certa importação de cobre
do Chile, já que este país é comprador de bens manufaturados, de produtos agrícolas, o que poderia, também, influir na decisão do dimensionamento da jazida.

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- A segunda pergunta é uma questilo, vamos dizer, de esclarecer um,a rotina, em função das indagações já feitas nesta Comissão.
A DOCEGEO é uma empresa que presta serviços à Vale
do Rio D.xe. De acordo com a reserva já inserida, estimada e medida, qual é a sistemâtica da DOCEGEO em
passar o patrimônio para a Vale?_ Ou a cada fim de ano,
com o balanço, as reservas de medidas é que passam
para o património mineral da Vale? Já tem alguma sistem:i.tica sobre o assunto2
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA - Não, o trabalho de responsabilidade direta da di~
reçào da DOCEGEO vai atê à_cubagem dajazida._guer
dizer, à aprovação do relatório de pesquisa pelo DNPM
e aí o requerimento de lavra, o plano de lavra. já é da
Vale do Rio Do.:e e, normalmente,_ os ilir.eito.s de lavra já
são da Vale do Rio Doce. e a implantação das minas já. ê:
feita por órgãos da Vale do Rio Doce.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- A cada fim de
ano a DOCEGEO faz um balãnço-in-ii1eral daqueit!úeus
trabalhos'~

O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSE:
CA - A cada fim de ano nós fazemos uma avaliação,
um relatório anual, mas a coisa é definida por projetas.
Uma determinada área de pesquisa gera ou não gera jazidas, Uma vez gerada uma jazida, esta ê dimensionada,
cubada, é feito o relatório de pesquisa, esse relatório ê.
aprovado pelo DNPM ou reprovado, mas geralmente é
aprovado e, então, o estudo de lavrajâ passa a ser uma
obrigação da Vale do Rio Doce. M~:is, não coincide,
obrigatoriamente, com o fim de ano. Pode ser em qual~
quer época. E por projeto.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Concedo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes, o nobre Relator.
O SR. SEVERO GOMES- "Dr. FrandscO FOriSeci,"
nós terminamos de ouvir a sua exposição e continuamoscom a mesma curiosidade que permaneceu depois da
reunião passada, em que ouvimos a riqufssima palestra
do Dr. Breno.
V. S• dá o retrato do património mineral da Vale, mas
a questão que nós colocamos e que ainda não sabemos a
resposta é qual o valor desse património? Porque, evidentemente, nós temos que captar uma impressã.o de que
a Vale detêm um enorme património mineral e que na
contabilidade da Vale está com o valor zero. Qual é ovalor desse património dessa grande empresa brasileira de
minera-ção? Porque nós só sabemos que uma jazida tem
valor quando uma empresa priVada requer e recebe um
direito de lavra e depois vende, só aí, então, tem algum
valor, como aconteceu com a bauxita de Trombetas, lá
no Jari. Então, esta é uma questão de extrema importân~
cia para nós. v' s• poderia nos dar indicações de quais
seriam os critérios parã se avaliar o património mineral,
de como se avalia o valor de uma jazida?

O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA -Os bens, os recursos naturais em geral, não só as
jazidas, mas qualquer recurso natural, têm um_ valor
muito grande, mas eu acho que· é muito difícil, como o
meu antecessor expôs aqui, dizer o valor, acho que é um
valor mais estratégico. Medir esse valor em dinheiro, ou
transformá~ lo em valor monetário, em património, ê Um
trabalho bastante difícil pelos critérios da economia ortodoxa, da economia normal. Esse valor teria de ser definido depois que se fizesse um projeto e um estudo de vía~
bilidade, só assim se poderia chegar, então, a uma cõn~
clusão de que esse recurso tem um determinado valor.
Muitas vezes, esse valor em transações é considerado
zero, como foi o caso das próprias jazidas de ferro de Carajás, pois a United Steel passou para a Vale do Rio
Doce os direitos dela, simplesmente, pelo reembolso da
pesquisa. Então, ela não atribuiu nenhum valor ao mi~
nério no chão. O que não quer dizer que o valor desse
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:.~:~~i~b's c~r~~dn à~o~.ossa ser calculado pelos i[itérios
tum trabalho muito difícil, que foge à nossa área e ao
nosso trabalho de geólogo. Eu sei que existem na Vale do
Rio Doce pessoas qualificadas para fazer esse tipo de
serviço. mas, realmente, dar aqui o valor desse patrimônio mineral, eu, francamente, não tenho uma idéia de
como fazer isso e seria um trabalho árduo e prolongado.
Eu acho que devemos considerar muito mais o valorestratégico desses recursos do que propriamente o valor
patrimonial. Esse valor patrimonial pode ser calculado,
-os economistas minerais têm critêrios para fazer isso,
mas realmente foge um pouco à nossa ãrea e exige um
trabalho adicional muito grande. Eu não saberia dar o
valor monetário, o valor de património, de capital, expressar isso em dólar~ ou em cruzeiros. Eu tenho uma
idéia particular sobre is:to, uma idéia pessoal, de que esse
valor _é muíto mais estratégico e talvez não seja muito
menSurável em termos de dinheíro. Dando uma campa~
ração. não sei se válida, seria como querer medir o valor
de uma queda d8 eágua em quilômetros ao invés de medir em quilõ'.lratts.
Por- exemplo, um dos maiores bens naturais,- unl dos
mais importantes recursos naturais que existem no Brasil
em abundância. e também em qualquer parte do mundo,
seria _uma queda d'água. Um lugar onde se pode fazer
uma usina hidroclétrica: no entanto, nunca vi uma preo~
cupaçào em calcular quanto vale essa queda d'água em
cruzeiros. Se eu calcular o valor de uma jazida como~ por
exemplo, a grande jazida da Serra Sul lá no Carajás, que
é uma jazida fantasticamente grande, que tem quase II
bilhões de toneladas de minério de ferro de alto teor.
Mas, certamente, nenhum de nós ainda vivos verá. essa
jãzida ser explorada. Ela, provavelmente, vai ser explorada daqui a uns 50 anos ou mais.
Entã_o, como calcular, hoje, esse valor pelos critérios
ecOnómicos Ortodoxos? Seria muito difícil. Por exemplo:
se as jazidas de Carajás, ao lnvés de estarem situadas
onde estão, num lugar onde foi possível se construir uma
estrada de 900 km e chegar ao porto, estivesse situada no
norte do Mato Grosso _e fosse preciso fazer uma estrada
de .3 mil quilômetros ou, então, fazer uma estrada um
pouco mais curta de algumas centenas de quilômetros,
que iria chegar num rio todo encachoeirado; daí fazermos uma porção de eclusas para chegar com barcos pequenos em outro porto, o valor seria muito diferente. ~
u-nnf tarefa que, realmente, acho bastante dificil. O valor
estratégico, sem dúvida, é muito gi"ande, mas 6 viaJar ex~
pressa em unidades monetárias é uma coisa difícil de se
calcular. Transformar isso em- algo que pudesse entrar
como capital é uma coisa muito difícil. Eu acredito que
existem áreas da Companhia que possam prestar melho~
res esclarecimentos sobre isso.
O SR. SEVERO GOMES - Nós estamos, hoje, às
vésperas do início da operação de Carajás, da exportação de minério de ferro. v. s• poderia dar uma infor~
mação em que v9lume de exportação de minério de ferro
seria necessário apenas satisfazer o serviço da dívida
contraída para o investimento em Carajás?
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA - Essa é uma outra pergunta que foge um pouco da
minha área, mas eu tenho a idéia de que com essa pro~
dução prevista de 35 milhões de toneladasfano seria
possível obter essa rentabilidade. Agora, é também uma
outra pergunta que eu acho que pode ser melhor respondida por áreas da Companhia ligadas diretamente à imPlantação e à parte económica do Projeto carajâs.
---O SR. SEVERO GOMES- Essa dificuldade de ava~
liação do valor de uma jazida não cria obstáculos para
estabelecer os critérios de transferência de direito de la~
-vra, de cessão de direito de lavra, para outras empresas?
E quais são os critérios que a Empresa usa para esse prow
cesso de transferência? Qual é a ação?

O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONS'ECA- A Vale do Rio Doce, até hoje, não transferiu, justamente por causa dessa dificuldade, os direitos niín.erais
seus. Ela arrendou jazidas. As jaziddas de estanho foram
arrendadas mediante royalty e existe idéias de que outras
jazidas pequenas, como as jazi_das de bauxita refratária,
por exemplo, possam ser aproveitadas a curto praaa,
com melhor aproveitamento, aproveitamento mais ime~
diato, mediante arrendamento. Mas, a Vale do Rio Do~
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ce, até hoje, não cogitou em transferir ou vender jazidas;
ao contrário, ela tem adiquirido jazidas.

O SR. SEVERO GOMES- A Vale do Rio Docenào
cedeu u'ma jazida de bat.ixita refratária para um grupo
privado? Ou deixou caducar os seus direitos e depois furam requeridos por uma empresa?
O SR. FRAI'CISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA - Não, aquilo não eram jazidas, não existia e não
existem jazidas atê hoje. Eram direitos minerários, eram
alvarás de pesquisa cm uma área de imponância secundária. estrategicamente para a empresa, que é aquela região mais a nordeste de Almeirim, e c-s~s áreas nós che~
gamos a nos interessar por elas, a requerer os direitos
para pesquisa. mas depois desistimos porque estávamos
concentrados na região de Tira.:ambu. onde existem jazidas bem melhores. Então, não existem jazidas ali. Existem áreas r.:om evetual potencial para a bauxita.
O SR. S[VERO GOMES - E no caso do arrendamento, quais siio os critérios para a realização do arrendamento de uma jazida.

O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA- Eles. são estudados e negociados caso a caso. Eu
posso citar os dois arrendamentos que foram feitos paras
as jazidas de estanho, que a Vale do Rio Doce_detém os
direitos, as jazidaS de António Vicente no Pará, que está
arrendada para a Paranapanema com um royalty de 6'(
sobre o faturamcnto. Já está em produção e a empresa
paga, normalmente, a Vale do Rio Doce esse rO)'alt~. E a
outra jazida de GoiáS foi arrendada pela metade, por 3%,
e ainda não está em produção, porque são jazidas bem
mais difícies tanto que as do Pará já estão em produção e
a de Goiás a empresa ainda está num ritmo lento e caro
de desenvolvimento de processo, de desenvolvimento de
lavra, implantação do projeto e nós já sabíaritos que
eramjazí_das muito mais difídes, eles também já sabiam
que eram jazidas bem mais dificíes; então foi negociado
um royalty que é a metade do outro.
Por isso, cada caso é estudado particularmente, ou seja, cada caso é um caso.
O SR. SEVERO GOMES- Não entendi. Tratandose dejazldas que fazem parle do patrimônio de uma empresa pública, esses arrendamentos deveriam ser realizados mediante licitação pública?
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA- Foi feita uma licitação, Inclusive, os arrendamentos das jazidas de estanho foram feitos com autorização
do Governo, e o Ministro César Cals era o Ministro na
época.
O SR. SEVERO GOMES- Eu não estou falando em
autorizaçã.o, e eu estou falando em licitação pública.

O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA - O critério foi o seguinte: primeiro, empresas na~
cionais com capacidade técnica para implantar o proje-to. No caso, só existem duas que satisfazem esses critérios, quer dizer, que eram nacionais e que tinham capacidade técnica para realizar o projeto, eram duas empresas nacionais de mineração de estanho. Então, elas foram selecionadas por esses critérios-. Só existem duas empresas que são nacionais e que têm capacitação técnica, e
elas foram escolhidas para se fazer a licitação entre elas,
nas duas áreas disponíveis, E fazer um achatamcllto
público, amplo, foi considerado muito difíciL Então, foi
considerado que era preferível estabelecer critérios primeiramente. Esses critérios foram os seguintes: empresas
nacionais e capacitação técnica para fazer aquele traba~
lho.
O SR. SEVERO GOMES- Na sua exposição, V. S•
fez. referência ao problema do nióbio, e aí eu teria algumas questões: Primeira, qual é a participação das reservas brasileiras de nióbio, comparadas com o que existe
em outros países, como o Canadá ou Biafra?

O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA- Ê muito grande. Pelo que sei, e os últimos dados
que obtive foram através de revistas, só a reserva de Araxá, a reserva do Barreiro, contém 70% do nióbio economicamente explorado no mundo. O total das reservas
brasíleii-a:S, incluindo -as outras jazidas brasileiras de nióbio, deve andar em torno de 90% ou oitenta e tantos por
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explorá~

veis de nióbi_o.

O SR. SEVERO GOMES - De qualquer maneira,
essa conc.entn:rção do nióbio, em poucos lugares_do mundo e no Brasil, em grande massa, coloca a questão de
que, na verdade, não existe um mercado de nióbio no
mundo. Então, como se pode aferir que os preços de exportação do nióbio sejam aqueles que teriat? alguma relação com o seu verdadeiro valor, na medida em que não
existe o mercado. Existe uma preocupação por parte da
Vale do Rio Doce, da politica mineral brasileira, de termos um .cuidad_o para sabermos como é que esses bens
que detemos, uma porcentagem altíssima no mundo, são
exportados, e por qual valor?
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA - Realmente é um problema difícil, não sei como
preocupação. Sei, por visita e através de convcrr.s.<lS _çom o
pessoal da CPRM, que eles têm uma grande preocupação em ampliar o mercado de nióbio. Quer dizer, eles
têm uma grande preocupação em desenvolver o uso do
nióbio. Por outro lado, os compradores, os usuários de
nióbio, têm a preocupação contrária, de como_é que vão

ficar dependentes de um bem mineral que só existe praticamente no Brasil. E se ficarem dependentes desse mineral em grande escala, ficarão na mão de pouquíssimos
fornecedor.es, Existe um caso, que acho que tem alguma
semelhança com isso, que é o caso do volfr_âm_io no mundo. O grande detentor de volfrâmio no mundo é a China.
E a China, por ter um regime diferente, pratica uma política diferente. A China de vez em quando fecha, não vende, pára de vender, c espera o preço subir, depoís que o
preço sobe, ela começa a vender de novo e derruba o
preço. O mercado de volfrâmio, é um dos mais malucos
que existem no mundo, porque ele é controlado pela
China. Não sei se_~les obtêm vantagem ou não com isto.
Sobre o assunto eu faria um_a observação. Na realidade a política de preços de exportação de min~rais é do
DNPM. Esse departamento ê que procura aferir, inclusive, os mercados._ Porque há possibilidade de países,
como os Estados Unidos e: a Rússia, que são compradores de nióbio, resolverem fazer estoque de nióbio, comprarem a mais do que o seu mercado de qtíJjzação. De
maneira que a pergunta, realmente tem muito valor,
muita importância, porque deve-se (imitar as exportações para que não façam estoques nesses outros países.

O SR. SEVERO GOMES - Temos uma que~tão
aqui, que é possível que v. s•- nào tenha meios de
respondê-la no momento, mas que se pudesse gostaríamos que nos mandasse, que seria a evolução dos preços
do minério de ferro, vamos dizer, nesses Ultim-QS---zo ãftõs.
A evolução dos preços de exportação de minério de ferro.
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSE·
CA - Ni'l.o tenho e$s~s dados agora. Pa(e_ce que eles têm
se mantido estáveis, mas em declínio. A Va.le do Rio
Doce tem conseguido alguns aumentos de preços peqUenos. M::~s acho que a. longo prazo eles vêm sofrendo uma
erosào. Não tenho esses ,ja_Qos numéricos agora, mas
pelo que me lembro - como aliás o preço de todas as
matêrias primas, com execeçào do petróleo, que deu uma
subida grande, e__ agora está declinando tamhém - o
preço do minério de ferro vem declinanc;IQ. A,g_ora, acontece que, como as empresas de mineração de ferro brasileiras e aus.tra!ianas. que são as principais, conseguem
exportar minério de [erro com lucro, na hora de negociar
parece que fica difícil, porque a inâústría siderúrgica está
em crise no mundO inteiro. Outros frH~tCádos estão se
abrindo, mas outros mercados que não têm _aquele mesmo poder de pagamento que têm os pafscs ocidentais e o
Japão. Os mercados que estão se abrindo são O Leste europeu, os países asiátfcos, o::; pafses do Oriente Mêdío, e
outros países subdesenvolvidos. Então é um problema
difícil, que acho que poderia também ser melhor esclarecido pe!a área comercia( d<~, Vate do _R, i o Doce.
O SR. SEVERO GOMES- E o minerio_.de ferro de
alto teor em Minas Gerais, qual é a porcentagem que
hoje é c_cmtrolada pela Vale do Rio Doce, e qual é a porcentagem que está em mãos de outras empresas_? Na mesma pergunta.
O SR ! RA !'CISCO FRANCO DE ASSIS FONSE·
CA-i\ Vale do Rio Oucc, se nJ!.o me en:gap-o, aqueles

dados...davam 1,6 bilhão de toneladas. Na realidade, não
sei de..minêrio de alto leor. Na realidade, não sei qual é a
reserva das outras empresas. Possó procurar ver, mas
acredito que existam duas outras empresas que detêm reservas de minério de alto teor em Minas Gerais, sígnífi.
·ca:trvameilte maiores.
O SR. SEVERO GOMES --Bem maiores do qUe a
Vale do Rio Doce, a IBR _e a SAMARCÓ ou SAMITRE
têm reservas maiores de minério de alto teor em Minas,
O SR.
- O fatQ de termos empresas privadas portadoras de grande quanfídade de minério de ferro, de
alto teor, não poderia, e na medida que essas empresas
têm acionistas, que são os compradores de minério de
ferro, quer dizer a siderurgia japonesa, a siderurgia européia têll) participação, não estaria aí um elemento importante de pressão dos preços de minério de ferro? Porque
não há conflito de interesses. Eu creio que não é uma
·"questão filosófica. Não havendo conflito de interesses,
vamos dizer, ínteresse em vender o minério de ferro pelo
preço de _extração e transporte, aliás, subsidiado, como
sabemos.
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA - Quanto a essa parte comercial de esttatégia de
venda, eu não saberia responder com segurança, qual a
influência dessa concorrência interna nO preço do minério de ferro, Acredito que haja concorr~ncia externa,
entre o Brasil e a Austrália, entre o Brasil e a Suécia, entre ã Brasil e o Canadá, porque os produtores de minério
de ferro, no mundo, o são principalmente em mais da
metade do minério produzido e vendido no comércio
transoteânico, que ê produzido por países ricos, e não
pelos do Terceiro Mundo, não é? Porque a Austrália faz
parte do mundo rico, embora esteja localizada no hemisfério Sul, mas é um país que faz parte do mundo rico.
OutroS países, a Suêcia, pot exemplo, que é um grande
produtor de minério de ferro, exporta 12 ou 15 milhões
de tonelada:. por ano, que é uma quantidade significati-

va.
Acho até extraordinário que um país riguissimo, como

a Suécia, mantenha esssa concorrência._ com os países
pobres. Mas a Suécia mantêm, por questão de emprego,
na L::~pônia, nos lugares onde estão as minas, Então, é
uma situação bastante complicada. Não sei o que teria
maior influência na pressão para baixo dos preços, já
que inclusive, a Vale do Rio D.Oce e outras ernpre..<~as lutam pela manutenção e pela elevação dos preços. Não sei
se seria a concorrência entre pafses ou a concorrência interna que teria uma int1úência muito decisiva aí. Não
consigo avaliar isso não.
. OS~. SEVERÓ-GOMES- V. S• aqui fez fetf!iência
ao valor a mais no cobre que poderia existir.em virtude
de conter ouro e outros bens, não é? O ouro contido no
itabirito poderia significar um valor a mais. ele é explorado pelos compradores de itabirito?
O SR. FRANCISCO FRANCO D_Ê ASSIS FONSENão, ele não é explorado pelos compradores.
Essa é uma questão já levantada, inclusive, hâ décadas,
pofqwe desde os tempos dos portugueses se sabe que
exislt: ouro associado ao minêrio de ferro. Existiram em
M_inas Gerais minas ~e ouro dentro. dos corpos de minério de ferro. Os itlgleses, no século passado, fizeram
ialerias para pesquisas, a<.Tedita-se para pesquisa de
ouro associada ao minériO de ferro, Agora, uma vez produzido o minério de ferro, mesmo que ele, e<.·entualmentc, contenha teores - que são sempre inSignificantes esse ouro nào seria aproveitável no processo metalúrgico, uma vez chegado ao Japão, ou onde quer ·que seja,
pois ele é perdido. A Vale do Rio Doce estã se preocupando, atualmente, bastante com isto, porque chegou
numa área do caUê, uma área maís baixa, em que existem
si_gnifkativos de ouro no itabirito, quer dizer, no minério
de ferro de baixo teor. Entã_o ela est~ separando esse minério, já existe: lá- se não me engano- mais_ de 500 mif
tolleladas de minério de feuo com teores &ignificativos
de ouro, que estão separados para beneficiamento, para
extração do ouro, antes de beneficiar o~minério de ferro.
Agora, existe também minério de ferro contendo ouro
que entra na instalação de coricentração. E esse ouro sai
quase todo nos rejeitas. A· maioria, a qüaSe totalidade
desse ouro sai no rejeito, e uma quantidade muito pequena. sairia junto com o ferró, e ã.í ele nào ..é mais aproveitáCA -
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vel, aí não há como, e não seria econéimico para os compradores instalarem, processarem esse minêrio para extrair o-uro. Se eles tivessem, eventualmente, fazendo isso,
nós saberíamos, porque seriam instalações tão grandes
que não- teria forma de esconder. Isso _seria do conhecimento de todo mundo. De qualquer forma, uma das
preocupações principais da coordenação de ouro, recentemente, criada na Vale do Rio Doce para produção do
ouro !á na Babia, seria o aproveitamento do ouro associado ao minério de ferro, que inclusivejâ está sendo feito em Itabira. Itabira está produzindo, se não me engano
uns 20 quilos de ouro por mês, extraídos dos rejeitas do
minério de ferro.
O SR. SEVERO GOMES -.V. S"' poderia infOrmar
quantos alvarás de pesquisa possui hoje a DOCEGEO'?
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSE·
CA - Da ordem de 2.500.
O SR. SEVERO GOMES - V. S• poderia informar
quantos alvarãs de pesquisa tem a British Pctroleum?
O SR, FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSE·
Isso eu não sei. Deve ser mais Oll menos da mesma ordem, ou talvez mais, mas eu não sei o nómero.

CA -

O SR. SEVERO GOMES- Para que uma empresa,
ci;>ino a British Petrolcum possua, vamos dizer, um númerO de alvará de pesquisa tão grande, a Comissão foi
alertada para o fato de que hoje o Presidente da British
Petrolct~m, o Sr. Thomas Shaney, foi consultor d11 DOCEGEO e tinha uma massa de informações que permitiu
a expansão desses requerimentos da British Petroleum?
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSE·
CA - Não, em algumas áreas eles estão atuando em
ãreas próximas às nossas em Minas Geraís, algumas
áreas em Goiás, mas em outras áreas estão atuando em
áreas bastante distantes, em áreas no Amapá e lá em
Mato Grosso. Agora, realme_nte, é difícil avaliar o que
obteve, o tipo de informações para requerer áreas. Acredito que não tenha tido grande influência, pelo fato de
que temos procurado segurar as nossas áreas, dentro do
"que permite a legislação, eu posso garantir que se perdermos âreas para a British Pctroleum não foi mais de 2 ou
3, que por trâmites do DNPM, por dificuldades de requerimi!ntos nos guichês do DNPM, devemos ter perdi~
do_ para a British Petroleum umas 2 ou 3 áreas dessas
2.500_ O restante temos conseguido segurar dentro da
forma da Lei. Mas, realmente, não só a British Petroleum,
mas outras empresas multinacionais entraram investiu·
_do ... pesado no Brasil, inclusive com investimentos da
mesJ!l.a ordem de grandeza dos nossos, em pesquisa geo •

-Ióg[~.

O SR. SEVERO GOMES- Quando V. s~ se refere às
difi~.":uldades nos guichês do DNPM, estaria f::~lando em
sentido amplo ou restrito?
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSE·

CA - No sentido amplo. As brigas nos guichês do
DN PM são famosas.
O SR, SEVERO GOMES-- Eu acho que é no sentido
temporal.
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSE·
CA - É no sentido temporal, de que todos estão brigando com todos, nos guichês. Não é a Vale do Rio Doce
Contra o resto, nem a Vale contra alguém. São todos
Contra: todos. Realmente, todas as empresas que estão
pesquisando pesadamente no Brasil têm suas articulações par~.., procurar assegurar as âreas que conseguiram, não e,

0 SR, SEVERO GOMES- V. S• descreveu aí a forma, varÕos dizer, de pesqui-sa da jazida de cobre, de Ca-

rajás, das dificuldades, porque é uma jazida cega, não é?
Muitas vezes, a opinião pública é levada a entender que
as_ processos modernos de fotografia, pesquisa área de
satélites. já são suficientes para descobrir ou reconheCer,
vamos dizer,_as potencialidades minerais. Pelo que se entende, não é tào simples asSim. mas quer dfzer, somos
.ainda um Con,_tinentc desconhecido em matéria min_eral.
Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO FRANCO DI: ASSIS FONSE·
Sem dúvida!

CA -
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O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Com a palavra
o nobre Deputado Carlos Eloy.
O SR. CARLOS_ ELOY - -GoStariã- de saber o que
significa para os Estados o aumento das ati vidades minerais, quais os beneficias'?
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSE,
CA- Existem, naturalmente, os_impostos, IUN, os im~
postos que_ a empresa paga. Mas, acredito que o princi~
pai benefício para uma região, para um Estado minerador, um município minera dor, seja a infra-estrutura criada pelas empresas de mineração, bem como as indústrias
que vêm acompanhando essa atividade de mineração.
No caso específico d_o minério de ferro, por eXemplo, que
exige uma infra-estrutura de tranSporte muito pesada.
Entendo que o principal benefício, no caso particular daS
ãreas de influência da Vale do Rio Doce, é ·a criação de
uma eficiente eStrutura àe tra-n-sporte ferroviárío. O Vale
do Rio Doce hoje é o Vale do Rio Doce com toda a sua
indústria siderúrgica, que ê a maior região siderúrgica. do
País, que se estenâe desde Vitória il.tê o--centfo de Min-ãs
Gerais, com inúmeraS granaeS siderúrgicas, onde se concentra a maior produção de aço do País. E iSto tudo é
viabilizado por essa- estrutura de transporte muito eficiente de ferrovia, que foi criada em função do minêrio
de ferro. Acredito qUe esse seja-o principal benefício. E 3.
própria implantação dessas indústrias, com uma geração
enorme de empregos, acredito que já é o principal benefício que a mineraÇão traz.
O SR. CARLOS- ELOY - O senhor põdC informar
quais são os critéríos para recruta:meitto de pessoal na
DOCEGEO?
..
.

O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSiõCA- Desde o começo da história da DOCEGEO, tanto
a admiriiStraçãO -anterior ·como a minha ildrr:iiniStração,
têm sido muito rigorosas- no recrutamento de pessoal,
com base, particularmente, na capacitação técnica, na
experiência, ou quando é necessário e conveniente recrutar geólogos recém-formados ou com pouca experiência,
com base em curriculum escolar e em entrevistas com
geólogos. Temos também procurado sempre aperfeiçoar
o nosso corpo técnico com cursos e, inclusive, a empresa
patrocina cursos no ·exterior. Inicialmente nós tínhamos
técnicos estrangeiros que trabalhavam junto com geólogos brasileiros; atualmente, não temos mais nenhum estrangeiro dentro da empresa", mas· enviamos continuamente e temos, quase sempre. geólogos fazendo cursos
de mestrado e doutorado no exterior. Então, o critério
principal de recrutamento é a qualificação técnica do
pessoal, para manter o nível técnico, que ê a coisa mais
importante para nós.
O SR. CARLOS ELOY- Estou satisfeito, Sr. Preif--dente.
O SR. PRESIDENTE (CéSar Cais)- Conc_edo a palavra o Sr. Deputado Gerson Perez.
O SR. GERSON PEREZ- Os colegas, incumbiramme de fazer-lhe duas perguntas, eu vou fazer apenas três,
sendo uma de ordem geral. Primeiro, eu gostaria de $3.ber: O que levou a Vale do Rio Doce a diversil1car suas
atividades?

DIÁR_IO DO CONGRESSO NACIONAL,(Seçã? II) -

E a mesma coisa de uma pessoa que diversifica os seus
você tem um pouco em renda fixa, um
pouco em ações, um pouco em ouro. 1:: a mesma filosofia, ou seja, se você colocar todos os seus produtos numa
c_esta, você pode ganhar muito, mas corre um risco
maior. Assim, é muito mais seguro voc-ê ter uma atividade de mi~e~~ção dive_rsificada. E isso que fazem ~ grandes emPresas de míneração do mundo; ger!ilmente elas
não estão concentradas numa só atividade, mas procuram diversificá-la, por uma questão de segurança.
investim~n_tos:

O SR~ GERSON PEREZ- V. S• abordou o problema da bauxita refratária e, se ouvi bem, falou acerca da
bauxita de Almeirim, que parece não ser de boa qualidade e não se constituía em uma jazida. Pelos estudos coordenados pelo GEBAM, levados a efeito pela Companhia
do Vale do_ Rio Doce, e já tendo sido abordado por nós
aqui na Câmara este tema, temos alguns dados que revelam ser da ordem de !7 milhões, 557 mil e 600 toneladas
a reserva da bauxita refratária alocada naquele vale do
Paru, próximo a Almeirim, nos platôs de Branca, Berenice e Perla, no platô Meio e nos platôs Apará Norte e
Apará Sul.
Gosfaria de perguntar se a Vale ao Rio Doce abandonou qualquer tipo de empreendimento desta vasta riqueza, já feita a sua prospecção,jã detectada o seu dimensionamento e, pelos ·resultados do relatório, foi-nos revelado que é da mais alta qualidade esta bauxíta e alocada
em áreas de fácil extração e exportação, inclusive à margem de um porto em Que -navios de alto calado poderão
aportar e exportar diretamente esse produto de Almeirim para fora, havendo ainda mercado comprador, com
folga, aliás, de cerca de 100 mil TPA.
Pois bem! Eu perguntaria se a Vale do Rio Doce vai
prosseguir ou tem algum plano a curto, a médio ou a
longo prazo, ou se abandona os seus planos imediatOs
quanto ao aproveitamento desta grande riqueza alocada
no meu Estado do Pará.

O SR:·FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA - Ela não abandonou, absolutamente, a idéia de
implantar uma mina de bauxita refratária em Almeirim,
mas deu prioridade à jazida de Paragominas, onde existe
uma reserva de bauxita refratária até maiOr do qiie a de
Almeirim e numa situação mais vantajosa, porque está
próxima da Belém-Brasília. Então no projeto de bauxita
refratária dã Vale, hoje os estudos estão mais concentrados nas jazidas de Paragominas, que é maior e com melhor localização, mas continua considerando a jazida de
Almeirim como uma alternativa. Agora, todo este assunto de bauxita refratária está limitado numa grande condicionante que é a questão de mercado: o mercado é restrito. Embora existam poucos produtores no Mundo, de
bauxita refratâria, é um mercado saturado e dificíiiiJ.ente
se abre uma brecha no mesmo, porque se isso ocorrer,
vai deslocar outros produtores, provocar diminuição de
pre-ços ou provocar" queda de preços. Então, isso t~m que
ser estudado com muito _cuidado. Atualmente, o que está
sendo estuda é a possibilidade de uma associação ou arrendamento da jazida de Paragominas, com empresas
brasileiras ligadas ao ?_etor de bauxita refratária,
usuários dessa maH:ria-prima que atualmente, o Brasil
até importa, da Guiana.

O SR. GERSON PEREZ- Sobre o assunto, a Parageminas não é associação; a ·empresa não tem também
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSE·
uma parte?
CA- Foi um sentimento da direção da empresa, de que
é um risco a longo prazo ficar em uma atividade única. A
O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSEVale do Rio Doce foi durante muito tempo, e ainda é,
bãsica exclusivamente, Uma emPfesi- de produção e exCA - Não, essas jazidas de bauxita refratárias de Paraportação, transporte e venda de minérios de ferro. Desde
geminas pertencem só à Vale do Rio Doce, porque na reo início da década de 70, começou a se diversificar com
gião de Paragominas há reservas muito extensas de bauvãrias outras atividades, inclusive a de transporte marítixitas, que pertencem a três empresas: uma parte pertence
mo, a atividade de madeira e, particurlamente, a ativ"ídi-=- - - à Vale do Rio Doce, outra parte pertence à CBA, Com~
de de mineração de outros bens minerais que não o ferro,
panhia Brasileira de Alumínio, do_ Grupo Votorantim como o alumínio, pois jã são sócios da maior mina de
, e outra parte pertence à Mineração _Vera Cruz, que ê
alumínio do Brasil, como o titânio,-cque ystá em implanuma asso_ciação da Vale do Rio Doce com a RTZ, onde a
tação, e o ouro, etc, Como os preços dos bens minerais
Vale do Rio Doce detem 16% e a RTZ detém o restante.
variam muito, é mtiífo ilútiS seguro para uma i:inpresa
Estas são as três empresas que detém as reservas de baugrande dispot de uma cesta de_ produtos, porque, às vexita da região_ de Paragominas. As reservas de bauxita rezes, quando o preço de um cai, o de outro aumenta, etc.
fra.tária conhecidas são da Vale do Rio Doce.

O SR. GERSON PEREZ- A titulo de informação
apenas, em que prazo a Vale do Rio Doce instalaria ou instalará - a usina siderurgica do Pará?

O SR. FRANCISCO FRANCO DE ASSIS FONSECA- O que a Vale do Rio Doce estã fazendo em siderurgia no Pará, é procurando atrair empresas privadas
para produzir gusa e ferro-liga de manganês naquele Es~
tado, devido a existência de minério manganês e de siUcio-, que possibilita a inst~lação e_ a disponibilidade de
energia elétrica que cria condições para instalação de
ferro-liga felício e de pequenas siderúrgicas de ferrogusa. Agora, uma grande siderúrgica no Pará _,qualquer coisa semelhante à Siderúrgica de Tubarão - f9i
pensada inicialmente, mas atualmente está num plano
"meio na geladeira" porque- atê onde eu sei; pode ser
que tenha gente na Vale do Rio Doce que esteja melhor
informada sobre isto - as grandes siderúrgicas são coisas que estão sendo questionadas no mundo inteiro.
Hoje nós estamos numa fase em que se encaminha para
unidades menores; a ta,l, "economia de escala" parece haver ultrapassado a escala e agora, os projetas estão sendo
reduzidos (ô.til tamanho e aumentados em números. Este
é o encaminhamento na região de Carajás_. __

a

O SR, GERSON-PEREZ- Agora, -a pergunta de um
colega que se retirou e pediu que eu interpretasse aqui o
desejo dele: a Vale do Rio Doce aparentemente está desinteressada do Projeto Cobre. Isto é verdade? Qual a
posição real da empresa nesta importante questão?

O SR. FRANCISCO DE ASSIS FONSECA - Não,
ela não está absolutamente desinteressada do Projeto
Cobre, tanto que ela continua investindo na pesquisa de
jazidas de cobre na região de Carajás, no detalhamento
do conhecimento da jazida do Salubro na execução de
um projeto básíco para a Mina do Salubre onde, inclusive, jâ está previsto- um iiwestimento de 20 milhões de
dólares se não me engano nos próximos 30 meses, para
terminar o projeto bãsico da mina de cobre do Salubre.
Agõrá, temos que considerar que o cobre está num preço
muito baix.o. Então, as mobilidades económicas deste
projeto têm que esperar as conclusões desses estudos,
não se pode tomar nenhuma decisão antes da conclusão
dos mesmos, que está prevista ao final de 1987.
O SR. PRESIDENTE (Cêsar Cais) - Foi dito pelo
Deputado Gerson Peres, respondendo a uma indagação
minha, que o BNDS, que se associou à Vale do Rio Doce, está investindo 20 milhões de dólares, e só no prazo
de 2 anos e meio- teria condições de estar com o Projeto
básico pronto para uma decisão.
O SR. GERSON PEREZ- A última pergunta: Qual
o nível de informação que a DOCEGEO dá aos órgãos
de Governo sObre suas descobertas e jazidas?
O SR. FRANCISCO FONSECA DE ASSIS -

Não

só a DOCEGEO, como qualquer empresa que se dedica

à pesquisa mineral, tem por lei apresentar um relatório
de pesquisas sujeito à aprovação do DNPM -esta então, a primeira informação oficial prestada. Depois dis~
to, a empresa tem que fazer um plano de lavras e requerer a lavra da jazida; depois de concedida concessão de
lavra e fazer implantar o projeto, ela tem a obrigação de
fornecer anualmente os dados de produção e todos os
dados requeridos pelo DNPM. Então, o órgão ao qual
as empresas de mineração e de pesquisa mineral basicamente se reportam é o DNPM, fornecendo todos os documentos legalmente exigidos.
O SR. -PRESIÓENTE (César Cals)- Não havendo
mais nenhum interlocutor, agradeço a presença do Dr.
Francisco Franco Fonseca e a maneira como ele procurou dar resposta a todas as questões, bem como a sua exposição. O próximo depoente ê o Professor Gabriel
Guerreiros, um dos Diretores da DOCEGEO, no dia 10
de'; outubro, quinta-feira.
A Comissão resolveu, a partir da próxima semana,
passar a se reunir nas quintas-feiras, às 9 horas e 30 minutos. Na ausência do Presidente, vou convidar o Sena~
dor João Calmon para presidir ao lado do Relator, Senador Severo Games.
Está enc_errada a reunião.
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PESQUISAS GEOLOGICAS DA CVRD
-Histórico
-Programa realizado
- Resultados

--Objetivos atuais
H ISTO RICO
- 1942 a 1961: não houve pesquisas
-A partir de 1962: pesquisas geológicas de minerio
de ferro
-A partir de 1965: pesquisas tecnológicas de minerio
de ferro
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-

- Trabalho persistente e de longo prazo
- -Negociação de jazidas

1966: descob_erta de Trombetas
1967: descoberta de Carajás

- __1969: aquisição de jazid:,t::; de titânio

- 1971: criação da DOCEGEO e início da pesquisa
de não-ferrosos
PROGRAMA DE PESQUISAS_ DA DOCEGEO
Objetivos Iniciais
- i\llefais não-ferrosos (AI, Cu, Pb, Zn, -Sn)
Formas de Atuação

Áreas de Atuação

- ....... ~mbientes geológicos favoráveis
- Areas de interesse da CVRD
- Proximidade de jazidas conhecidas
Investimentos em Pesquisa

--Dinleiisionainento_ do programa
-Recursos investidos

-Estrutura leve e de"scentrãlizada
--AbsorçãO e desenvolvimento de teCnologia
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NÜMERODE EMPREGADOS DA Do'CtGEO

Total

Geólogos +Engenheiros
73
60
61
88

Ano

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

BRASIL
617
859

no

~1.138

95
85
46
60
71
66
64
78
87

1.100
1.398
725
1.315
1.224
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1.099
1.132
1.287
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ORÇAMENTO QÜ1NQÜENAL
DE PROSPECÇÃO
GEOLúGlCA OA CVRDjDOCEGEO
1986/1990
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1987
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Dimensionamento de jazidas já Conhecidas
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OBJETIVOS ATUAIS
-inventário de reservas (AI, Cu, Zn. etc.)
- metais preciosos (Au, Pt, Pd. etc.)
-elementos estra~cos e de lip (Be, Si, F, Cr, etc.)
- energéticos (Carvão e Turfa)
-fertilizantes (P, K c Micronutrientes)
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República Federativa do Brasil

,

DIA RIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLI- N• 141

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 1986.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 295• SESSÃO; EM JO DE
TUBRO DE 1986

ou:

SENADOR AFONSO SANCHO-O problema

do menor carente em nosso País.

l . l - ABERTURA

L3 -ORDEM DO DIA

1.2- EXPEDIENTE

Trabalhos das Comissões
1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia

1.2.1 - DiscursoS do Expediente
SENADOR JOSE FRAGELL!-_Esclareciril.entos

sobre preço de boi gordo vendido por S. EX' ao
gorífico Kaiowa.

Fri~

1.4- ENCERRAMENTO
2-ATO DO PRESIDENTE DO SENADO N'
107, de 1986
3-ATA DE COMISSÃO
4-MESA DIRETORA

SENADOR C ESA R CALS- Concorrência des~
leal das multinacionais contra as empresas nacionais.

DOS

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER·
MANENTES

S- UDERES

E VICE-LIDERES DE PARTI-

Ata da 295:;t Sessão, em 30 de outubro de 1986
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura
Presidência do Sr. Alaor Coutinho

ÀS 14 HORAS E 3Q MINUTOS. ACHÁM-SEYRESENTES OS SRS. SENADORES:
.

Altevir Leal - Eunice Michiles ..,...- Cesar Cals Afonso Sancho - Luiz Cavalcante _::_ Ahor Coutinho
- Moacyr Dalla ~Mata-Machado- José Fragelli - ·
Arno Damiani- Ivan Bonato -Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 12 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Não há expedientes a ser lido.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragel\i.

O SR. JOSÍ: FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Fui surpreendido com a divulgação de que, mima ven·da de 60 bois ao Frigorífico Kaiowa, -de Anastácio,
Aquidauana, Mato Grosso do Sul, em 26 de junho pas:.ado, eu havia cobrado ágio na ve-nda desses animais.
Digo surpreendido porque, afastado dos meus negó_cios. há vários anos,- desconhecia -o fato. Tenho como
procurador meu filho Ney RlbeírO Fragelli, cujo proce-

ér.im.ento sempre aprovei e continuo a aprovar, i11dus~ve
nessa venda, em que agiu corretamente, recebendo do
Frigorífico Kaiowa, primeiro, o preço oferecido; segundo, a nota fiscal com o preço negociado.
Ttido às_claras tudo documentado. E por que às claras
e documentado? Justamente proque no preço conhecido
pela autoridade competente, e admitido eril prática comerciai largamente aplicado pelo estabelecimento industrial mencionado,
Fui pessoà[inf:ilie, ao Frigorífico Kaiow a, e essa foi a
informação que ali me deu seu encarregado. O frigodfiCo
entendia as instruções de que tinha conhecimeilto de que
os adqu.irentes de boi gordo podiam fixãr livremente,
com o vendedor, o preço_da carne bovina, Desse modo,
quando as autoridades quiseram galvanizar a opinião
pública nacional, provocando um movimento geral de
repulsa contra pecuaristas e estabelecimentos abatedores, foram diretamente através da Polícia Federal ao Fr!gorífico Kaiowa. Por quê? Porque sabiam que _era um
frigorífico- e não sei se o único- que a partir de 28 de
fevereiro procedera com absoluta correção, isto é, emitia
todas as notas de vendas pelo preço negociado, sem pagamentos por fora, que ê o que caracteriZava o ágio, e
portanto, sem nada esconder, sem nada ocultar, que Pl,l-

desse ser cqnsiderado uma prãtica Ilícita, a que justamente configura o ágio.
Assim, lamentO ter que dizer que as autoridade::. ~;ome
teram, a meu modo de ver, dois abusos: arrombara as
portas abeitas do Kaiowa, e agiram sem a mínima e rudimentar consideração, justamente com o estabelecimento abatedor que sempre procedeu com lealdade, tanto
em relação ao Governo, como frente aos seus clientes pecuaristas.
Por isso, o- Frigorífico Kaiowa pôde divulgar, no dia
14 de outubro, um comunicado, que foi publicado na iropresa de maior circulação, afirmando: "Kaiowa emitiu
notas fiscais de con:ipra de gado aos preços reais pagos
aos_ pecuaristas.
Portanto, não subfaturuu, não sonegou impostos e
nem envolveu seus foi-necedores em tais atos ilícitos.
"A Polícia Federal fez questão de levar à televisão,
quando procedia ao exame das notas fiscais do Kaiowa~
que registravam preços superiores a 215 cruzados. Queria assim dar a impressão de que estava descobrindo,
desvendando a prática de atas desconhecidos pelas autoridades.,. e por isso ilíCítos, quando na verdade eram notas ftscais simplesmente, o que quer dizer, documentos
oficiais abertos dia e noite ao exame de qualquer autoridade, federal, estatual Ou municipal, para todos esses
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efCitos qtie tiós conhecemos, para todos esses controles,
os mais diversos, do Imposto de Renda, do ICM, das .co-

dade a SUNA_B tinha instruídq_os frígorlficos de que po_di,am pagar além dos 215 cruzados.
·
-

tas dos municípios referentes ao ICM, e tudo mais. E

AÍ está a verdadeira razão, porque tendo iniciado três
meses antes do dia 3 de outub.ro; em que a Polícia Federal deu conhecimento público dessa diligência, iniciada
há 90 dias, é porque realmente nada tinha a opor àqueles
- - preços pagos pelo Kaiowa a seus clientes, e registrados
_completamente em todas as notas de vençl.a,_ sem ocult~
coisa alguma. Acho que aí está a melhor prova __de que
realmente a SUNAB conhecia essa prática, a admitia,
como bem me disse o encarregado do Frigoiíficô Kaio·
wa de MS, que eram as instr~çõe:s que tinham,
Perguntei-lhe, então, se a SUN AB algum dia se tinha fei:..
to presente ali no Frigorífico Kaiowa, que devia estar
matando, àquela época, uns 500 o ti -600 btiis por dia. Ele
me disse que a fiscal do Estado, representante da SU·
NAB em Aquidauana, tinha ido uma vez ao Kaíowa, ti·
nha olhado os papéis, nã.o disse nada, e nem pediu para
fazer nenhuma verificação.

mais do que isso, essas notas fiscais, obdecendo em Mato
Grosso_ do Sul à legislação tributária, e estou certo -de
que tambêm obedecendo à legislação tributária dos Estados de São Paulo, Goiãs ~ Mina_s_G:eraís~ onde o Kaiow~_
também tem estabelecimentos, essas notas fiscais eram
recolhidas to_dos os meses, a cada dia 1o; segUinte ·ao- vencido, através de três vias,_ às exatorias estãduaiª; e uma
dessas vias, sempre remetida à Secretaria de Fiil_'!:nças do
Estado.
Vê-se assim que a diligência realizada pela Polícia Fe·
deral no Frigorífico Kaiowa, e com Certeza di~let'ffiinada
pela SUNAB, era inteiramente dispensável, e que só foi
levada a efeito para fins de propaganda, como dando a
entender. nessa altura do mês de setembro .......; isso oco r·
reu em meados de setembro - que estava revelando fa.
tos e procedimentos ocultos e por ela, SUNAB, ignora·
dos.
Na verdade, nem teria sido preciso que a SUNAB ou a
Polícia Federal, qualquer delas, requisitasse- aS ·nofas do
Kaiowa, bastaria que as tivessem Solicitado, por cópias
ou fotocópias, à Secretaria- da Faz.en_da _do Estado de
Mato-Grosso do Sul, e teriam facilmente em mãos todos
os elementos que laboriosamente e espalhafatosamente
foram colher nos escritóriOs ·do Frigorífico tão·SÓ para
empolgar a opinião pública.
--

O expoSto prova pelo menos duas coisas: que os
preços reais p:igOS-aos pecuaristas, e coriStintes das notas, não podiam deixar de ser do conhecimento da SUNAB, desde que praticados ao longo de vários meses,
mais ou menos entre maio e setembro, na data da diligência da Polícia Federal.
Ontem eu jâ havia rabiscado. este discurso, quando depois, entre os jornais que guardo, encontrei esta declaração do Delegado Diretor da Comunicação Social da
Policia Federal em São Paulo. Diz ele aqu_i:
"Além de ampliar essa fiscalização", refere-se justa·
mente ao Kaiow~ .. iniciada há 90 dias ... ," e se estava no
dia 3 de outubro quer dizer que a Polícia Federal_ começou essa investigação três meses antes; portanto, a
partir do mês de julho, agosto e setembro. A Polícia Fe·
deral, que hã três meses tinha iniciado essa investigação,
já conhecia fartament~ os preçoS praticados pelo Kaiowa
e pagos aos pecuaristas."
Eu pergunto, Sr. Presidente e Srs. SenadorC$:Se hã três
.meses a Polícia e a SUNAB conheciam esses documentos, esses preços, o que deveria a SUNAB fazer na defesa
dos interesses do povo, da economia pública? Desde en·
tão, devia ter advertido o FrigorífiCo "Kaiowa, e se fosse
possível- desde aquele mês de julho devia ter coibido a
prática desses preços em defesa da economia popular.
Por isso é- que eu digo, adiante, que a SUNA6 agiu com
negligência durante todo esse tempo; teria, melhor dito,
teria agido com n~gligência, mas não agiu porQue na ver·

Quer- dizer, durante todo esse tempo, vejam bem, du·
rante todo esse tempo, pelo menos cinco meses e meio, e
eu digo a â_ata erri que foi feita a operaç_ão da minha ven·
da de60 boiS ilo Kaiowa, cinco meseS e meio, a SUNAB
nunca compareceu, a não ser essa vez, através dessa representante da SUNAB, funcioriária do Estado, e que
nada teve a impugnar, nem a Comentar. Assiin, a celêbre dil~ência da Polícia Federal, que nós
·todos assistimos na televisão, inOsfraffdó- iü)-ihes de pecuaristas, que haviam vendido_ a preços superiores a 215
cruzados e depois publicados em listas pela imprensa es·
crita, era perfeitamente dispensável, e praticada, assim,
com fins exclusivamente publiêitãriOS. Duas respostas, com certeza, poderão ser ensaiadas
pela SUNAB, a fim de contestar os fatos e os argumentos que venho de apresentar. A primeira contestação
pela SUNAB seria negando que os estabelecimentos,
abatedores podiam ofertar preço acima de 215 cruzados
a arroba, que foi a informação- repito- que obtive no
kaiowa de Mato GroSSõ do Sul, quando foi pessoalmente saber O por quê daquele preço e da nota fiscal, regis·
trando na venda que fiz, através do meu procurador, ao
estabelecimento__em 26 de junho.
Nesse caso, a SUNAB terá que confessar a sua permanente negligência, o seu persistente desinteresse em fiscalizar os Frigoríficos kaioWa dUrante tanto téi'npo. de 4 a
5 meses ou mais, porque, se oS fiscaliza~s_e, pelo menos
mensalmente, teria impedido a prática do ato que só em
setembro veio a tachar de ilícito. O mais rudimentar bom
senso convence a qualquer um que a SUNAB não pode·
ria, por tão longo espaço de tempo, ter ignorado a práti·
ca desses atas. Agora permitam-me voltar a insistir com essa declaração do Delegado. da Polícia Federal d~
São Paulo, de que há nove meses vi'riha ptaticindo_ essa
diligência, porque com ela fica inteiramente ptovado que

a SUNAB conhecia a prática desses atos. Portanto, não
teiiã-Sido somente por negligência que esses preços foram praticados durante tanto tempo. Foram praticados
pelo silêncio da SUNAB conhecendq o fato, pois que,
desde julho, a Policia Federal já havia entrado nesses
dois Frigoríficos: o kaiowa, de Presidente Prudente, e o
Vale do Rio Grande, de Fernandópolis.
Serâ possível que a Polícia Federal, fazendo essa verificação em notas fiscais que estavam não somente ali, no
kaiowa, à disposição das autoridades, como também nas
Exatorias Estaduais, nas Secretarias de Fazenda Qesses
Estados? Será possível que, durante três meses, a Policia
Federal conhecesse a prática desses preços e nilo comuni·
casse -o fato à SUNAB'? Pode-se admitir isto'?
Então, estamos vendo - permitam·me a expressão
popular - que esses dois órgão~. "não são de nada",
realmente:. "não são de nada". Se há três meses, atravas
da diligência, conhecia o fato a Polícia Federal, como diz
o seu Diretor em São Paulo, e a SUNAB não tinha co~
nhecimento - e essa diligência da Polícia Fedentl só
pode ter sido feita através de solicitação da SUNAB então, chegamos à conclusão à que chego~ não foi negli~
gência, foi porque realmente era permitido praticar esse
preço além de 215, desde que não fosse um ãgio, ou seja,
uma operação oculta; segundo, desde que o frigorífico
não repassasse o preço, o que já ê uma outra etapa, que
não nos importa examinar no caso.
Agora vejam os Srs. Senado_res como acho que tenho
toda razão para dizer que A SUNAB, se não foi negli·
gente, e acho que não foi, porque ela concordava com
esSa prâtica, sejam coino agora, a partir deste mês de ou·
tubro, ela tomou providências para ser inforril.ada pelos
frigOríficos de todos os seus atas.
Esta ~a çópia de um telegrama expedidQ em 20 de outubro de 1986, recebido pelo Frigorífico kaiowa. Di~
aqui:
.. Ficam os frigoríficos abatedouros ou matad_ouros obrigados a remeter à Delegacia da SUNAB' de
sua respectiva jurisdição, no último .dia útil de cada
semana, cronograma de abate para a semana seguinte, indicando o num_ero _de reses cOntratadas
p~~a o abate, sua procedência e o nome do vendedor
Logo

adiant~

..... contendo obrigatoriamente:
I - O número de reses adquiridas para abate, in·
dicando a procedência, o nome do proprietário e o
valor pago."
Só, agora, a SUNAB, em 20 deste mês, tomou essa
providência. S~ agora tomou _essa providência, para CO·
ri.hecer esses fatos e atos, essas práticas:, é porque, duran·
te todo aquele tempo, ela, realmente, permitia que fosse
praticado pelo Kaiowa e por outros fr-igorfficoS ó de que
nos dão notícia as notas fiscais.
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Sem dúvida, a SUNAB conhecia e tacitamente consentia, na sua reiteração diuturna, essas práticas no_ decorrer de tantos meses. O ditado popular de qu;, "quem

cala consente" tem aqui a mais justa e rigorosa aplicação. Mas não vale só como manifestação da sabedoria
popular senão também como regra de Direito; que deve
ser reconhecida no caso. Diz Q, .. Repertório de Direito
Civil", Dalloz, 1951, sobre o assuntQ:

.....0 silêncio é a atitude da pessoa que não só não
diz nada, mas permanece numa abstenção comple-

ta."
Todos nós sabemos que o silêncio, reiterado por longo
prazo, importa em consentimento. O consentim~tci se
manifesta juridicamente através de duas maneira~: ou é
e:xpresso, se efetuado verbalmente ou por escrito~ "tácito
- díz: q, "Dicionário Jurld-iCo- de Pedrõ Nunes-, quan~
do resulta de ato ou fato que revela, da parte do agente, a
intenção de anuir ou assentir".
Então, durante tanto tempo- cinco meses e meio, peM
los menos - , a SUNAB consentiu nessa prática, como
está provado agora por esse jornal que hoje, pela manhã,
encontrei, que a Polícia Federal há três meses fazia essa
fiscalização no Kaiowa, e assim evidenciando que dela e
dos seus resultados só podia ter conhecimento a SUNAB. Se nenhuma providência tomou, esse silêncio im~
porta em quê? em consen~imento, em anuição.
O que o Kaiowa fez, portanto, durante todo este tem~_
po, não importou na piática de um ato_ ilícJto que possa
caracterizar, da parte dos pecuaristas que lhe forneceram
o boi gordo, a cobrança de ágio.
Tenho uma declaração do Kaiowa dizendo, nesse caso
da venda de gado que meu filho fez ao Frigorífico,. "o
preço acima negociado e ofertado pelo Frigorífico, era o
vigente na época" ... assim o Frigorífico ofertava, podia
ofertar livremente, estava ofertando e por mais de cinco
meses ofertou, esse preço. Onde é que está o ágio?
Há um ato recente, a Portaria SUPER n~' 66, da SUNAB, do dia 8 de outubro, agora escrevendo, dando por
escrito, estabelecendo expressamente aquela prática, que
ela sempre consentiu, da venda do gado a· preço superior
a 215 a arroba, desde que fosse-~ lógico- uma venda
feita sem nenhuma ocultação; como se praticou não só
neste meu caso, como em todos que eu vi do Frigorffico
Kaiowa~
Fui, Sr. Presidente, Si-s, Senadores, à Exatoria Estadual de Aquidauana, e Iá estão_todas as cópias das notas
fiscais do Kaiowa, todas, centenas de cópias de notas fiscais das vendas feitas pelo Ff!gorffico Kaiowa dUrante
esse período todo, cinco a seís meses. Então, não havia
nada oculto.
Desse modo, é inegável que, pelo silêncio e abstenção,
a SUNAB permita ao Kaiowa e aos outros frigoríficos o
que, agora, acaba de reconhecer expressamente atravês
da Portaria SUPER n9 66, de 8 de outubro de 1986,
quando, no seu art. 29, diz:
..Os pecuaristas, cooperativas ou empresas de
produtores, e matadouros-frigoríficos, ma-tadouros
ou marchantes, poderão ainda, mediante acordo
expresso"- que é aquele que já praticava -o KaiOWa
"""':'.. «estabelecer, nas operações que entre si realizarem, preços diferenciados dos fJXados nesta Por~a
ria". E logo adiante.:.. ••Ficando, contudo, o adquirente obrigado a absorver a diferença de preço acordada, mantendo os preços tabelados nas vendas aos
varejistas."
Foi isso ·a que sempre pratiCou o Kaiowa. Portanto,
qualquer cliente do Kaiowa que lhe ia vender e, que tinha essa informação do que era permitido, negociava,
como meu filho negociou~ a CzS 260,00 a arroba.
Onde ê que está caracterizado o ágio? Não existe no
caso.
Esta ~ a Portaria SUPER n9 66, de 8 de outubro de
1986. Quer dizer que agora os frígoóficos podeffi cOmprar não só a Cz$ 215,00, não só a Cz$ 280,00, como a
Cz$ 300,00, a CzS 350,00 ...
O Sr. Afonso Sancho -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSE: FRAGELLI nobre Senador.

Com muito prazer,

O Sr. Afonso Sancho- Iniciarei dizendo que triste do
país onde homens de integridade moral, como V. Ex•,

têm necessidade de vir a público esclar~r ___aguilo que,
ao invés de um desencontro de informação, representa
uma calúnia ao empresário. Não sabemos em que sistema est~rnos, porque esses Senhores que hoje s~ autono. mearam. "fi~cais do povo", desejando vender serviço, estão prestando Um desserviço ao Pafs. Não se pode enten.
der e não se pode aceitar como a própria SUNAB age de
duas maneiras. Em Sergipe, tenho em mãos uma notícia,
publicada nQ, "Correio Braziliense"-de26 de outubro, de
que a Delegada da SUNAB, contrariando o que preceituaram as portarias, os decretos e outros bichos que por
ai saem, autorizou a contratação da arroba do boi a CzS
350,00.--0ra, Sr. Presidente, isso parece brincadeira. E a
brincadeira não é só nesse fato. A brincadeira está em
'que o Governo diz que no confisco ele paga um Preço; se
a pessoa vai espontânea, é outro preço. E um representante seu, lá num Estado da Federação, estabelece outro
preço. Então, a confusão está generalizada. Essa confusão está_exatamente em função de que não se briga com
o preço, briga-se por produção. Até hoje, neste assunto
do boi, o Governo tem teiinado e tem., "levado na cabeça" toda vez que procura exceder-se. Nesta oportunidade me solidarizo com V. Ex•, nobre Senador José Fragelli, que não merecia, neste momento, estar no Plenário
para dar explícação daquilo que V. Ex• não cometeu.
O SR. JOS:I!: FRAGELll- Agradeço a V. Ex\ que
iraz aO meu pronunciamento mais uni. subsídio de absoluto valor.
Está aí uma autoridade representante da SUNAB, a
r~peíto da qual, pelo menos, podemos dizer que não é
omissa, que não foge à responsabilidade dos seus atas, e
com certe~a. conhecendo a realidade da economia bovina na sua região, chega a autorizar a venda a Cz$ 350,00
a arrõba.--E ela não está fora do que a SUNAB acaba de
determinar no art. 29 da Portaria Super n9 66, de 8-10-86,
dispositivo que há pouco Ii.
Agora, vai ser difícil, Sr. Senador, vai ser muito difícil
que um marchante, que um matadouro, que um frigorífico, comprando a 350, não faça o repasse da diferença entre 280 e 350 cruzados. Hâ alguma coisa de errado no
Reino da Dinamarca. Há, porque se um frigorífico recebe a 280, ou melhor, paga 350, e só pode vender no varejo à base de 280, esse não é mais um estabelecimento comercial, é um estabelecimento filantrópico, de assistên·
cia social.
De sorte que estamos assistindo a essas coisas. E permitido vender além de 215, 280? Então, não sei por que a
"Portaria fala ainda em 215, quando no óltimo acordo de
cavalheiros ficou estabelecido em 280. Diz-se que quando o pecuarista,·o fornecedor leva o boi espontaneamente, paga-se 280, e quando o gado é requisitãdo, apreendido ou confiscado, então o preço ê de 215. Mas o fato é
que nós nos encontramos numa situação extremamente
dificil, mas que por isso mesmo não justifica que as autoridades, como aCOf:Lteceu nesse caso todo, a que estôu me
_ referindo, proc_!l~m enganar, procurem embair a opi---nião pública, querendo fazer uma demoD:stração da sua
eficiência, do seu interesse, quando na-verdade, durante
tantos meses, cinco ou _seis meses, tendo conhecimento
dos fatos, não tomou nenhuma providência, para que os
estabelecimentos abatedores não pagassem senão 215.
Ai estão os fatos com toda a nudez da sua realidade,
comprovando que toda aquela diligência da Polícia Federal não só era inútil como também era contraproducente, Sr. Presidente. E por quê? Porque veio jogai contra uma classe toda, a dos pecuaristas, e a outra, a dos industriais do frio, a opinião pú:blica nacional.
Essa falsa diligência, que não :Precisava ser fe"it8, i·epito, permitam-me insistir, porque as notas fiscais estavam
à disposição da SUNAB, nas exatorias estaduais dos
quatro Estados em que o Kaiowa atua, estavam nas Secretarias de Estado de Mato Gros_so do Sul, de Goiás, de
MinaS Gerais, de São Paulo. Então, isSCI foi feito, talvez,
para se justificar aquele ato que viria logo depois que era
do conflsco.
Srs. Senadores, V. Exts se recordam ainda de um discurso que fiZ há poucos dias, há um mês~ se tanto, fazendo um apelo aos pecuaristas, para que entregassem o seu
gado aos abatedores, aos frigoríficos ao preço de 280
cruzados, consoante o último acordo de cavalheiros.•
Não s6 fiZ um apelo como, sem esconder o meu pensamento, declarei que os pecuaristas agiriam mal se não
viessem ao encontro dos esforços do Governo F-ederal,
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para mànter o Plano Cruzado. Foi um discurso, senãô
me engano, de uma hora e quarenta minutos, em que
apresentei vários argumentos, inclusive de ordem históri·
ca. E pOr issO me"sino, Srs. Senadores, lã no meu Estado,
entre os meus colegas pecuaristas, formouMse um juizo
errado da minha atitude, e eles me convocaram para ouvir de mim por que eu apoiava o conf1sco. Por que eu
não me leVantara daqui, da tribuna do Senado, para pro·
fligar a atuação do Governo nessa apreensão manu milftari de boi gordo.
No sábado, há duas semanas, estive reunido com meus
colegas pecuaristas. Não é preciso dizer que todos eles
estavam exaltados, predispostos contra mim, reiteradamente indagando·me porque eu me havia colocado coptra a classe. Respondi, simplesment~, isto: que eu nãO es·
tava contra a classe, mas eu estaria contra a atitude da
classe que não quisesse colaborar com o Governo, para,
tendo cada pecuarista o boi gordo, não o entregasse,
numa resistência aos planos, às determinações do Governo. Eu disse aos meus colegas que eu lamentava o confisco, mas eles deviam compreender que, dada a resistência
na entrega do boi gordo, o Governo não podia voltar
atrás, não podia ser atingido na sua autoridade; e desde
que não se tinha chegado antes do confisco a um entendimento, o Gover_no não podia fugir a afirmação da sua
autoridade, efetivando os confiscos.
Reiterado o apelo que eu havia feito, aqui, da tribuna
do Senado, como reitero, não é só um apelo, é uma advertência aos meus companheiros pecuaristas, de que
não podemos sonegar o boi gordo que tivermos, nesta ~
poca, para abastecer o mercado e alimentar a nossa população. De sorte que, as restrições que agora faço, aqui,
ao procedimento da SUNAB é justamente porque ela~
altamente culpada de tudo o que aconteceu. Se ela tivCsse usado persistentemente, se ela tivesse empregado sempre a sua diligência no sentido de exigir dos frigoríficos a
prática daquele preço de 215 cruzados, se ela muito antes
de setembro passado e com ela o Governo tivesse reafir·
mado a sua intenção de proceder ao confisco, ni\o teriamos chegado tão longe na crise do reabastecimento da
-carne. De sorte que acho que o Governo teve, através da
SUNAB, a sua culpa em todo esse processo. Mas, isso
não é razão, Srs. Senadores, para que os invemistas e os
criadores que, como eu, não são invernistas -cu apenas
engordo os bois da produção da minha fazenda, nlo
faço especulação com gado, ou seja, não compro parare.
vender e não condeno essa compra para revender, e, essa
especulação honesta que é de todo comércio, só vendo
aquilo que é da minha produção- então, isso não é razão para que os invernistas ou produtores rurais, que tenham boi gordo, não tenham a obrigação de colaborar
com o Governo. Mais do que isto, preguei aqui que todas as classes sociais devem-se entender e com elas os
partidos políticos, para darmos ao Governo do Presidente Sarney todo aquele apoio de que Sua Excel~ncia de
fato necessita nos momentos dificeis que atravessamos.
Desejo dar sempre que possível esta minha colaboração,
para que haja um entendimento completo, entre as autoridades, os pecuaristas, os frigoríficos e os abatedores.
Acho que Q Governo deve se forrar daqui para diante de
atitudes como esta da SUNAB e da Poifcia Federal, fazendo diligências im1teis e contra producentes, tãosomente para empolgar a opinião pú:blica, para fazer
crer ao povo que está descobrindo ações iUcitas, quando
estas ações foram praticadas, digamos as~il;n, a ci:u aberto, às claras. Esses atas foram todos docurflentados, nenhum desses documentos, nenhuma dessas notas fiscais
foi sonegada ao conhecimento, a comeÇ'ar das autoridaM
des estaduais. Por isso mesmo o Kaiowa pôde fazer este
comunicado que, ao que eu saiba, a SUNAB até agora
'não contestou e nem poderá contestar, pelos fatos que
venho agora narrandQ:
"Kaiowa emitiu notas fiscais de compra d't: ~do aos
preços reais pagos aos pecuaristas. Portanto, nãO subfa~
turou, não sonegou impostos e nem envolveu seus forneM
cedoi"es em atas ilícitos."
O ágio alêrn de ser um pagamento feÍt~·às ~cultas, que
é praticado pelas empresas obrigatoriamente através de
um caixa dois e que também para o beneficiârio vai fn·
trar numa c~a dois, porque não pode ser revelado esse
preço por fora. Quando um frígorífico como esse não
turóu, não sonegou impostos ele é acusado de ter praticado ãgio e os seus clientes tambem.

r.:
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Francamente, não dá para entender essa maneira pela

qual as autoridades compreendem os fatos e os praticam.
Se há um frigorífico que agiu lisamente é justamente este,
que não subfaturando, não estabelecendo um preço na
nota fiscal e outro pagando por fora nada ocultou. ~la
ro que ele resguardou o Estado nos seus interesses, porque desse não subfaturamento, ganha o EStado no ICM,
ganham os municípios, cOm a sua cota no !CM_, e ganha
a União, a Federação, no Imposto de Renda, porQue
aquele que recebe por fora não vai declarar esse recebimento no seu Imposto de R~nda. Então, ~m estabeleci-

e

mento que agiu dessa maneira, com a maior _corr~ção,

êo

justamente o acUsado da prática de ágio. Não compreendo isso e é essa situação que conden_o no ·casO da atuação
da SUNAB e, a pedido da SUNAB, da Polícia Federal.
Finalmente, Sr. J~residente, quero lembrar que_ ainda
há um mês atrás o Jornal de Brasília, como todos os jornais e aliâs O Estado de S. Paulo fez um comentário bem
feito subre o assunto, noticiaram que o·- presidente da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA, encaminhou ao Ministro da Agricultura Iris Rezende o rc:latório final dos estudos realizados pela equipe do
Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte,
EMBRAPA de Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
para determinar o custo total _médio, a nível de produtor,
da arroba de boi gordo na Região centro-Qes:te;-:MID:o
Grosso, Golâs e Mato Grosso do Sul Esse- preço qual é?
~justamente o de 267,11. Então, ru:ho que a SUNAB,
depois d_o acordo_ de ca:valheiros estabelecendo o preço
em 280 cruzados, com certeza só mantém o preço em 215
cruzados como uma possfvel punição ao bot gordo que
seja confiscado_, Porque ta verdade quando uma empresa do Governo, fazendo um estudo acurado e competente corno sempre o faz a EMBRAPA, chega a essa conclusão de que o custo da arroba do boi gordo é de 267 cruzados, não se pode exigir de ninguém, nem mesmo do pecuarista, que venda abalxo_desse preço. Pode até não ganhar, mas a sociedade, através do Governo, exigir que o ·
criador, ou qualquer empresa, ou indivíduo, que exerça
uma atividade econôrnica, venda um produto abaixo do
seu preço de custo, a sociedade não tem esse direito e
, nem _o Estado tampouco. Talvez, tenha sido_ por causa
dessa verificação do preço de CzS 267,11 - preço do
custo da_ produção da arroba de boi gordo- que se tenha estabelecido em Çz$ 280,00. Quer dizer, a margem
de ganho do produtor será mínima, entre 267 e 280, vai
ganhar apenas Cz$ 13,00 por arroba. Então, quando no
meu caso, em junho, a arroba foi vendi_da_a 260 cruzados
- e vamos focalizar apenas o meu caso -eu não esta_va
explorando_a sociedade, quando o custo dessa arroba,
para mim, que, em junho, não era de 260, estava muito
próximo disto. Vendendo a 260_cn,r?:ado~>_e 20 tr poucos
centavos, não me lembro bem, não obtive nenhum lucro.
Praticamente, vendeu-se a preço de custo. Mas, acho
que, nesse período de entressafra, quando a população,
realmente, necessita de um abastecimento mínimo no
mercado de carne, os pecuaristas deviam praticar a venda, com quotas de sacrificío, na base de 280. Aliás, ~o
que, hoje. está-se praticando. Em Aquidauana, em reunião entre autoridades os pecuaristas concordaram em
uma solução para o abastecimento local. Esse me parece
que é o processo que está se generalizando. Os pecuaristas de Aquidauana se comprometeram a dar, todos os
meses, ao preço de 280, a sua quota, que eles chamaram
d~. "quota de sacrificio"- e o ê - para o abastecimento
dos Municípios de Aquidauana e Anastácio. Todos nós
demos a nossa contribuição. Inclusive, a oferta dos pecuaristas de Aquidauana e de Anastácio superou as necessidades naquele momento, embora não sejam Aquidauana e Anastácio municfpios de engorda de bois. Esses dois Municípios estã_o no Pantanc:LI, e todos sabem
que não se faz a engorda de bois no_P.anta_n_ai._Eu mesmo
levo meus bois, do Município" de Aquidauana, para Terenas, Campo Grande, onde tenho as iny_er_nadas de engorda de bois. Então, estou dando duas contribuições
para essa quota. Uma, em Aquidauana, coi11 o báí"seja
de 15 ou 16 arrobas, porque repito, o Pantanal não é
área de eng-orda de bois, em Aquidauana e em Campo
Grande. Acho que essa deveria ser a maneira- pela qual
as autoridades deveria_m, agora, procurar a colaboração_
dos pecuaristas. O entendirriento foí tãO fáéll!_ Realizouse a primeira reunião, três ou quatro dias depois a segl.úl.:
da, e todos os pecuaristas daqueles dois municípios deram a sua cota.

Eu soube que essa maneira de entendimento está-se
generalizando em Mato Grosso do Sul, não sei nos outros Estados. Mas estou certo de que, lá, o Gove_lJ:lo terá
essa colaboração, De sorte que eu não venho aqui me defender. Eu venho aqui explicar por que houve uma _venda
de 60 bois gordos da minha fazenda, ao preço de duzentos e sessenta e poucos cruzados; aliás, não foi isso, foi
um pouco menos, porque eu paguei o FUNRURAL.
Quer dizer, nem foram os 260, se não me engano, ficou
em 2S7. Agora os frigoríficos estão pagandO o FUNRU.RAL, mas naquela época, em jun~o, era o pecuarista
que pagava o FUNRURAL. De sorte que eu tenho a
consciência tranqUila de que, nesta venda, meu filho,
COrriQ-Tneu representante, não pediu, e aqui está o documento do Frigorífico Kaiowa, dizendo que lhe foi ofertado ess_e preço, não pediu um preço superior aos 215.
Quer dizer, nào exigiu ágio, e q._em me locupletei ~e um
preço que pudesse importar em detrimento da sociedade,
por todos os fatos que acabo de citar, prindpalmente
dessa pesquisa da EMBRAPA, mostrando que o custo
do preço do boí está, no mfnimo, em 267.
Quero terminar, "Srs.- Senadores, da mesma maneira
pela qual me manifestei aqui, desta tribu1:1a. e os meus
colegas pecuaristas lá em__Campo Grande, Mato Grosso
do Sul, achando que ê uma obrigação darmos uma colaboração máxima ao Governo'- de JlãO_ deixarmos faltar
lia"" mercado, quando tivermos, carne de-boi gordo.
Mas, o problema, todos nós sabemos que não é tão
simples assim. Porque_ todos previam a falta de_ boi gordo, por uma série de- outros fatos que já ,(or_am anlpl_amente -divulgados pela imprensa. Mas, dentro das possi~
bilidades de cada criador, de cada invernista, est~ a_Sl!~
obrigação de colaborar, mas está a obri6Jção, de oUtro
lado, do Governo, de _não lançar, através d~ processos
cOmo esses, que foram usados pela SUNAB e_ pela Polícia Federa!, em relação ao Kaiowa e. aos pecuaristas,
seus fornecedores está o Governo na obrigação de não
lançar contra essas duas categorias sociais toda _a opinião
pública do País tenho dlto. (Muito bemt)

(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
- -SR. JOSE FRAGELLI; EM SEU DISCURSO.')
SUNAB C. Grande MS NR 12 lJS 0840 de 20.10
Frigorífico Kaiowa S/ A Aquidauana M_S
NR/263 de 17.10.86
Comunicamos vossoria que em atenção ao disposto
no_ art. 4" da portaria super nr de 69 de 15.10.86, ficam
os frigoríficos abatedouros -oü matadouros obrigados a
remeter à delegacia da SUNAB de sua respectiva juds-:.
dição no último dia útil de cada semana, cronogr_ama de
abate_ para a semana seguinte, indicando o número de reSes contratadàs para abate e sua procedência e o nome do
l'endedor, e no primeiro dia útil de cada semana, relatório correspondente ao movimento da semana anterior,
devidamente autenticado pelo técnico encarregado_ do
serviço de inspeção federal do Ministério da Agricultura,
oontendo obrigatoriamente:
I - o núme-ro de reses adquiridas para abate, indicando
a procedência o nome do proprietário e o valor pago.
l i - o número de reses abatidas•. o peso morto total
na balança do frigorífico, abatedouro ou matadouro, o
destinatário do produto e o seu preço de _venda.
Artidor Pereira de Smusa- delegado substituto
ADEMS
-Anasiâcio- (MS), 24 de outubro de)986
A QUEM INTERESSAR POSSA
Para que produza os efeitos que se fi~erem ne~ss_ãrios,
Declaramos, que no dia 26 de junho do corrente, efetuamos a compra de 60 (sessenta) boi~ gordos, para abate
no dia 27, do Exm~" Sr.- Dr. José Manoel Fontanillas
Fragelli - Fazenda Pontal, município de Aquidauana
(MS).
De conformidade com a Nola FiScal de Entrada n<1
3.270 - serie -~-2. o_s. bois eril: questão foram faturados
ao preço de CzS 260,52- (duzentos e s_essenta_cruzados
e cinqUenta e_dois centavos)_, sujeito ao des~onto do Funrural.
O preço acima negociado e ofertado pelo Frigorífico,
- era. o vigente -na é-poca 1 não existindo por parte de
nOSiüi- Empresa: Subfaturamento, sonegação dos impostos devidos, e, o não-envolvimento de nossos fQrnecedo~
res em tais ilícitos.

. Deixamos claro que nossa preocupação maior ê a de
trabalhar oferecendo aos nossos clientes total segurança
em sUas negociações, para obtermos a confiança que cultivamos em todo nosso tempo de ativldades ncis Estados
de _São Paulo~ -Mato Grosso do Sul,- Minas Gerais e
Goiás.
Atenciósatnente
FRIGORIFICO KAIOWA S/A
Divisão Anastácio
Depto. Compra de Gado
Josê Maria do Nascimento Neto
SupervisOí
KAIOWA
COMUNICADO
A respeito da divulgação de nomes de pecuaristas,

nossos fornecedore..~. que teriam nos vendido gado a
preços acima de açordos efetuados com o Governo,
FRIGORIFICO KAIOWA S.A. sente-se_ no__ dever de
prestar os esclarecimentos abaixo, na esperança de que
não pairem dúvidas sobre seu cç1mportamento nesse episódio
Ê importante lembrar -que: com qUatro frigoríficos
(SP, MS, e -MG e GO) e uma capacidade de abate de
2.600 cabeças/dia, KAIOWA é uma das grandes empresaS do setor, empregando cerca de 3.000 pessoas en:t cidades onde é o maior empregador. Podemos nos classifíçar,.
portanto, como uma empresa cônscia de suas responsabilidades e ciente_ de que, em momentos de dificuldade,
serenidade_e confiança mútua são inestimáVeíS virtudes.
Esdarecemos portanto que:
1- KAIOWA não fez denúncia riem ofereceu à Polícia Federal ou qualquer órgão do governo qualquer documento, principalmente Notas Fiscais de Compra.
2- KAIOWA emitiu Notas Físcaís de Compra de
Gado aos preços reais pagos aos pecuaristas. Portanto
não subfaturou, não sonegou impostos e nem envolveu
seus fornacedores em tais ilícitos.
3 - KAlOWA abateu para cumprir compromissos
de exportação uté que eles se esgotaram ou até a proibição das exportações, quando as pontas de estoque exis_tentes foram colocadas no mercado interno. Pagou pela
matéria-prima os preços vigeiúes -no mei'CãdO, nleSino
assim só obtendo volumes muito reduzidos.
4- A Polícia Federal, pela delegacia de Presidente
Prudente, visitou a fábrica de Presidente Venceslau em
12~9-86 e apreendeu todas as Notas Fiscais de Compra
do período de 28-2-86 a 15-8-86, (5,5 meses) indiscriminadamente, não restando à empresa senão -assin_ar os
Termos de Apreensão e depor perante a Polícia Federal.
5 - Elaborar e divulgar uma lista de nomes foi uma
decisão de Gover.no, na qual não tivemos nenhuma participação. Levantamentos semelhantes foram e estão
sendo feitos em todos os frigoríficos..
Estamos confiarites de que o público em geral e os Srs.
pecuaristas nossos fornecedores compreenderão_ a posição de nossa empresa, KAIOW A completarâ 25 anos
em 1987, trabalhando com fornecedores e clientes que
sempre nOs honraram com sua confiança. Estamos neste
momento atu-ando juntos para ajudar a normalizar o
abastecimento e para contribuir com o êxito do Plano de
Estabilização Económica que deve ser o objetívo maior
de todos nós.
São Paulo, 14 de outubro de 1986.
c
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PMDB FARÁ O SUCESSOR DE SARNEY
Balan.;o de Ulysses revela que o partido terá posições tstratégicas
BRASILIA- Mesmo de forma indireta, o ]:)residente
nacícillal d9 PMOB, deputiido Ulysses Gi.iim"arães~ pra~
cur_ou mostrar, ontem, que o sucessor do Presidente Sarney terá que ser um militante peemedebista,já que o partidõ deverá "eleger 60% da Assembléia Nacional Constituinte.
-Com esta posição - comentou --o PMDB terá
condições de eleger os presidentes da Câmara, do Senadp, da Con.StHuinte e, (uturamente, o Presidente da República,.
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O Seu comentário surgiu ontem diante de declarações
atribuídas ao Ministro _da Administração, Aluízio Alves
(PMDB), sugerindo o nome do Ministw-Chefe_da_-Cãsa
Civil, Marco Madel, como candidato_ a presidente da
Repúbfica. com a·passfvel"apOio do PMDB~Q_nóffie de

Marco_ Maciel estaria tambén1 sendo lembradO -no-Planalto para presidente da Assembléia Constittiinfe--em

1987:

-·

·---

····--

Aluízio Alves telefonou, ontem, pela manhã, ao_ presidente do PMDB e da Cârilira, "prOcurando rrilnfmizar
suas declarações, segundo as quais, a candidatura Ulys~
ses poderia ser prejudicada pela síndrome de Tancredo
Neves- reação contrária a políticos de idade avançada.
~ia_~es~d~nte do _PM~B .co~pletará 7Q"- ã-~o_s segundaNa mesma entrevista a uma emissora de televisão de
Brasília, o ministro, ao ser perguntado_ sobre a possível
candidatura de Ulysses_ Guimarães, leinbrou que outros
nomes poderiam surgir, ií:lCluSive c.om pOssibiGdade de
conquistar o apoio do
partido, o PMDB. E citou
Marco M aciel,_, "brilhante e saudável".
Na mesma entrevista, Aluízio Alves comentou a
síndrome de Tancredo, acrescentando que, pessoalmente, não dâ importância a isso•. "mas à síndrome existe".

·seu-

Aureliano vê debate extemporâneo
Com a_ressalva_de que ainda e cedo para se discutir a
suc~ssão do presidente Sarney, o rriirii.Si{õ- das Minas e
Energia, AurelianO Chaves, admite-que-pode fiCar illlma
situação favorável se as eleições de novembro confirmarem o favoritismo dos candidatOs Que apoia noS três Es.:.tados mais importantes do País.
Segundo as pesquisas de opinião pública, os _trêS cari~
didatos apoiados por Aureliano Chaves são os favoritos
em Minas GeraiS, com Itamar Franco __ (PL); São Paulo,
com AntôniO Emírio (PTB); e Rio -de_ Janeiro, coin
Wellington Moreira Franco (PMDB),. "Eu acho que a
candidatura Itamar_ Franco já se consolidou e _tende a
crescer", concorda o ministro com as pesquisas feitas em
Minas.
Discorda o Ministro AureliãnO- Chaves da tese de que
a ênfase que a propaganda de Itamar concede à sua "-nJi~
ga vinculação com o PMDB possa prejudicar o-PFL,
particularmente o__ Deputado Paulino _Cícero, __Q_único
candidato próprio do partido a uma eleiÇão majoritária
em Minas.
- - --Eu não creio que a propaganda do Itamar em torno
do PMDB possa prejudicar a candidatura .de P_aul_ino
Cícero ao Senado. Afinal, a propaganda de Itamar eStá
vinculada diretamente, no plano do Senado, ao _candidato Paulino Cícero, homem que deu grandeza a todos os
cagas públicos que já ocupou. A passagem de Paulino
Cícero pela Câmara dos Deputados ê um testemunho de
sua capacidade de trabalho, de seu espírito público, de
sua sintonia co:ill aS aspirações do poVo. :b um político
moderno, tem sentimentos progressistas, e afiilado cOm
os problemas sociais do nosso Pafs, vinculado estreitamente com as aspirações rriais claras da gente mineira.
Paulino Cícero iniciou sua vida pública lã nas bases políticas, foi prefeitocde São Domingos do Prata, sua cidade
natal. Estamos empenhados no êxito de sua candidatura._
ConfiamOs ha eleição de Paulino Cícero. - - - ~ - "

Idade poderá prejudicar Ulysses

-O Presidente do Senado, José Fragelli (PMDBMS), concorda com a opinião do Ministro da Administração, Aluízio Alves. de que a idade do Presdiente do
PMDB, Deputado Ulysses Guimarães (SP)- está completando 70 anos __;-pOderá pi."f:judicâ-lo na disputa pela
sucessão do Presideilte José Sarney.
Fragelli observa que o povo age sentimentalmente e
não esquece o que aconteceu com o presidente Tancredo
Neves.
O Senador Alaor Coutinho (PDS- BA), que conversava com Fragelli antes do início da sessã_o, observou
que nos próxirpos dias irá ocupar a tribuna para lançar a
candidatura d~, "ot~tro homem sério, capaz de segurar o
leme_ com firmeza", "E -observou o Presidente do Senado- o Ministro Aureliano Chaves (Minas e Energia)
também possui as c:ondições necessárias para o cargo-; -seria um bom candidato".
"Mas -ponderou Alaor- eu estava pensando no se·nhor''. Fragelti riu satisfeito, mas frisou que havia desis-

tido de ser candidato e só espera participar ativamente
de outra campanha eleitoral se Ulysses GuimatãéÇconC(,-Ti."er à P-reSidéncia da RfipúbliCa.
·
Correio BraziHense, 2 de outubro de 1986

FRAGELLI TAMB~M TEME A SlNDROME
Acha que não é_ hora para Ulysses

e lança Aureliano à sucessão
O Presidente do Senado, Jõsé Fragelli (PMDB MS), Concoid<i-c_o~ a oph!_íão :cto_ Min_is_tro qa Administr~ção, Aluízio Alves, de que a ida~e_ d() Presidente do
PMDB~_peputado Ulysses Gui_maraes· (SP)- está completando 70 anos- poderá prejudjcá-lo,na disputa pela
sucessão do Presidente José Sainey.
-- ---~ F'rage~ufObSer·~a- que o povo age- seniimerital_~ente e
riãO-esquece o que aCOOteceu com o-Presidente Trancredo NeVes, irias adVerte-que U!ySses- Guinlar1f6ú:stá"muito bem e é- o i.lnico, nesse ii:iomento, em condiçõ_e_s de mobilízar todo o PMDB.
Nova Hipótese:
D Senador Aloar COutinho (PDS- BA), -que cOnve-rsaVaCom Fragelllã?Lte:S dó iflíc1õ-da sessão de ontem, observou que nos próximos diaS irá ocupar a tribuna para
Jançar-a-Cailôldatura de "outro homem sério, capaz de
segurar o leme com frieza" "E- obs_ervou o Presidente
. do Senad()- _o Ministro das Minas e Energia, também
possui as COndições necessárias p-ara o carg-o. -seria um
bom cadidato".
.. "Mas___; POildemu Alaor -eu estava pensando no senhor". Fragelli riu satisfeito, mas frisou que havia desistido de ser candidato e só espera participar ativamente
de outra campanhia eleitoral se Ulysses Guimarães_ concorrer à Presidência da República. Aureliano Chaves é o
segundo político do PFL a ser lembrado, nas últimas horas;-porlídeies do PMDB para a Presidência da República. O primeiro foi o Ministro Marco Maciel, indicado
por Aluízio Ah·es.
Estaduais
O ~residente do Senado apóia, também, a içl.éia do MiriisfrO da AdminiS.úação de qUe oS partidos deVem sê·r eStaduais, como ocorria antes da revolução de 3_Q._Não hã,
a rigor, partidos n_acionafs, que são, na realidade, uma
capa para as dispUta-s -regionais.- -Fragelli telefonou ao Ministro da Justiça, Paulo Brossard, solicitando gara-ntia de vida para o Senador Odacyr
Soares (PFL-RO), que se considera ameaçado pelo--00vema_dor de Rondônia, Angelo Angetim. De acordo com
a"di!iiúí:lciã. de Odacyr.. "o indivíduo Alceu Veras" foi
contratado para matá-lo, Brossard informou que já recebera a comunicação e tomara as providênciaS necessárias.
-

-º§R. PRESIDE~T~_(AJaor Coutinho)- Conçid_Q a
palavra ao nobre Senador Afonso Sancho.

-- O SR: AFONSO SANCHO (PDS~ CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
O Brasil tem a preocupação de sua dívida externa.
Mas outra bem maior, aterradora, mesmo, é a imensa
Dívida Social. Aquela, temos como pagar,·
adminisftaftdo-a de maneira adequada como vem se verificando no atual Governo do Presidente Sarney. Esta, é
bem mais dificil, apa\rrii-ante, pois reúii.e Um complexo de
_cau,s_a.s económicas e psicossociais e não depende apenas
do Governo, mas de toda a sociedade, de seus diversos
estamentos.
Não trataremos - nestes breves momentos - da
Dívída Social em sua abrangência, mas de um dos__seus
dados que mais a agrava e preocupa a Nação._ Queremos
nos referir ao problema do menor, grande preocupação
do Presidente Sarney que decidiu destinar 12% do PIB
para o Setor Social.
_
Situado entre as oito maiores economias do mundo, o
Brasil apresenta, não obstante, números desoladores. O
País tem atualmente entre 65 e 70 milhões de habitantes
com a idade de 18 anos, dos quais, mais da metade- 36
milhões - são marginalizados, na situação de carentes,
abandonados ou infratores, como diz_em as _estatísticas.
Temos mais de 400 mil crianças internadas em instituições, muitas das vezes, sem condições de pleno funcionamento e mais 14 mil infratores presos em celas, de
onde fogem para roubar e até matar.

:t{ó que concerne às condições de alimentação, saúde ...
<&ucf!.ção, as estatíSticas São alarmantes: 53% de desnutridos; 87% sem Pi€-escola; e 8"milhões de deficientes. Segundo dados oficiais_, morreram no ano passado, _1~~- aiil
crianças eiitre-iero e quatro anos, sendo que, deL as 320
iriil,_"264
riào chegaram a completar um ano de vida.
Outros levantamentos da UNICEF, feitos em-convê~
Jfiõ-com OTBGE,fficistfàffi que· de cada rt"iircfiãO.ÇãSilaS:
cidas vivas a tua! mente no Nordeste, morrem 132-:...:.... 40%
das quais, de diarréia- enquanto em SãO-Piizlo esse nú~
mer9_ é menor, 68 e a média nacional atinge 93,9
Cilanças~Ã mesma taxa ~ de apenas lO na Espanha; 26
em Portugal; _44 na Arg_entina e 50 no _México.
"É: macabra a estatística da infáncia brasileira, segundo
~_a)r q~av?;Coordenador _da UNlCEF no SUJ do Pals,
quando anuncia que de quatro crianças que morrem na
Amêrica do SUl, Uma é naScida no BraSil: --- - ----~ Úrgente_ re~}ffii_r-se a _di_gni~ade ~a~ nossa infência.
Para iSso precisaremos de -um mutirão de profissionaiS
dando-&:: às mãos para repensar, em profundidade, a
educação.
O problema, evidentemente, não ~ apenas brasileiro,
mas universal. Cuidemos de dar solução ao nosso ou,
pelo menos diminuír" oS Seus efi::ltõs- .danosos; pela avaliação e_e_quacionamento das causas.
A questão do menor é a mais candente das questões
socíais, comPeiiildo ao Estado abrir-se para os setores
subordinados no âmbitO-da sociedade civil, com medidas
socialmente adequadas.
o Estado, o responsável pela
paz social, um dos objetivos nacionais permanentes~
A misêria e o abandono da criança desafiam a tecnologia. O tema é dos mais oportunos, polêmicos exultante,
Em 1981, segundo a UNICEF, morreram em todo o
mundo, 40 mil crianças por dia; outras 10 milhões s_e
transformaram em deficientes físicoS -e -mentãíS, sobretudo devido à desnutrição e_cerca de 500Crianças, por dia,
perderam a visão~

mn

a

A criança marginalizada torna-se infratora e, sobre
isto de;se:jo dar aos senhores Senadores, uma pequena
amostragem apresentada no II Fórum sobre a violência
urbana, promovido recentemente em Fo"rtateza, por iniciativa de sua Câmara Municipal. Dada a palavra à Dra.
Marliete Oliveira Alves, Delegada de Menores e Diretor_a cio Departamento de Menores da Secretada -de Segurança do Estado do ceará,- infárinou- aquela servidora:
''nas ocorrências de janeiro a setembro deste ano, a Delegacia de Menores registrou 4.711 entradas de menores
jn_fr_ato_r_es. O maior índice _é dos que cheiram cola, 782
crianças. _vicia9os_ em_çlrogas, 70; roubo, 47; furto, 141;
lesão corporal34; homicídios, lO; -pOrte de arma, 54; suspeitos de roubo, 9'45 e agressões a m~I~~!~s, 20".
Visando dar solução ou atenuar o problema, o Presidente Getúlio Vargas, em 1941, criou o serviço de Assistência ao M-enor, o. "famigerado" SAM, subordinado ao
Ministério do fnt~iior e Justiça.
--Em 1964, deseJ?p.dq c~)l:rigir as distorções, o Presidente Castello Branco extinguiu o SAM e fez surgir, através
da Lei n"' 4.513~-a- Fundação N-aCional- dO Bem-Estar dÕ
Menor - FUNABEM. Essa instituição nasceu com um
carâter normativo, enquanto às FEBEM estaduais caberia a execução do atendimento aos menores abandonados.
O documento A Nova Política do Bem-Estar do Menor, publicado em 1966, afirmava que a guarda e a educação da criança deveriam ser responsabilidade da
família, com o Estado exercendo uma função supletiva.
Infelizmente - diante de uma validade conjuntural
adversa- a FUNABEM teve de agir no sentido oposto
ao que pregal1!: em vez de colocar os menores cada vez
mais sob- a guarda das famílias, foi obrigada a construir
cada vez mais internatos para abrigá-los. Estimava-se,
em 1985, que cada interno custava aos cofres do Governo cerca de 1 milhão de cruzeiros por mês, quantia que
muitas famílias inteiras não contavam para sobreviver.
Esse internamento alcançava menos de 6% dos menores
que competia ao Estado (Brasil) assistir.
1'-/~o p~t~ndemo_s, neste breve relato, indicar soluções
definitivas, mas ccintribuif, c_om a nos_sa experiência, visando ajudar o Governo do Presidente Sarney, tão sensível ao problema angustiante.
As fundações tornaram-se cabide de emprego- como
ê o caso da FEBENCE, desservíndo à fisologia para a
qual foram instituídas. Assim, somos pela sua total re-
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formulação, eliminando-se os excessos de servidOres que
ali comparecem no dia do pagamento, e mobilizando
técnicos,- profissionais conscientes, entidades religiosas;
católicas, protestantes, espíritas, a Maçonaria e os Clubes ·de ServiÇOs: Rotary, Lions e Elos, Asso_ciações de
Bairros e Clubes Desportivos, para um mutirão em defesa do menino de rua, abandonado pela falta de recursos
e irresponsabilidades dos pais, muitos deles desconhecidos das crianças.
A solução ideal é a criação de escolas de 1'/grau, onde,
a criança aprCõda a ler e se inicie uma profissão, dentre
muitos oficio~: marceneiro, pedreiro, mecânico, eletricista, bombeiro, datilógrafo, telefonista, ínformática, etc.
Que nessas escolas as crianças tenham uma ocupação
programada para o dia inteiro, com aulas de educação
ffsica, jog-õs desportivos e de salão, para o des_envolvimento do raciocínio, Pela menos uma hora na biblioteca
para a preparação dos deveres escolares, ~-fé matinal,
merenda, almoço e jantar.
Governo e povo, nurii esforço comum, poderão investir produtivamente na salvação do menino de rua,
dando-lhe a esperança de um futuro promissor e ordeiro
para o equilíbrio social tão carente.
Acreditamos nos bons propósitos e no êxito da iniciativa do Presidente Sarney, e, de agora, dou-lhe o me_u_ caloroso apoio, de modo insuspeito e desinteressado, pois
pertenço à Bancada do PDS que lhe faz oposição neste
Plenário.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- A Ordem
do Dia da presente sessão destina-se a trabalhos das comissões.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Cesar Ca_ls.
O SR. CESAR CALS (CE ~ PDS. Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente: e Srs. Senador~:
Trago hoje a ;sta tribuna um assunto que já foi,
reiteradas vezes, enfocado pelos diversos segmentos da
classe políticã e atê mesmo da s:Ociedade brasileira.
Refiro·ine; Sr. Presidente, à concorrência desleal de
empresas multinacionais com-aS- suas eongene·resbrasileiras, fãto de fâcil constatação, uma vez que se registra,
rotineiiamenle, em algumas áreas do nosso conlêrcio e
indústria.
Recentemente as revistas Visão e SenhO~ ·pUblicaram
substanciosas matérias, onde apontam a existência de
pressões, patrocinadas por grandes empresas multinacionais, contra a Hudson Brasileira de Petróleo SfA, sociedade com capital 100% nacional.
Ora, Sr. Presidente, é inaceitável a utilização de condenáveis expedientes que visam sufocar os esforços de uma
empresa genuinamente brasileira que luta tenazmente
para ocupar uin espaço no mercado de petróleo, sem recorrer ao jogo sujo, confõrme diz o seu presidente, mas
apenas competir livremente e em igualdade de condições.

em

Na entrevista que concedeu às mencionadas revistas, o
Presidente da empresa denuncia que.. "dentro da política
de cotas estabelecidas pelo CNP, as empresas emprestam
produtos entre si conforme a necessidade de uma região", deixando a Hudson sempre de lado.
Não podemos, como representante de um Poder constituído, ficar impassíveis diante da iminência de esmagamento de indústrias brasileiras por poderosos complexos
estrangeiros que insistem em impor a Süã--Vontade, que
objetivam claramente reduzir o crescimento das nossas
empresas, escudando-se em agentes regiamente finanCiados.
Coril dificuldades e sacrifíciOS; titas nunca entregandose ao desânimo, as empresas brasileiras vão, gradativamente, vencendo os diffceis ofistáculos, o que provoca a
ira~ multinacionais, fc:irçarido a mUdança de tâtíca.A
partir daí, ê rapidamente montado um esquema de difamação junto aos clientes, com a finalidade de promover
o descrêdito das empresas brasileiras, transmitindo, aos
futeressados no mercado, a idéia de que elas não possuem estrutura suficiente para suportar as exigências de
consumo e, fatalmente, não poderão prosperar.
Sr. Presidente, trouxe aqui apenas um exemplo de empresas nacionais que sofrem as cons_tantes"perseguições
_d_as__multinacionais, que nãO medem esforços nem despesas para impedir a consolidação do process.o industrial
do nosso País.
Acredito _que as autoridades governamentais, conscientes de suas responsabilidades, haverão de restabelecer a tranqUilidade nos meios empresariais brasileiros,
assegurando a nossa indústria os necessários mecanisroo.s para o seu normal desenvolvimento, freando e cai~
bindo, com medidas enêrgicas, os audaciosos impulsos
de algumas multinacionais que não querem admitir a livre competição, num verdadeiro desa_fio à nossa própria
nacionalidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Aloar Coutinho)- Não há
mais oradores inscritos.
·
A Presidência, nos termos do art. 197, alínea a, do Regimento Interno, designa para a sessão de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Trabalhos das Comissões

O SR. PRESIDENTE (Aioar Coutinho) cerrada a sessão.

Estâ en-

(Levanta-se a sessão às 16 horas.)
ATO DO PRESIDENTE N• 107, 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 competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9
2, De 1973, e revigorada pelo Ato n\' 12, de 1983, da Co-

Outubro de 1986

missãõ Diretora, e à vista do disposto na Resolução n9
130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídko da Consolidaçã_o das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço da Sâvio Ximenes Hackradt, para o emprego de Assessor Têcnico,
com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 19 de agosto de 1986, com lotação
e exercício no Gabinete do Senador Martins Filho.
Senado Federal, 24 de setembro de 1986. -José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
9• REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 16 DE OUTUBRO DE !986
Aos dezesseis dias do mês do outubro, de mil novecentos e oitenta e seis, às dez horas, reuniu-se a Comissão
Dirctora do Senado Federal, sob a Presidência do Senhor José Fragelli, Presidente, e com a presença dos Senhores Senadores: João Lobo. Segundo-Secretário; Martins Filho e Alberto Silva, Suplentes.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os
Senhores Senadores: Guilherme Palmeira, PrimeiroVic6-Presidente; Passos Porto, Segundo-Vice-Presidente;
Enéas Faria, Primeiro-Secretário e Eunice Michiles,
Quarto-Secretário.
Dando inlcío aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Martins Filho, que relata as seguintes matêrías:
a) Proposta de Ato da Comissão Diretora determinando a abertura de concurso público para preenchimento de vagas existentes no Quadro Permanente do Se!lado Federal, na Categoria F_uncional de Taquígrafo Legislativo, Classe "A", Refefênciã NS-7, O Relator emite
parecer favorável consubstanciado na minuta de Ato e,
após debatida a matêria, ê ele aprovado à unanimidade,
tendo sido assinado o respectivo Ato, que vai à publi~
cação.
b) Proposta de Ato da Comissão- Diretora regulamentando a Resolução n'õ' 147, de 1986, que trata do pagamento da Gratificação Especial de Desempenho. O
Relator emite opinião no sentido de que a sugestão deva
sêr-ioolhlda pelos Senhores Membros, no qual ê acomJ)<fnhado pelos seus pares, tendo sido assinado o Ato respectivo, que vai à publicação.
Nada mais havendo a tratar, às dez hora e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos, pelo que eu, (Lorival Zagonel dos Santos), DiretorGeral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a pre~
sente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, em (6 de outubro de 1986.
-José Fragelli, Presidente.

